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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1. Ontwikkeling Groot Mariadal als schakel tussen binnenstad en station 

Het klooster Mariadal ligt met zijn tuin tussen het station en de binnenstad van Roosendaal. Rondom en binnen dit 

gebied spelen verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er concrete plannen voor de herontwikkeling van het klooster 

door projectontwikkelaar BVR Groep BV uit Roosendaal, renoveert de gemeente het nieuwe Huis van Roosendaal, 

realiseert OMO Scholengroep Tongerlo de vernieuwde Norbertus Gertrudis Mavo en willen KPO (Katholiek Primair 

Onderwijs) de basisschool Jeroen Bosch en Kober met kindcentrum Doppido in de toekomst doorgroeien naar een 

nieuw integraal kindcentrum. De vijf partijen bereiden gezamenlijk een integrale gebiedsontwikkeling voor. Het 

gebied wordt Groot Mariadal genoemd.  

 

De ontwikkeling van de Norbertus Gertrudis Mavo én het Huis van Roosendaal passen binnen het huidige 

bestemmingsplan (Centrum – Noord). Zowel voor de ontwikkeling van de Norbertus Gertrudis Mavo als voor  de 

renovatie van het Huis van Roosendaal zijn vergunningen verleend. De werkzaamheden voor beide  projecten zijn 

inmiddels ook in volle gang. Deze ontwikkelingen vallen buiten het kader van dit voorliggend bestemmingsplan.  

 

Het plan Groot Mariadal is een uitbreiding van het oorspronkelijke plan Mariadal. Het plan Mariadal betrof alleen 

de herontwikkeling van het kloostercomplex in combinatie met het bouwen van woningen aan de Vincentiusstraat 

(Kloosterhof) en in de tuin (project Stroomgaard).  Groot Mariadal bundelt de herontwikkeling van het 

kloostercomplex met de ontwikkeling van het Huis van Roosendaal, de Norbertus Gertrudis mavo , het nieuwe 

kindcentrum en het nieuwe woongebouw aan de Kloosterstraat en de transformatie van het parkeerterrein van 

het stadskantoor naar een aantrekkelijk groen woongebied.  

 

 
Afbeelding 1.1.  Het oorspronkelijke plan Mariadal beperkte zich tot de herontwikkeling van het kloostercomplex en de tuin.  
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Het plangebied heeft nu een in zichzelf gekeerd karakter. De deelgebieden zijn alleen elk voor zich van buitenaf 

toegankelijk. Met de herontwikkeling wordt het gebied in de toekomst ontsloten, zonder dat de beslotenheid 

wordt opgegeven. De oorspronkelijke tuin van Mariadal wordt zichtbaar en beleefbaar gemaakt en er ontstaat een 

nieuw hoogwaardig woon- en leefomgeving, waar het kindcentrum aan de Kloosterstraat een onderdeel van 

wordt. Voor het gebied zijn in overleg met de voornaamste stakeholders een visie en stedenbouwkundig plan 

gemaakt door wUrck architectuur stedenbouw landschap uit Rotterdam. Het stedenbouwkundig plan is op 11-06-

2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het bestemmingsplan. 

Naar aanleiding van traject van inspraak en overleg is het plan op onderdelen ten opzichte van het door de raad 

vastgestelde plan beperkt gewijzigd. Het betreft primair de woningbouw op de locatie van de huidige 

parkeerplaats van het gemeentehuis: de locatie Oase.  

 

 
Afbeelding 1.2. Artist’s Impression stedenbouwkundige plan (illustratie wUrck Rotterdam, 2020). Deze afbeelding geeft een 

idee van de mogelijke uitwerking van de plannen.  

 

Het programma dat is vastgelegd in dit stedenbouwkundige plan past zoals aangegeven, met uitzondering van de 

herontwikkeling van de Norbertus Gertrudis Mavo en het Huis van Roosendaal, niet in het geldende 

bestemmingsplan Centrum - Noord (vastgesteld 2018-09-21). Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is 

nodig. 
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Afbeelding 1.3: indicatieve begrenzing plangebied Groot Mariadal. De ontwikkeling van de Norbertus Gertrudis Mavo en de 

renovatie van het Huis van Roosendaal vallen buiten de kaders van dit bestemmingsplan. Deze laatste ontwikkelingen passen 

binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan.  

 

1.2. Doel 

Doel van het bestemmingsplan Groot Mariadal is het bieden van een actuele juridische regeling voor het 

plangebied om de herstructurering mogelijk te maken en de bestaande kwaliteiten van het klooster en de tuin zo 

veel als mogelijk te waarborgen en de overige ontwikkelingen te faciliteren. Met het bestemmingsplan wordt 

aangesloten op de opzet en systematiek van het huidige bestemmingplan Centrum- Noord.  

De regeling is wel aangepast en toegesneden op de voorgenomen ontwikkelingen. De ontwikkeling van Groot 

Mariadal vraagt maatwerk. In het plan Centrum – Noord zijn bijvoorbeeld een aantal generieke regels opgenomen 

die voor dit plan zijn aangepast om de gewenste ontwikkeling te borgen. Het gaat daarbij om het beperken van de 

mogelijkheden van gebruik. De waardevolle, monumentale status van het klooster en de bijbehorende tuin vergen 

een zorgvuldig aanpak. De regels zijn toegesneden op het plan en bieden zekerheid voor de realisatie van de 

beoogde kwaliteit.    

 

Voor de ontwikkeling aan de Kloosterstraat (30 woningen en het kindcentrum) en de woningen op de huidige 

parkeerplaats (plan Oase) zijn de plannen nog niet volledig uitgewerkt. Deze locaties worden echter wel 

rechtstreeks bestemd. Op de locatie van de huidige parkeerplaats van het Huis van Roosendaal, grenzend aan de 

achtertuinen van de woningen aan de Ludwigstraat worden 12 woningen gepland. De exacte opzet voor deze 

woningen moet nog worden uitgewerkt. In het bestemmingsplan is hiervoor een bouwvlek opgenomen 

waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden, maar waarmee tegelijkertijd het groene karakter van deze 

locatie wordt gewaarborgd.  

 

Daar waar mogelijk is de tekst van het vigerende bestemmingsplan aangehouden voor zover het gaat over de 

beschrijving van het actuele beleid. 
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1.3. Ligging plangebied 

Het plangebied wordt begrensd door de Vincentiusstraat aan de noordzijde, de Burgemeester Prinsensingel aan de 

oostzijde en de Kloosterstraat aan de zuidzijde. Aan de westzijde wordt de grens gevormd door de achterzijde van 

de woningen aan de Ludwigstraat. De locatie van de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat valt, zoals 

aangegeven, buiten het plangebied, maar vormt ter plekke wel de noordgrens van het plangebied.  

 

1.4. Geldende bestemmingsregeling 

Op dit moment geldt in het gebied het bestemmingsplan Centrum - Noord (vastgesteld 2018-09-21). Het klooster, 

een groot deel van de tuin, het stadskantoor en de scholen hebben de enkelbestemming ‘maatschappelijk’. Het 

resterende deel van de tuin bij het klooster heeft de enkelbestemming ‘tuin’. Aan de rand van het plangebied 

hebben enkele elementen de bestemming ‘groen’. Het betreffen een rand groen langs de scholen en de overgang  

van de tuinen van de woningen aan de Ludwigstraat naar het plangebied.  

 

 
Afbeelding 1.4: uitsnede verbeelding geldende bestemmingsplan Centrum – Noord (vastgesteld 2018 – 09 – 21) 

  

1.5. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader geschetst, waarbinnen de planvorming plaatsvindt. Met name het 
planologisch beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau komt aan bod. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande 
situatie in het plangebied beschreven. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de onderzoeken die verricht zijn op het gebied 
van milieu. Ook wordt in dit bestemmingsplan ingegaan op cultuurhistorie, archeologie en monumenten. 
Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van het plan, waarbij met name de planologische aspecten en de visie ten 
aanzien van de ontwikkeling van het plangebied aan de orde komen. Hoofdstuk 6 bevat de juridische 
planbeschrijving, waarin de juridische aspecten van het bestemmingsplan worden beschreven. In hoofdstuk 7 
wordt kort ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 8 is plaats 
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ingeruimd voor een korte toelichting op het overleg ex artikel 3.1.1 Bro en de inspraak op het voorontwerp 
bestemmingsplan. 

Hoofdstuk 2 Beleidskader 
 

2.1. Europees beleid 

2.1.1. Europese kaderrichtlijn water 

Algemeen 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de chemische kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater en de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. In het gebied West Brabant is onder regie van 
Waterschap Brabantse Delta per waterlichaam bepaald wat de knelpunten en de KRW-doelen zijn. Vervolgens zijn 
de maatregelen bepaald om die kwaliteitsdoelen te bereiken. Van elk RWSR-gebied (RWSR=Regionale 
Watersysteem Rapportage) in het waterschap wordt een rapport gemaakt waarin de KRW-maatregelen 
vastgelegd. Waterschap en gemeenten leggen de KRW-maatregelen in bestuurlijke besluiten vast. Na de 
besluitvorming worden de maatregelen opgenomen in de "deelstroomgebiedsbeheersplannen" voor de Maas en 
de Schelde. De KRW is in 2005 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en al vanaf 2000 in Europa van 
kracht. Van belang is dat bij initiatieven tenminste voldaan wordt aan het stand-still principe. Dit houdt in dat een 
ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand van het watersysteem niet mag verslechteren, tenzij 
beargumenteerd kan worden dat dit wegens 'een hoger doel' niet anders kan. Om dit te bereiken dienen in relatie 
tot de KRW de volgende vragen te worden beantwoord: 
 
1.  Is het project riskant? 
2.  Zijn er relevante chemische gevolgen? 
3.  Biedt de ontwikkeling kansen om het ecologisch doel dichterbij te brengen? 

 

In het plan Groot Mariadal wordt zorgvuldig omgegaan met water. De wijze waarop dit gebeurd is wordt uitgelegd 

in paragraaf 4.9. Het project is niet riskant en er zijn geen relevante chemische gevolgen. Bij het waterbeheer 

wordt primair ingezet op het vasthouden van het water binnen het plangebied, maar de locatie bevindt zich op 

één van laagste punten van de binnenstad. Hemelwater zal, zoals nu ook het geval is, actief moeten worden 

afgevoerd naar de omgeving. Vuil water wordt via een gemeentelijk rioolstelsel afgevoerd.  

 

2.2. Rijksbeleid 

2.2.1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt alle huidige wetten over de 
leefomgeving. Daarbij hoort ook één Rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Vanwege 
het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de NOVI als structuurvisie uitgekomen onder de 
bestaande Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zodra de Omgevingswet in werking is getreden, zal deze structuurvisie 
gelden als de Nationale Omgevingsvisie, zoals in de nieuwe wet is bedoeld. 
  
Nederland staat voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Daarbij kan 
gedacht worden aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, 
bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze 
veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft 
het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. 
  
In de NOVI zijn deze maatschappelijke opgaven samengevat in vier prioriteiten: 

·    ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
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·    duurzaam economisch groeipotentieel; 
·    sterke en gezonde steden en regio’s 
·    toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

De NOVI heeft (nog) geen doorwerking naar dit plan. Op dit moment worden nog getoetst aan de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2.2.2).   

2.2.2. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) d.d. maart 2012 schetst het kabinet in algemene 
termen hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De 
Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk 
wegennet en waterveiligheid.Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie rijksdoelen geformuleerd: 

- de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat; 

- de bereikbaarheid verbeteren; 
- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 
 

De SVIR voorziet een groei in de mobiliteitsbehoefte tot 2030. Deze groei is het grootst in de Randstad en Brabant. 

Om de concurrentiekracht van Nederland te versterken, is een netwerk van hoogwaardige internationale 

verbindingen nodig, net als een goede nationale bereikbaarheid van onze belangrijkste economische regio’s. Het 

Rijk zet de gebruiker van mobiliteit centraal. Het verknopen van verkeerssystemen en vervoerwijzen neemt daarbij 

een belangrijke plaats in, evenals het beter benutten van infrastructuur, met een volwaardige plaats voor 

langzaam en recreatief verkeer. Het Rijk mikt op multimodale (keten)maatregelen die het gebruik van de capaciteit 

optimaliseren. In de ambitie van het Rijk is Nederland in 2040 een bepalende speler in de transitie naar duurzame 

mobiliteit. In de SVIR gaat het Rijk vooral in op de transitie naar schone voertuigen, uitgewerkt in de 

duurzaamheidsagenda. Deze doet een beroep op bedrijfsleven (Green Deals) en decentrale overheden 

(Klimaatagenda).  

 

Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De verantwoordelijkheid om te 

sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de SVIR nog meer bij de provincie en de gemeenten gelegd. Dit houdt 

in dat de betekenis van de structuurvisie voor Groot Mariadal zeer beperkt is. 

2.2.3. Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft een visie weer op 

het aspect ‘verkeersveiligheid’ in Nederland. De ambitieuze doelen (qua verkeersdoden en -gewonden) uit de Nota 

Mobiliteit moeten worden omgezet in beleid. Drie pijlers daarin zijn: samenwerking, integrale aanpak en 

“Duurzaam Veilig”. Het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland van de afgelopen jaren was succesvol; dat moet 

worden gecontinueerd. Op basis van generieke maatregelen (maatregelen die in de basis overal gelden, die de 

afgelopen jaren al zijn ingezet en die moeten worden gecontinueerd) alsook met specifieke aandachtsgebieden 

zou dit kunnen worden bewerkstelligd. Het is van groot belang dat er een goede afstemming en samenwerking 

plaatsvindt met alle betrokken partijen. 

 

Rol provincies en gemeenten bij ruimte en mobiliteit 
Provincies en gemeenten hebben in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer bevoegdheden 
gekregen. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van de groene 
ruimte. Provincies en gemeenten weten beter wat er speelt in de regio en wat bewoners, bedrijven en 
organisaties willen. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. De directe 

doorwerking van Strategisch Plan Verkeerveiligheid  2030 is dan ook gering. De verantwoordelijkheid ligt bij 

provincie en gemeente.  
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2.2.4. Water 

Nationaal Waterplan  

Het 2e Nationaal Waterplan (NWP2) beschrijft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in 

de periode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het rijk streeft naar een duurzaam en klimaatbestendig 

waterbeheer en heeft de ambitie om de komende decennia te investeren in bescherming tegen overstromingen en 

in de zoetwatervoorziening. Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is op 10 december 2015 door de minister van 

Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld. 

 

Waterwet 

De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, verbetert de 

samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige bestuurlijke procedure en 

daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet dient als paraplu om de Kaderrichtlijn Water 

(KRW) te implementeren en geeft ruimte voor implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 21e eeuw 

vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau bij overstromingen en het 

verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven technische 

maatregelen.  

 

In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces van vroegtijdig 

informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het 

doel van dit instrument is waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden 

genomen als het gaat om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van de 

watertoets betekent in feite dat de gemeente en het waterschap samenwerken bij het uitwerken van ruimtelijke 

plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld wateroverlast of verdroging) in het gebied zelf en de omgeving worden 

voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in de wetgeving en hiermee verplicht voor alle ruimtelijke 

plannen en besluiten. Ten behoeve van dit plan is een watertoets opgesteld en voorgelegd aan het waterschap 

Brabantse Delta.  

 

Kaderrichtlijn water 

De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit is Europa te verbeteren. De richtlijn is sinds 2000 van 

kracht. In de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen 

voldoende schoon en gezond is. 

 

Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 

In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw advies uitgebracht over het toekomstig waterbeheer 

in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van ruimte voor water. Er mag geen afwenteling 

plaatsvinden. Berging moet binnen het stroomgebied plaatsvinden. Dit betekent onder andere het aanwijzen en 

instandhouden van waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden watertekorten 

verminderd. 

 

Toezicht 
Het Rijk zal bestemmingsplannen niet (tijdens de vaststellingsprocedure) toetsen op een correcte doorwerking van 
nationale ruimtelijke belangen. Wel zal het Rijk door middel van systeem- of themagerichte onderzoeken achteraf 
nagaan of bestemmingsplannen aan nationale wet- en regelgeving voldoen. 
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Conclusie  
De hoofdlijn van het Rijksbeleid is decentralisatie: de verantwoordelijkheden voor een nadere invulling van het 
ruimtelijk beleid wordt bij provincies, gemeenten en waterschappen neergelegd. Wel worden ook in het rijksbeleid 
nog steeds inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd. Het Rijksbeleid werkt via het provinciaal en gemeentelijk 
beleid, bijvoorbeeld via de watertoets, door in dit bestemmingsplan. Het Rijksbeleid heeft geen rechtstreekse 
werking.  
 

2.3. Provinciaal beleid 

2.3.1. Omgevingsvisie/ interim omgevingsverordening 

De provincie anticipeert op de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. Daarom is in december 2018 de 
Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld. De Brabantse omgevingsvisie is een samenhangende visie op de fysieke 
leefomgeving. Dat gaat om ambities op het gebied van de energietransitie, een klimaatproef Brabant, Brabant als 
slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie. De Omgevingsvisie geeft ook aan op welke 
manieren de provincie met betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij 
centraal staan.  
 
De visie is zelfbindend, dat wil zeggen dat een overheidslaag zich aan haar eigen visie moet houden. Een overheid 
kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels: de Omgevingsverordening. Aan die regels moeten 
overheden, bedrijven en burgers zich houden.  
 
Voor de provincie Noord-Brabant geldt de Interim omgevingsverordening. Net zoals de Omgevingswet een groot 
aantal wetten vervangt, zo vervangt de Brabantse omgevingsverordening een aantal provinciale verordeningen. De 
Interim omgevingsverordening vervangt de Verordening natuurbescherming, de Verordening ontgrondingen, de 
Verordening ruimte, de Verordening water en de Verordening wegen.  
 
De Interim omgevingsverordening zal voordat de Omgevingswet in werking treedt worden vervangen door de 
definitieve omgevingsverordening.  
 
De Interim omgevingsverordening bevat regels voor:  
 

- burgers en bedrijven. Dit zijn zogenaamde rechtstreeks werkende regels voor activiteiten. Deze regels 
bevatten voorwaarden om zo’n activiteit te verrichten en geven ook aan of eerst een melding gedaan 
moet worden voordat men mag beginnen.  

- bestuursorganen van de overheid. Dit zijn zogenaamde instructieregels. Met deze regels kan de provincie 
een opdracht even aan gemeenten over de onderwerpen die zij in het bestemmingsplan moeten 
opnemen of aan het waterschap over de manier waarop ze hun taken uitvoeren.  

 
Voor de ontwikkeling van Groot Mariadal is vooral artikel 3.42 (Duurzame stedelijk ontwikkeling ) van de Interim 
omgevingsverordening van belang. Dit artikel stelt de volgende eisen aan het bestemmingsplan:  
 
Lid 1 Een bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van een locatie voor wonen, werken of voorzieningen 
ligt binnen Stedelijk gebied en bevat de onderbouwing dat:  

a.  de ontwikkeling past binnen de regionale afspraken;  
b.  het een duurzame stedelijke ontwikkeling is.  

 
Lid 2 Een duurzame stedelijke ontwikkeling voor wonen, werken of voorzieningen:  

a. bevordert een goede omgevingskwaliteit met een veilige en gezonde leefomgeving; 
b. geeft optimaal invulling aan de mogelijkheden voor productie en gebruik van duurzame energie; 
c. houdt rekening met klimaatverandering, waaronder het tegengaan van hittestress en voldoende 

ruimte voor de opvang van water;  
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d. draagt bij aan een duurzame, concurrerende economie. 
 
Met het plan voor Groot Mariadal wordt optimaal tegemoet gekomen aan de eisen die kunnen worden gesteld 

aan een duurzame stedelijke ontwikkeling. In de volgende hoofdstukken, met name in de hoofdstukken 4 en 5, zal 

dit nader worden toegelicht.  

2.3.2. Cultuurhistorische waardenkaart 

De provincie Noord Brabant heeft een Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) opgesteld. Deze kaart is dynamisch 
en wordt regelmatig aangepast. De cultuurhistorische waardenkaart is te raadplegen op de site van de provincie 
Brabant en bestaat uit de volgende onderdelen: 

- historische bouwkunst: dit zijn de 'monumenten' uit het dagelijks taalgebruik; 
- historische stedenbouw: het kan gaan om een gehucht, dorp, stad, woonwijk of industrieel complex; 
- historische geografie: aanpassingen die de mens in de loop der eeuwen heeft gedaan aan de natuurlijke 

omgeving; 
- historisch groen: de groenelementen en structuren die door ingrepen van de mens ontstaan; 
- historische zichtrelaties, hieronder vallen: molenbiotopen, schootsvelden, eendenkooien en zichtrelaties; 
- archeologische monumenten: deze kaartlaag bestaat uit de Archeologische Monumenten Kaart Noord-

Brabant (AMK); 
- indicatieve archeologische waarden, naast de hierboven genoemde archeologische monumenten zijn op 

de cultuurhistorische waardenkaart indicatieve archeologische waarden af te lezen. 
Deze waarden zijn belangrijk en moeten in beginsel beschermd worden. 
 
Sinds 2011 beschikt de gemeente Roosendaal zelf over een Erfgoedkaart waarbij de Provinciale CHW is verfijnd en 
ondersteund wordt met aanvullende gegevens zoals bijvoorbeeld luchtfoto’s uit 1934, 1958, 1975 en 1985. Op 

basis van deze gemeentelijke verfijning zal de Provinciale CHW -daar waar nodig- worden aangepast. 
 
Conclusie 

De cultuurhistorische waarden worden voldoende gewaarborgd. De wijze waarop hiermee rekening wordt 

gehouden is beschreven in de hoofdstukken 4 en 5. Behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden is 

een essentieel onderdeel van de kwaliteit van de planvorming (zie ook paragraaf 2.4.5).  

2.3.3. Beleid ten aanzien van water van provincie en Waterschap Brabantse Delta 

Provinciale Milieu- en Waterplan 2016 - 2021  

Het Provinciale Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) is door de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Zowel 

het PMWP als het waterbeheerplan lopen parallel met de 2e termijn van de Kaderrichtlijn Water. De doelen van het 

PMWP zijn: 

• voldoende water voor mens, plant en dier 

• schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht) 

• bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s 

• verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening 

 
Beleid Waterschap Brabantse Delta  

 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente op basis van de 
volgende wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, beheer van dijken en beheer van 
vaarwegen. Het watersysteembeheer – waaronder grondbeheer – heeft daarbij twee doelen: zowel de zorg voor 
gezond water als de zorg voor voldoende water van voldoende kwaliteit. Het beleid en de daarmee 
samenhangende doelen van het waterschap zijn opgenomen in het waterbeheerplan 2016 – 2021, wat tot stand is 
gekomen met de waterpartners. Zo zijn bijvoorbeeld relevante waterthema’s gekoppeld aan de belangrijkste 
ruimtelijk ontwikkelingen in de regio. 
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Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende thema’s/ 
speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en de legger. De 
Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke 
afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een 
watervergunning van het waterschap nodig. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van het waterschap 
Brabantse Delta.  
 
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd 
wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijk’ waterhuishoudige situatie. Vanwege dit principe wordt bij 
uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde 
infiltreren, bergen en afvoeren. De technische eisen en uitgangspunten zijn opgenomen in de ‘beleidsregel Afvoer 
hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak, en de hydrologische uitgangspunten bij de 
keurregels voor afvoeren van hemelwater’.  
 
Om een goed inzicht te bieden in de mogelijkheden voor de waterhuishouding op het terrein van Groot Maridal is 
in opdracht van de gemeente door RoyalHaskoningDHV (april 2021) een waterhuishoudkundig plan gemaakt. De 
wijze waarop de waterhuishouding exact wordt uitgewerkt is nog onderwerp van overleg. Het waterhuishoudig  
plan is hiervoor de leidraad.   
 
Wat blijft is het volgende. In de Keur staan onder meer regels voor het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren 
van water. Indien het afvoerend verhard oppervlak direct of via retentie/infiltratievoorziening loost op het 
oppervlaktewater en kleiner is dan 500m², kan volstaan worden met een melding aan het waterschap. Het 
hemelwater kan dan zonder keurontheffing worden geloosd op de watergang. Indien het afvoerend oppervlak 
groter is dan 500 m², is voor het lozen op oppervlaktewater wel een vergunning van het waterschap nodig. Bij het 
verlenen van een vergunning wordt de beleidsregel 'Hydraulische randvoorwaarden 2009' (juli 2009) gehanteerd. 
Het oppervlak aan verharding neemt toe met meer dan 500 m². Het aanvragen van een vergunning is dus 
noodzakelijk.  
 
Watertoets 
Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en besluiten te 
waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, wateroverlast, 
waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren en grondwater. Het is niet een 
toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo 
vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek te brengen. 
 

 
Voor compenserende maatregelen ten aanzien van afvoer naar oppervlaktewater wordt de afstroming vergeleken 
met de landbouwkundige afvoer. Het verschil tussen de afstroming en de landbouwkundige afvoer moet in een 
voorziening worden gecompenseerd. De compenserende voorziening moet ervoor zorgen dat de lozing wordt 
teruggebracht tot de landbouwkundige afvoernorm door voldoende retentie te creëren. Deze normen zijn in de 
genoemde beleidsregel opgenomen. 
 
 
Op  het planniveau van Groot Mariadal, zie ook eerder,  is het van belang om rekening te houden met eventuele 
compensatie voor de uitbreiding van het verhard oppervlak >  500 m2.  
 
Bij de dimensionering van de retentie-/infiltratievoorziening dient rekening te worden gehouden met het 
frequentiebereik van neerslaghoeveelheden met een herhalingstijd van 1 tot 100 jaar. De retentiebehoefte is het 
grootst bij T=100 en hierdoor is deze waarde maatgevend voor de planvorming. 
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Bij het opstellen van de watertoets wordt ook gekeken of de Keur van toepassing is. Dat is hier het geval. Bij de 

planvorming wordt voor het hemelwater ingezet op infiltreren waarbij bij het verwerken van grote hoeveelheden 

water ook is gekeken naar waterberging binnen het plangebied, zodat de infiltratie geleidelijk kan verlopen. Voor 

Groot Mariadal geldt dat de locatie op een laag punt in het centrum ligt, waarbij tegelijkertijd sprake is van een 

hoge GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand). Voor een goed waterbeheer zijn daarom bijzondere 

maatregelen noodzakelijk (zie paragraaf 4.9). Een voorzet daarvoor is in het waterhuishoudig plan uitgewerkt.  

 
 
Via het uitvoeren en opstellen van een watertoets worden de diverse beleidskaders gewaarborgd. Ook voor dit 
plan is een watertoets uitgevoerd. De watertoets is voorgelegd aan het waterschap Brabantse Delta. Zie hiervoor 
ook paragraaf 4.9.  
 

2.4. Gemeentelijk beleid 

2.4.1. Structuurvisie Roosendaal 2025 

In de Structuurvisie Roosendaal 2025 wordt aangegeven dat Roosendaal in 2025 een stad van mensen, van wonen 
en van (net)werken zal zijn. Om dit te bereiken, zal Roosendaal de komende jaren moeten inspelen op trends als 
ontgroening, vergrijzing, globalisering, individualisering, informatisering, veranderingen in mobiliteit en 
bereikbaarheid en decentralisatie van overheidstaken én hier duurzame antwoorden op moeten dichten. 
 
Roosendaal kiest bij deze veranderingen voor ‘behoud en versterken van de kwaliteit van stad en dorpen’ door 

vernieuwing en transformatie. De identiteit van Roosendaal en de ontwikkeling naar een netwerksamenleving zijn 

hierbij leidende principes. 

 

De Structuurvisie 2025 van de gemeente Roosendaal is in meerdere opzichten een trendbreuk met het verleden. In 

de eerste plaats is de structuurvisie sinds de Wet ruimtelijke ordening 2008 een wettelijke verplichting. 

Roosendaal moet een structuurvisie hebben die aangeeft wat het ruimtelijk beleid is en op welke wijze het 

ruimtelijk beleid zal worden uitgevoerd. Ten tweede is deze structuurvisie opgesteld in een tijd van economische 

crisis. Die heeft ertoe geleid dat de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de ruimtelijke ordening centrale 

begrippen in het ruimtelijk beleid zijn geworden. De vanzelfsprekendheid dat er vraag is naar gronden voor 

woningen, winkels en kantoren, is er niet meer. In 2012 had Roosendaal te maken met een overschot aan 

bijvoorbeeld kantoor- en winkelruimte. Die situatie is niet veranderd.  

 

Strategische keuzes voor het toekomstig ruimtegebruik worden onder andere beïnvloed door demografische 

ontwikkelingen van ontgroening en vergrijzing. Ook die ontwikkelingen leiden ertoe dat Roosendaal niet in de 

eerste plaats aan méér woningen en méér bedrijventerreinen moet denken, maar aan omvormingen, 

herstructurering en transformatie. 

 

Tot slot is er maatschappelijk een fundamenteel ander idee ontstaan over het functioneren van de gemeente. De 

gemeente is niet langer de dominante partij in maatschappelijke ontwikkelingen, maar onderdeel van een 

netwerkmaatschappij waarin de gemeente een rol op zich neemt. Op het gebied van ruimtelijke ordening wil de 

gemeente een uitnodigende partij voor maatschappelijke partners zijn. 

 

Het antwoord van Roosendaal op al deze ontwikkelingen is in deze structuurvisie samengevat in twee 

beleidsuitgangspunten:   

- Een duurzame ontwikkeling van een compact, compleet en verbonden Roosendaal;  

- Een haalbare en betaalbare lokale ruimtelijke ontwikkeling. 

 

De duurzame ontwikkeling van een compacte, complete en verbonden stad leidt tot fundamentele keuzes: 
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- Bouwen binnen de stedelijke contouren van de stad om zo bestaande infrastructuren optimaal te 

benutten;  

- Zuinig/duurzaam ruimtegebruik, waarbij efficiënt gebruik en hergebruik van bestaande ruimte en 

bebouwing het uitgangspunt is;  

- Gebruik maken van de kwaliteit van de locatie;  

- Leefbaarheid van wijken en dorpen waarborgen door behoud en versterking van collectieve openbare 

ruimte, het behouden van de groen/blauwe structuren en het wegnemen van infrastructurele barrières 

i.c. het uitplaatsen van de A58 en het goederenvervoer per spoor naar buiten het stedelijk gebied; 

- De kwaliteit van de locatie is mede bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden of initiatieven;  

- De identiteit van stad en dorpen versterken door het handhaven en versterken van de landschappelijke 

en cultuurhistorische basisstructuren in het buitengebied en de bebouwde omgeving; 

- Groen/blauwe hoofdstructuren in het stedelijk gebied behouden als verbinding met het buitengebied;  

- Het sturen van nieuwbouw op basis van strategisch voorraadbeheer;  

- (Regionaal) ruimte creëren voor speerpunten/topsectoren van economisch beleid;  

- Het aanbod van sociaal-maatschappelijke en detailhandelsvoorzieningen in wijken en dorpen behouden, 

waar mogelijk door concentratie en bundeling van voorzieningen;  

- Het optimaliseren van infrastructurele verbindingen en het beter benutten van de multimodale 

ontsluitingsmogelijkheden (weg, water, spoor, buis) van Roosendaal;  

- Benutten van de strategische ligging van Roosendaal en West-Brabant in de Vlaams Nederlandse Delta;  

- Bij ruimtelijke ingrepen de mogelijkheden voor energietransitie en bodemenergie optimaliseren; 

- Bijdragen aan sociale veiligheid door integratie van dit beleidsveld in het ruimtelijk ontwerp van 

gebouwen en openbare ruimte. 

 

De haalbare en betaalbare lokale ruimtelijke ontwikkeling wordt ondersteund door de volgende keuzes:  

- Niet meer programma in ontwikkeling nemen dan dat de markt kan opnemen;  

- Economische druk op de markt genereren door voorzichtig te programmeren;  

- Eerst bestaande programma’s benutten en pas daarna aan nieuwe beginnen. Nieuwe ontwikkelingen van 

kantoren en winkels voorlopig bevriezen;  

- Flexibel en kleinschalig programmeren en faseren;  

- Intensiveren en beter benutten van de bestaande voorraad van stedelijke functies (woningen, 

bedrijventerreinen, kantoren, maatschappelijk vastgoed);  

- Toepassen van de SER/ duurzaamheidsladder bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

- Uitnodigen, samenwerken en regisseren in plaats van voorschrijven. Verruim de mogelijkheden van 

bestemmingsplannen (plan vooruit). 

 

De ruimtelijke keuzes en uitgangspunten zijn in deze structuurvisie vertaald naar de verschillende onderdelen van 

de ruimtelijke ordening en ondersteund door kaarten met de hoofdstructuren. In de uitvoeringsparagraaf wordt 

vervolgens aangegeven op welke manier het beleid en de voorgenomen ruimtelijke programma’s kan worden 

gerealiseerd. Daarbij zijn de bovengenoemde uitgangspunten meegenomen.  

 

Conclusie 

Het is op voorhand duidelijk (zie voor een uitgebreidere toelichting hoofdstuk 5) dat met de ontwikkeling van 

Groot Mariadal wordt geanticipeerd op een nieuwe toekomst. Met het kindcentrum wordt geanticipeerd op de 

moderne eisen die ouders en kinderen stellen aan onderwijs en opvang en door met de transformatie van het 

klooster kan cultureel erfgoed worden bewaard. De vernieuwde en nieuwe functies dragen bij aan de vitaliteit van 

de binnenstad en door het toevoegen van woningen aan het centrum, en door hergebruik van bestaande 

gebouwen en locaties ook aan zuinig/duurzaam ruimtegebruik.  
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2.4.2. Roosendaal: gezonde stad 

In september 2014 heeft de gemeenteraad de koers vastgesteld zoals opgenomen in “Roosendaal: gezonde stad”. 
Hierin staat: “De belangrijkste pijlers van deze koers zijn: een compactere binnenstad, waarin winkels en 
voorzieningen zo veel mogelijk worden geconcentreerd. Dat betekent bestaande retail-trekkers behouden en 
nieuwe aantrekken door middel van een kleiner stadscentrum, met als basis een nieuw, uitnodigend 
bestemmingsplan. Buiten het centrum vermindert het aanbod aan winkelruimte. Leegkomende ruimte krijgt een 
andere functie, bijvoorbeeld als woonruimte, dienstverlening of als creatieve broedplaats.” 
 
Het rapport “Roosendaal: gezonde stad” is voor het plangebied van toepassing voor wat betreft het 
kloostercomplex Mariadal en voor de locatie van het Stadskantoor. De locatie Mariadal is beschreven als één van 
de ‘ontwikkelingsmandjes’. 
 
Voor wat betreft kloostercomplex Mariadal wordt in het rapport gesteld:  
‘De herontwikkeling van het voormalige kloostercomplex geeft Roosendaal een attractie van bovenregionale 
betekenis. Het past ook in de tijdgeest van zingeving en gezond willen leven. Het heeft een autonoom trekkende 
kracht, geeft allure aan het imago van de stad en maakt Roosendaal 'grootser'(mentaliteit/cultuur). Voor de 
Roosendalers zal een verborgen stad toegankelijk worden. Het kloostercomplex krijgt een complementaire functie 
ten opzichte van de binnenstad. De aspecten van het kloosterleven -contemplatie, inzicht en retraite- worden 
gecombineerd met hoogwaardig verblijf, werken, wonen, zorg en samenkomen (hotel, congres, enzovoort). Dit zal 
in samenhang zijn met de grote, grotendeels onaangetaste kloostertuin (lokaal voedsel) waarbij het monumentale 
deel wordt gerespecteerd. Het gebied verbindt zo verleden, heden en toekomst en legt nieuwe verbanden. Door de 
tuin te ontsluiten wordt het mogelijk voor bezoekers om via een kortere, aantrekkelijke looproute van het station 
naar het centrum te wandelen.’ 
 
Met de plannen die via dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt wordt voldaan aan deze ambitie.  Op 
andere punten wordt, met reden, afgeweken van deze koers. Zo wordt in Roosendaal: gezonde stad nog 
geanticipeerd op het verplaatsen van de scholen naar elders om op deze locatie een bronpunt voor parkeren te 
ontwikkelen. Met het integraal kind-centrum op deze plek wordt op dit punt afgeweken van het rapport.  
 
‘De tuinen spelen een wezenlijke rol als basis voor groen, gezondheid, verbinden (station en stad) en voor de 
verbouw van regionale producten van hoge kwaliteit. Om deze ‘diamant’ in de setting van de binnenstad te 
plaatsen is verbinding daarmee noodzakelijk. De consequentie is dat de strook langs de Kloosterstraat waarop de 
scholen als een barrière werken een verbindende functie krijgt. Door de scholen elders in of langs de binnenstad te 
(her)plaatsen ontstaat de mogelijkheid van integratie. Eerder is reeds opgemerkt dat de bereikbaarheid van de 
binnenstad wordt geoptimaliseerd door de aanleg van een vierde parkeerbronpunt aan de noordzijde. Ook de 
functie van Mariadal kent een – eigenstandige – parkeerbehoefte. Hierin wordt voorzien op dit vierde 
parkeerbronpunt dat op de vrijkomende strook worden aangelegd (op maaiveld) in een groene ambiance 
(bomen/tuinen).’ 
 
Ook hier geldt dat met de plannen van Groot Mariadal wordt afgeweken van Roosendaal: gezonde stad. De 
verbindende functie van de tuin wordt wel versterkt, maar de locatie van de scholen wordt opnieuw ontwikkeld. 
Het vierde parkeerbronpunt komt er niet. Parkeren in de openbare ruimte blijft mogelijk, maar in een andere 
omvang dan in Roosendaal: gezonde stad beoogd. 
 
Conclusie 
Op basis van voortschrijdend inzicht wordt op onderdelen afgeweken van “Roosendaal: gezonde stad”. De 
gemeente kiest voor herontwikkeling en renovatie van de bestaande functies op de huidige locatie.   
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2.4.3. Woonagenda 

De Woonagenda 2015 is het beleidskader om woningbouwinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. De 

Woonagenda anticipeert op demografische ontwikkelingen waarin de bevolking langzaam stagneert en vergrijst en 

het aantal 1- en 2 persoonshuishoudens groeit. 

 

De belangrijkste beleidspunten staan hieronder vermeld:  

- We ondernemen actie tegen het “probleem” van de betaalbaarheid van woningen (Woonconvenant 

2016) 

- We staan tijdelijk een toename van de goedkope voorraad toe 

- We geven extra aandacht aan de zwakste doelgroepen  

- We stimuleren een snellere doorloop in projecten 

- Focus op de Binnenstad  

- Vitale wijken en dorpen  

- De kracht van de dorpen is het excellent woonmilieu  

- Roosendaal Zorgstad verbindt  wonen en zorg  

- We maken  duurzaam gebruik van de bestaande woningvoorraad en leegstaand vastgoed  

- We zetten samen met lokale marktpartijen een consortium op om programma’s voor energie, 

levensloopgeschiktheid en wonen met zorg aan te kunnen bieden  

- ‘Empower’ de lokale economie 

 

Afspraken RRO en de 5 leidende principes uit het Regionaal Woonperspectief  

Deze principes zijn door alle 18 gemeenten in de regio West-Brabant onderschreven. Het doel ervan is dat 

overprogrammering wordt voorkomen en een goed kwalitatief woningaanbod in de regio te kunnen voeren. De 

gemeentelijke Woningbouwprogrammering is dan ook gebaseerd op deze 5 principes.  

- Denken en handelen als belegger, 

- Een zekere marktspanning is nodig, alsmede flexibiliteit in woningbouwprogramma’s, 

- Kwaliteit gaat boven kwantiteit, 

- Koppel woonbeleid en programmering aan geld,  

- Denk groot, doe klein. 

2.4.4. Woningbouwprogramma 

De woningbouwprogrammering is de operationalisering van het woonbeleid. Het woonbeleid is opgebouwd uit:  

- De jaarlijkse afspraken uit het RRO (Regionaal Ruimtelijk Overleg)  de provinciale prognoses vormen 

hiervoor de basis. 

- Vijf leidende principes uit het Regionaal Woonperspectief; subregionale samenwerking.  

- Structuurvisie Roosendaal 2025.  

- De gemeentelijke Woonagenda 2015. 

- Het Woonconvenant 2016 (prestatieafspraken met de corporaties). 

 

De woningbouwprogrammering is een dynamisch stuk. Er wordt voortdurend geschakeld tussen de gewenste 

kwantitatieve en kwalitatieve productie van woningen en de mogelijkheden die verschillende locaties in de stad 

hebben. De woningbouwprogrammering bestaat uit een deel beleidsprogrammering, een lijst met harde 

plancapaciteit en een lijst met  (mogelijke) ontwikkellocaties (zachte plancapaciteit).  

De woningbouwprogrammering geeft aan met welke projecten de gemeente kwantitatief en kwalitatief invulling 

zal geven aan het nieuwbouwprogramma. De beleidsprogrammering geeft aan hoe de gemeente 

woningbouwinitiatieven afweegt en in behandeling zal nemen. Bij de lijst van harde plancapaciteit wordt vooral 

gestuurd op een snelle productie. Bij de lijst van mogelijke ontwikkellocaties wordt strategisch gestuurd op hoe 

deze locaties het beste een bijdrage kunnen leveren aan het woonbeleid. De woningbouwprogrammering heeft 
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geen directe juridische status. De aantallen woningen die bij elke locatie zijn genoemd zijn indicatief. Aan 

vermelding op de lijst van ontwikkellocaties kunnen betrokken partijen eveneens geen rechten ontlenen. 

 

De woningbouwprogrammering vormt een deel van de onderbouwing voor de ladder van duurzame 

verstedelijking. Hoe wordt de woningbouwprogrammering opgebouwd? Wanneer wordt een locatie in de 

woningbouwprogrammering opgenomen? 

 

- Een belangrijk uitgangspunt is dat Roosendaal niet méér gaat plannen dan de provinciale prognoses en de 

afspraken in het RRO. De harde plancapaciteit bedraagt niet meer dan 70% van de toename aan de 

voorraad. 

- In de planning wordt rekening gehouden met een continue realisatie van circa 25 woningen per jaar 

binnen de bestaande planologische mogelijkheden. Dit wordt onder de harde plancapaciteit gerekend.  

- Daar boven op wordt rekening gehouden met circa 25 woningen zachte plancapaciteit per jaar voor het 

transformeren van bestaand vastgoed.  Bij voorkeur leegstaand vastgoed.  Dit opent bijvoorbeeld opties 

voor ontwikkelingen in de binnenstad. 

- Kwalitatief stuurt de woningbouwprogrammering op de differentiatie. Deze aansturing is zowel 

kwalitatief, als ruimtelijk als tijdgebonden. 

- Toevoegingen van bouwplannen van minder dan vijf woningen is, bij collegebesluit, gemandateerd aan de 

ambtelijke organisatie.  

- Er is ruimte voor particulier initiatief wanneer deze voldoet aan onze doelstellingen van de Woonagenda.  

- Verzorgingshuisplekken kunnen een op een  worden omgezet naar reguliere woningen. Dit is vastgelegd 

in afspraken over de BAG in het RRO. Dit is ook logisch omdat het Rijk de scheiding tussen wonen en zorg 

heeft aangebracht.  

- Met een afnemende groei van de woningvoorraad  zal het resterend nieuwbouwprogramma strategisch 

moeten worden ingezet, met sturing op de toekomstige voorraad. Denken als een belegger. Dit proces 

vraagt om een goede afstemming met marktpartijen  

- Nieuwbouwproducten moeten tevens waarde toevoegen aan hun omgeving en de identiteit van het dorp 

of stad  versterken. De cultuurhistorie en stedenbouwkundige context van de omgeving moet worden 

gebruikt.  

- Appartementen worden veelal in de bestaande voorraad of in bestaand leegstaand vastgoed gerealiseerd. 

De gemeente is terughoudend met nieuwbouwappartementen.  

- In het bestaand bebouwd gebied is relatief weinig grond beschikbaar voor grondgebonden woningen en 

vrije sector kavels. Waar mogelijk krijgen deze marktsegmenten voorrang. 

 

Locaties in gemeentelijk eigendom, die als woningbouwlocatie uitermate geschikt zijn, hebben, vanuit het beleid 

gezien, een primaire voorkeur vanwege het sturende karakter op de hierboven genoemde criteria. De toename 

van het aantal woningen in (of nabij de binnenstad) draagt bij aan de vitaliteit van de binnenstad.  

 

Conclusie  

Het woningbouwprogramma voor Groot Mariadal is door het college  geaccordeerd en past binnen de bestaande 

beleidskaders. 

2.4.5. Gemeente Verkeers- en vervoersplan 2015-2025 ‘Knooppunt Roosendaal’ 

Algemeen  

Het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid is het beleids- en toetsingskader voor de gewenste ontwikkelingen 

op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal tot 2025. Het geeft de kaders  waarbinnen 

verkeersprojecten worden gedefinieerd en geprioriteerd en verkeersbeleid in de dagelijkse praktijk wordt 

uitgevoerd. 
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In 2025 is het verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal schoner, stiller, zuiniger en slimmer. De positie van 

de gemeente Roosendaal in het landelijke netwerk is sterker en robuuster. Voor de inwoners, ondernemers en 

bezoekers zijn Roosendaal optimaal bereikbaar, waarbij wordt ingezet op een breed palet aan vervoerswijzen. 

Multimodaal is een sleutelbegrip en een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Roosendaal. 

 

De inhoudelijke hoofddoelstelling van het GVVP is: 

‘Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor sociaaleconomische 

activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk worden beperkt’. 

Deze algemene hoofddoelstelling wordt aangescherpt door drie kaders:  

A. Verduurzaming;  

B. Innovatie;  

C. Regionale netwerk versterking. 

 

Deze drie kaders geven sturing aan de wijze waarop de hoofddoelstelling wordt ingevuld. Hieronder een korte 

toelichting op de beleidskoers. 

 

Ad. A: Verduurzaming  

Lopen en fietsen zijn de meest schone en stille manieren om te verplaatsen. Het lokale leefklimaat en de 

bereikbaarheid verbetert door hier meer op in te zetten.  Deze focus op duurzame mobiliteit wordt concreet 

vertaald door hier prioriteit aan te geven bij opgaven en ontwikkelingen in de stad en dorpen. Daarnaast is het 

wenselijk dat het gemotoriseerde verkeer schoner, stiller en zuiniger wordt. Door het elektrisch rijden beter te 

faciliteren kan de verduurzaming lokaal worden versterkt.  

 

Ad. B: Innovatie  

Door toepassing van nieuwe slimme (‘smart’) technieken kunnen verkeersproblemen in de toekomst worden 

voorkomen. Het wegennet wordt beter en efficiënter benut waardoor fysieke en kostbare maatregelen niet 

noodzakelijk (meer) zijn. Deze ict-technieken worden zowel bij voertuigen als in de infrastructuur toegepast. Auto’s 

gaan meer en meer ‘communiceren’, zowel onderling als met hun omgeving. Deze slimme mobiliteitsoplossingen 

zorgen voor beter doorstroming van het verkeer, voor toename van de verkeersveiligheid (afname ongevallen) en 

voor verbetering van het leefmilieu. 

 

Ad. C: Regionale versterking 

 De positie van Roosendaal in het (boven)regionale en landelijke netwerk moet worden versterkt door het 

ontwikkelen en verbinden van economische toplocaties, hoog stedelijke zones en multimodale knooppunten en 

het verbeteren van de fysieke en/of functionele verbindingen met andere stedelijke regio’s. Het gaat hierbij over 

de afstemming binnen de thema’s als ruimte, verstedelijking, werken, natuur en verkeer en vervoer. Dit is goed 

voor de werkgelegenheid en het woonklimaat. Bedrijven vestigen zich immers op plekken die goed ontsloten zijn 

en daar waar veel potentiële arbeidsplaatsen binnen bereik liggen. En, mensen wonen graag op een plek waar 

werkgelegenheid en goede voorzieningen binnen acceptabele afstand en tijd bereikbaar zijn. Knooppunten in het 

netwerk, zoals bijvoorbeeld het stationsgebied en multimodale overslagpunten aan water en spoor (logistiek) 

hebben in het netwerk een belangrijke positie. 

 

BTB-PROOF  

Via een Amendement heeft de gemeenteraad bij de vaststelling een extra uitgangspunt toegevoegd aan 

het GVVP. Dit uitgangspunt luidt: “Dat Roosendaal BTB-proof moet zijn, een Bereikbaar, Toegankelijk en 

Bruikbaar Roosendaal voor alle verkeersdeelnemers en gebruikers van de openbare ruimte zoals fietsers, 
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rolstoelrijders, scootmobielers, doven, slechtzienden of mensen met een andere lichamelijke beperking. 

Zoals bijvoorbeeld op de routes van, naar en dóór de binnenstad.” 

 

Bovenstaande doelstellingen, beleidskaders, procestappen en participatietraject hebben geleid tot de formulering 

van 18 concrete hoofdopgaven. Deze hoofdopgaven zijn benoemd in het GVVP 2015 – 2025.  

2.4.6. Beleidsnota Toekomst voor het verleden 

De beleidsnota 'Toekomst voor het verleden' (vastgesteld in 2007) is een integrale nota over alle aspecten van de 

fysiek-ruimtelijke aspecten van de cultuurhistorie:  

- monumentale gebouwen;  

- historische stedenbouw (structuren);  

- archeologie;  

- historisch groen. 

 

Deze nota vormt het uitgangspunt van het College voor de uitvoering van de daarin neergelegde 

beleidsvoornemens. De nota omvat alleen tastbare cultuurhistorische waardevolle aspecten in of bovenop de 

bodem van de gemeente Roosendaal. Deze aspecten kunnen bestaan uit (delen van) gebouwen, archeologische 

vondsten, waardevolle archeologische gebieden en vanuit cultuurhistorische overweging waardevol groen, zoals 

monumentale bomen of historische parken. Het gaat dus niet in op de roerende zaken zoals museale stukken en 

niet op klederdrachten, dialecten, kunst- en cultuuruitingen en dergelijke. 

 

Monumenten en ruimtelijke kwaliteitszorg  

Monumentenzorg is nauw verweven met andere beleidssectoren. Een gebouw vormt altijd een onderdeel van een 

stads- of dorpsbeeld. Zonder de omgeving verliest een gebouw veel van zijn monumentale waarde. Stedelijke 

structuren, historische verkavelingen en stratenpatronen zijn belangrijk. 

 

Dit leidt tot het volgende belangrijke uitgangspunt van deze monumentennota: 

 

De komende jaren wil de gemeente zich meer gaan toeleggen op de samenhang van het monument en de 

omgeving waarin het monument gesitueerd is. Dit betekent niet, dat individuele bescherming van monumenten 

niet meer aan de orde is, maar dat meer aandacht wordt geschonken aan de omgeving van het monument. Ook zal 

méér aandacht worden geschonken aan stedenbouwkundige structuren. 

 

De gemeente Roosendaal bezit momenteel 79 rijksmonumenten (inclusief complexen) en circa 300 gemeentelijke 

monumenten. In het plangebied zijn diverse rijks- en gemeentelijke monumenten aanwezig.  

 

Archeologie 

De dynamiek in de vorm van bouwlocaties, infrastructurele werken en intensivering van de landbouw maakt dat 

het bodemarchief onder druk staat. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft 

berekend dat bijna een derde deel van de archeologische vindplaatsen in de laatste vijftig jaar door 

bodemingrepen is verdwenen, terwijl maar 2% daarvan is onderzocht. Mede om die reden werd in 1992 door de 

Europese ministers van Cultuur het Verdrag van Valletta (ook wel Malta genoemd) ondertekend. De 

archeologische bescherming wordt geregeld op basis van een stelsel van archeologische aandachtsgebieden met 

indicaties van (lagere of hogere) waarden. De provincie heeft een Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant 

opgesteld met een waardering van mogelijke archeologische gebieden waarvan de bescherming in het 

bestemmingsplan middels een aanlegvergunning geregeld dient te worden. Aangezien de verantwoordelijkheid 

voor het archeologisch erfgoed wordt gedecentraliseerd, dienen de gemeenten binnen dit kader hun eigen beleid 

te ontwikkelen. 
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Roosendaal heeft geen eigen dienst of een specifieke archeologiemedewerker. Om toch voldoende geëquipeerd te 

zijn met deskundigheid is de gemeente in 2007 een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Bergen 

op Zoom. Ook is in de beleidsnota de wens uitgesproken te komen tot  een archeologische waardenkaart. De 

informatie die daaruit wordt verzameld, geeft een gemeentedekkend overzicht over het archeologische erfgoed in 

de gemeente. De archeologische waardenkaart maakt onderdeel uit van de cultuurhistorische waardenkaart. 

 

Historisch groen  

Er is een gemeentedekkend overzicht van monumentale bomen in Roosendaal. Er staan ongeveer 240 bomen 

staan op deze lijst. Deze inventarisatie is uitstekend geschikt om 1 op 1 bomen tot ‘historisch groen’ te 

bestempelen en als zodanig waarde aan toe te kennen. Alle monumentale bomen die op de gemeentelijke lijst 

staan, zijn beschermd. Deze bomen mogen niet gekapt worden. Recentelijk is de waardevolle bomenkaart 

aangevuld. 

 

 
Afbeelding 2.1. Uitsnede Roosendaalse Bomenkaart met daarop de beschermde bomen in de kloostertuin (zie ook paragraaf 

3.1.3) 

 

Cultuurhistorische Waardenkaart  

Een Cultuurhistorische Waardenkaart is een onmisbaar instrument om in een oogopslag een groot aantal 

waardevolle cultuurhistorische gegevens beschikbaar te hebben. In navolging van de Cultuurhistorische 

Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant is ook door de gemeente Roosendaal een Cultuurhistorische 

Waardenkaart voor het gemeentelijk grondgebied opgesteld. Deze kaart biedt ook onmisbare informatie bij het 

realiseren van bouwprojecten en de cultuurhistorische paragraaf in toelichtingen van bestemmingsplannen. 

 

De cultuurhistorische waarden en de wijze waarop hiermee rekening wordt gehouden is beschreven in de 

hoofdstukken 4 en 5. Behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden is een essentieel onderdeel van 

de kwaliteit van de planvorming.   
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2.4.7. Welstandsnota 

De welstandsnota Roosendaal 2012 bevat het toe te passen kader voor de welstandstoets bij aanvragen 

omgevingsvergunning.. Het bestuur gaat in de nota en het daarin omschreven beleid uit van een grote eigen 

verantwoordelijkheid van de burger, die voldoende ruimte moet krijgen voor eigen initiatief. In de  nota wordt een 

groot deel van de gemeente minimaal getoetst op welstand. Het doel is in deze gebieden slechts het voorkomen 

van excessen. Tegelijkertijd leeft de wens enige grip te houden op de gebieden (en routes) die het gezicht van de 

gemeente bepalen en/of een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. 

 

In de welstandsnota Roosendaal 2012 zijn de criteria voor de kleine bouwwerken vereenvoudigd, waar mogelijk 

samengevoegd en waar nodig aangepast aan de wettelijke (vergunningsvrije) mogelijkheden. Tevens zijn de 

criteria waar mogelijk positief geformuleerd. 

 

Het gebiedsgerichte beleid is efficiënter ingedeeld, de gebieden zijn gestroomlijnd door ze terug te brengen naar 4 

hoofdtypen. Nieuwe ontwikkelingen zijn voor zover mogelijk in de gebieden opgenomen, waarbij de hiervoor 

opgestelde beeldkwaliteitsplannen uitgangspunt zijn geweest. In de meeste woongebieden, groen en parken stelt 

de gemeente zich wat welstand betreft zeer terughoudend op en laat veel ruimte voor particulier initiatief. 

Daarnaast zijn diverse bedrijventerreinen gezien hun ligging welstandsvrij met uitzondering van de enkele 

(snel)wegpanorama's. 

 

In de kernen, enkele linten, vroege uitbreidingen en het buitengebied is het redelijk om (gewoon/bijzonder) 

welstand in te zetten vanwege het belang voor het aanzien van de gemeente. Dit geldt ook voor erfgoed in en 

bovengemiddeld zichtbare delen van de gebieden, zoals langs spoor en snelweg, waar verder weinig 

welstandseisen gelden. 

 

Het plangebied valt in z’n geheel in ‘bijzonder welstandsgebied’. 

 

 
Figuur 2.2: het plangebied valt in z’n geheel in bijzonder welstandsgebied (oranje kleur).  

 

Het kloostercomplex wordt daarbij gezien als ‘Vroegstedelijk weefsel’. De Kloosterstraat, inclusief het Stadserf, valt 

in de categorie ‘Kernen (centrum)’.  
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Figuur 2.3: Het kloostercomplex valt in het gebied ‘Vroegstedelijk weefsel’ (oranje/ bruin). Kloosterstraat en Stadserf vallen 

binnen het gebied ‘Kernen’ (bruin). De zwarte omlijning geldt voor de Molenstraat en valt buiten het plangebied.  

 

In de Welstandsnota wordt ten aanzien van de binnenstad het volgende gesteld: 

 

Centrum Roosendaal  

Het historische zwaartepunt van Roosendaal ligt rond de Markt en de oude uitvalswegen naar Breda, Zundert en 

Bergen op Zoom. Het stadshart is in de loop der tijd bebouwd met panden van wisselende kwaliteit. Naast de 

historische bebouwing staan er diverse recentere panden en complexen. Het gebied bestaat onder andere uit de 

bebouwing aan (een deel van) de Kade, Markt, Molenstraat, Raadhuisstraat, Dominéstraat, Nieuwe Markt, Laan 

van België en Nispensestraat. 

 

De wegen en pleinen worden gevormd door vrijwel aaneengesloten, pandsgewijs opgebouwde straatwanden. De 

rooilijn van de bebouwing volgt de weg en heeft kleine verspringingen. Bij rijen is de rooilijn in samenhang. 

Bebouwing is bij voorkeur georiënteerd op de weg. De bebouwing grenst veelal direct aan de openbare ruimte. 

Aan en in de omgeving van de Markt en Nieuwe Markt bepalen winkels en horeca het straatbeeld, op de 

verdiepingen wordt gewoond. 

 

De historische bebouwing heeft veelal twee, soms drie, lagen met variërende kappen en een fijne architectuur. 

Een deel van de woonhuizen is in de loop der tijd meermaals aangepast en gewijzigd. De gevels van de begane 

grond zijn vaak vervangen door winkelpuien, die soms over meerdere panden doorlopen en met hun luifels de 

oorspronkelijke gevelbreedte laten verdwijnen. Enkele recentere panden zijn niet alleen breder maar ook hoger en 

soberder in architectonische uitwerking dan de rest van de straatwand. De materialen en kleuren zijn in het 

algemeen traditioneel. Gevels zijn van baksteen, soms geverfd of gepleisterd in een lichte tint en de kap is gedekt 
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met keramische pannen of leien. Kozijnen zijn gewoonlijk uitgevoerd in geschilderd houtwerk. De begane 

grondlaag van voorzieningen, winkels en bedrijven is vaak voorzien van panelen, afwijkende kleuren en reclame-

uitingen.  

 

Waarde  

De waarde van het gebied is vooral gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide structuur met variërende 

bebouwing aan stenige straten. Diverse panden zijn door hun vorm en positie cultuurhistorisch waardevol. Een 

deel hiervan is aangewezen als monument. 

 

Uitgangspunten 

Het beleid is gericht op het behoud van de aanwezige historische kwaliteiten, zoals het gegroeide en kleinschalige 

karakter. Variatie zonder verrommeling is uitgangspunt. Bij de advisering wordt onder meer aandacht geschonken 

aan de mate van afwisseling en individualiteit in de massa in combinatie met een terughoudende vormgeving en 

traditioneel gebruik van materialen en kleuren. In het vernieuwde deel is het beleid gericht op behoud van het 

afwisselende beeld zonder grote dissonanten tussen gebouwen. Hier wordt bij de advisering onder meer aandacht 

geschonken aan het behoud van samenhang in het afwisselende straatbeeld op het niveau van de architectonische 

uitwerking en in het gebruik van materiaal en kleur. 

 

Voor het vroegstedelijk weefsel vermeldt de welstandsnota het volgende:  

 

Vroegstedelijk weefsel 

Het vroegstedelijk weefsel van Roosendaal heeft gevarieerde, kleinschalige (sommige complexen uitgezonderd) 

bebouwing uit diverse periodes in een gegroeide en compacte structuur met als basis het individuele pand met 

een kleinstedelijk tot dorps karakter. Het weefsel heeft meerdere sferen, die deels in elkaar overlopen. Het 

grootste deel bestaat uit lintbebouwing in veelal onderbroken straatwanden langs stenige tot groeten straten. 

Verspreid over het gebied komen enkele gebouwen met andere functies voor, zoals het station, de watertoren, 

kerken en kloosters. Deze bijzondere bebouwing staat vrij op de kavel en wijkt af in opbouw en vormgeving.  

 

Waarde  

De waarde is vooral gelegen in het afwisselende beeld van de gegroeide structuur met variërende bebouwing in 

langs in profiel en stenigheid variërende straten. Diverse panden zijn door hun vorm en positie cultuurhistorisch 

waardevol. Een deel, waaronder het klooster, is aangewezen als (Rijks-)monument.  

 

Uitgangspunten 

Het beleid is terughoudend en gericht op behoud en van variatie zonder verrommeling. Waar het karakter statig is, 

is behoud hiervan het uitgangspunt. Bij de advisering zal onder meer aandacht geschonken worden aan het 

behoud van het gegroeide kleinschalige karakter, zonder wijzigingen en nieuwe onmogelijk te maken. 

Individualiteit en zorgvuldigheid zijn belangrijk.    

 

Groot Mariadal heeft vanwege het bijzonder karakter een eigen beeldkwaliteitsplan 

Bij de beoordeling van de tenderplannen voor het kloostercomplex Mariadal is indertijd een apart advies opgesteld 

door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De welstandsnota is hiervoor 

niet als basis gebruikt. Aan de herstructurering van Mariadal is de aparte status toegekend. Bij de uitwerking van 

het plan is rekening gehouden met het advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en het advies van de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).  

 

De ontwikkeling van Groot Mariadal vergt ook een bijzondere afweging die vraagt om extra aandacht en de 

samenhang tussen de onderdelen van het plan bewaakt. Dat geldt zowel voor de gebouwen als voor de 
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monumentale tuin. Voor Groot Mariadal is daarom een apart beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor de kloostertuin 

is een tuinhistorische onderzoek (april 2020; Land+ Cultuurhistorisch advies) verricht om de richtlijnen voor het 

aspect beeldkwaliteit voor de tuin te borgen. Het beeldkwaliteitsplan voor Groot Mariadal en het tuinhistorisch 

onderzoek van de kloostertuin zullen gezamenlijk de bestaande waarden vastleggen en borgen een evenwichtige 

ontwikkeling.  Het beeldkwaliteitsplan voor Groot Mariadal en het tuinhistorisch onderzoek van de kloostertuin 

vormen het welstandskader voor dit plan. Beide plannen zijn als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.   

2.4.8. Erfgoedkaart gemeente Roosendaal 

In 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders -voortvloeiend uit de beleidsnota Toekomst voor het 

verleden- de Erfgoedkaart vastgesteld. 

 

Wat is de erfgoedkaart?  

1.  De erfgoedkaart is een dynamisch document met informatie inzake cultuurhistorie: het is een verzameling van 

gegevens die deels al beschikbaar zijn, maar erg verspreid, waardoor het overzicht ontbreekt. Het gaat om de 

volgende gegevens: archeologie, historisch-geografische elementen en structuren, historische stedenbouw 

(structuren, rijks- en gemeentelijke monumenten). 

 

2.  Het document is van belang voor het nemen van ruimtelijke beslissingen, het opstellen van structuurvisies en 

bestemmingsplannen. Het is een afwegingskader waarbij het aspect cultuurhistorie in brede zin bij ruimtelijk 

ordeningsbeleid betrokken wordt. 

Het belang van de erfgoedkaart dient bezien te worden in het licht van landelijke ontwikkelingen. Aandacht voor 

cultuurhistorie in bestemmingsplannen en de wijze waarop daarmee bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening 

gehouden wordt, heeft een relatie met het door de vorige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 

gang gezette project MoMo (modernisering monumentenzorg). Kenmerkend voor MoMo is een integratie van 

monumentenbeleid/cultuurhistorie met ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een 

integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die 

belangen is de cultuurhistorie. Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument waarin aandacht geschonken 

dient te worden aan en bescherming dient plaats te vinden van cultuurhistorische waarden. 

 

Inhoud van de erfgoedkaart  

De erfgoedkaart bestaat uit een aantal kaarten en een verklarende en beschrijvende toelichting. In de inleiding van 

de erfgoedkaart wordt aangegeven dat het product niet alleen een inventarisatie betreft van de binnen de 

gemeente aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden, maar ook een waardering bevat. Ook wordt 

aangegeven dat de gemeente beleid zal maken (mede) op basis van de gegevens van de cultuurhistorische 

inventarisatie en waardering. Deels gebeurt dit trouwens al, omdat de gemeente beschikt over een (rijks- en 

gemeentelijke) monumentenlijst en een lijst met beschermde bomen. In de Erfgoedverordening zijn de 

ondergrenzen voor de noodzaak voor archeologisch onderzoek vastgesteld. 

 

Bestemmingsplannen dienen te worden voorzien van een archeologische paragraaf in de toelichting en een 

doorvertaling van relevante archeologische waarden in de regels. Voor dit plangebied van Groot Mariadal is 

geconstateerd dat het plan geen archeologische waarden heeft. Deze zijn dan ook niet vertaald in de regels en in 

de verbeelding.  

 

In hoofdstuk 2 van de erfgoedkaart wordt een exposé gegeven van de wording en het gebruik van het landschap. 

Daarbij wordt ook ingezoomd op de invloed van de mens op het landschap in de verschillende perioden van de 

geschiedenis. Daarbij komen aan de orde: de agrarische bedrijfsvoering, de turfwinning, de infrastructuur, de 

religieuze artefacten, nijverheid en industrie. 
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In de hoofdstukken 3 en 4 van de erfgoedkaart wordt ingegaan op archeologie. Daarbij worden in hoofdstuk 3 

vooral de reeds aanwezige (geregistreerde) waarnemingen en vondstmeldingen bij elkaar gezet, waarna in 

hoofdstuk 4 de archeologische verwachtingenkaart wordt toegelicht. De basis van deze verwachtingenkaart is het 

geomorfologische landschap gecombineerd met de historische geografie. Opgemerkt wordt dat de archeologische 

verwachtingskaart in de nabije toekomst zeker nog verfijnd zal moeten worden. 

 

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de historisch-geografische structuren en de historische groenstructuren. De 

verschillende interessante gebieden en objecten worden benoemd, in het kort beschreven en gewaardeerd 

(redelijk hoog-hoog-zeer hoog).  

 

Daarnaast zijn opgenomen: de rijksmonumenten alsmede de gemeentelijke monumenten en de monumentale 

bomenlijst. 

 

De Erfgoedkaart bevat daarmee een totaal inzicht in de bekende archeologische, historisch-geografische en 

historisch bouwkundige waarden en biedt daardoor een goed fundament van cultuurhistorische en archeologische 

gegevens die kunnen dienen als één van de onderzoeksmomenten bij het nemen van ruimtelijke beslissingen. Op 

deze wijze wordt reeds geanticipeerd op de verdere uitvoering van de MoMo (modernisering monumentenzorg).. 

 

Opgemerkt wordt dat de kaart een dynamisch karakter heeft. Dit geldt met name ook voor het aspect archeologie. 

Weliswaar bevat de kaart een archeologische verwachtingskaart, maar dat betekent niet dat daarmee het aspect 

archeologie definitief en voor altijd is vastgelegd. De gemeente heeft sinds september 2007 een 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bergen op Zoom. De archeoloog van Bergen op Zoom levert 

binnen het kader van deze overeenkomst in opdracht van de gemeente voor ieder bestemmingsplangebied een op 

maat gesneden archeologische paragraaf aan. Daarmee wordt de archeologische kennis verder uitgebreid en 

verdiept. De nieuwste inzichten zullen vervolgens verwerkt worden in de erfgoedkaart. 

 

Voor de omschrijving van de cultuurhistorische en monumentale waarden van Groot Mariadal zie hoofdstuk 4 en 

met name paragraaf 4.11.2. Hierin is de beschrijving van de RCE per monument samengevat. De cultuurhistorische 

en monumentale waarden worden in het plan voor Groot Mariadal geborgd en zijn voor de ontwikkeling van het 

plan een kernkwaliteit. De  monumentale waarden worden via de dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie en 

de specifieke bouwaanduiding monument beschermd in dit plan. Daarnaast wordt met de verschillende primaire 

bestemmingen maatwerk geleverd. De gebruiksmogelijkheden van de bestemmingen ‘tuin’ en ‘groen’ zijn 

bijvoorbeeld beperkt en toegesneden op het behoud van het monumentale waarde.  

 

2.4.9. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020– 2023 

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2023 is een strategisch beheerplan waarin de zorgplichten 

van de Gemeente Roosendaal zijn vastgelegd voor het afval-, hemel- en grondwater. In de Wet milieubeheer en de 

Waterwet, zijn naast de traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet zorgplichten benoemd voor 

hemelwater en grondwater. In het Bestuursakkoord Water 2011 zijn afspraken opgenomen om in de 

afvalwaterketen de doelmatigheid en kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid te verminderen. Binnen de 

afvalwaterketen zal de samenwerking met het waterschap en de regiogemeenten (Waterkring West) worden 

geïntensiveerd om beleidsuitgangspunten en ambities zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor nieuwe 

ontwikkelingen is het beleid vastgelegd in hoofdstuk 4.  

 

In het VGRP 2020-2023 is opgenomen:  

- Hoe de gemeente de komende jaren het gemeentelijk rioleringsstelsel gaat beheren en onderhouden; 



29 

 

- Welke maatregelen de gemeente neemt om wateroverlast door intensieve regenbuien 

(klimaatverandering) te voorkomen;  

- Hoe de gemeente omgaat met de zorg voor regenwater;  

- Hoe de gemeente omgaat met de zorg voor grondwater in het stedelijk gebied;  

- Hoe de gemeente invulling wil geven aan de samenwerking in de Waterkring West om uitvoering te geven 

aan het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

 

In het VGRP 2020-2023 zijn doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Daarbij is op basis van de gekozen 

strategie op hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen te 

bereiken en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Hierbij worden ook de gevolgen voor de rioolheffing 

voor burgers en bedrijven aangegeven. Op welke wijze de noodzakelijke maatregelen, zoals vervanging van de 

riolering of hydraulische maatregelen, zullen worden uitgevoerd, wordt in latere operationele plannen 

opgenomen. 

 

Met behulp van het VGRP 2020-2023 worden de volgende doelstellingen en maatregelen nagestreefd: 

- Doelmatige inzameling van het binnen het stedelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater.  

- Doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater.  

- Doelmatig transport van het stedelijk afvalwater.  

- Voorkomen van vuiluitworp naar bodem, grond- en oppervlaktewater.  

- Invulling geven aan grondwaterzorgplicht.  

- Minimale overlast voor de omgeving.  

- Doelmatig en effectief rioleringsbeheer op basis van het Bestuursakkoord Water. 

 

De randvoorwaarden voor de uitvoering van het stedelijk watersysteem zijn vastgelegd in het document  

‘Ontwerp- en materiaaleisen ontwikkeling openbare ruimte Gemeente Roosendaal Team Beheer. 

 

Belangrijke punten zijn:  

- Een hydrologisch neutrale ontwikkeling van het gebied,  

- Duurzame omgang met hemelwater,  

- Ontwateringseisen bij grondwater voor nieuwbouw,  

- Rekening houden met klimaatadaptatie. Regenbuien die groter zijn dan de regenbui waarop het 

rioolstelsel is ontworpen moet binnen het plangebied worden geborgen. Over het oppervlak afstromend 

regenwater mag niet leiden tot wateroverlast in het plangebied en de omliggende omgeving (niet 

afwentelen). Dit sluit aan bij het hydrologisch neutraal ontwikkelen van het plangebied.  

- De maximale afvoer vanuit het plangebied voor de afvoer van hemelwater is 60l/s/ha, gebaseerd op een 

verhard oppervlak van maximaal 50 % van het totale plangebied.  

 

Aandachtpunten en mogelijkheden 

Dit, alsmede nieuwe inzichten binnen de gemeente,  hebben mede geleid tot de volgende aandachtspunten en 

mogelijkheden waarmee bij de verdere uitwerking van de waterhuishouding rekening kan worden gehouden.  voor 

Groot Mariadal.  

- Er komt geen hemelwaterriolering. Er zal gebruik worden gemaakt van oppervlakkige afvoer richting 

oppervlaktewaterstructuren.  

- De wateropgave is 60 mm over het bruto oppervlak 

- In het plangebied bevindt zich een oud kokerriool dat kan dienenals afvoer- en bergingsvoorziening. Het 

kokerriool bevindt zich in goede staat en er zijn geen vuilwateraansluitingen op de koker aangesloten.  

- Er kan een zuiverende voorziening (zoals een helofytenfilter) worden aangelegd waar het water doorheen 

wordt geleid.  
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- Er wordt een lagere ontwateringsdiepte onder het parkeerterrein toegestaan dan vastgesteld in het 

beleid van de gemeente. Negatieve effecten worden voorkomen door cunetdrainage.  

- Op basis van de verstrekte grondwatergegevens is door RHDHV de gemiddelde hoogste grondwaterstand 

(GHG) bepaald. Aangezien op basis van de metingen vooralsnog geen betrouwbare GHG is af te leiden zijn 

een tweetal scenario’s beschouwd:  

o Scenario 1: GHG = NAP +1,90 meter 

o Scenario 2: GHG = NAP +2,20 meter 

Bij de uitwerking van de plan is uitgegaan van een GHG van NAP + 2,00 meter.  

- Het waterpeil van het bestaande oppervlaktewater in het gebied wordt nu (actief) gehandhaafd op ca. 

+1,50 meter. Dit blijft het uitgangspunt. Dit betekent dat er in de winter (bij hoge grondwaterstanden) 

grondwater wordt gedraineerd, gelijk aan de huidige situatie.  

- De waterstand van het oppervlaktewater voor de berging van hemelwater, mag niet hoger zijn dan de 

GHG, omdat die anders tot grondwateroverlast buiten het plangebied kan leiden. Er kan dus maximaal 

een waterverschil van 0,5 meter worden geborgen.  

 

Deze aandachtspunten en mogelijkheden kunnen worden benut bij het opstellen van een concreet 

waterhuishoudingsplan. Over de nadere invulling van het waterhuishoudinpsplan wordt nog overleg gevoerd.  (zie 

paragraaf 4.9)  Een exacte invulling volgt bij de nadere uitwerking in vorm van inrichtingsplan.   
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Hoofdstuk 3 Beschrijving plangebied 

3.1. Ruimtelijke analyse van het plangebied 

3.1.1. Geschiedenis 

De oudste stedenbouwkundig structuur van Roosendaal wordt gevormd door de ‘vork’ van de Markt, de 
Raadhuisstraat en de Bloemenmarkt/ Molenstraat. De structuur is bepaald door de plaats van de kerk en het 
marktplein aan de westzijde daarvan. De Molenstraat en Raadhuisstraat zijn de ‘uitgaande’ wegen naar Etten en 
Zundert. De Markt sluit aan op de weg naar Wouw. Roosendaal werd in 1266 gesticht vanuit een initiatief om een 
kerk te bouwen op een centrale plaats tussen de verspreide nederzettingen Hulsdonk, Kalsdonk en Langdonk. De 
kerk stond op een kleine welving (donk) in een vrij laaggelegen drassig gebied dat deel uitmaakt van het dal van de 
Roosendaalse- of Molenbeek.  
 
Het ontbreken van het goede landbouwgronden en de natte omgeving werden gecompenseerd door de vele gras- 
en hooilanden die de veeteelt stimuleerden. De nederzetting ontwikkelde zich langzaam maar bleef eeuwenlang 
het karakter van een lintdorp houden. In de 13e tot en met de 15de eeuw was de turfwinning de voornaamste 
economische drager. Een zeer groot veenontginningsgebied aan de oostzijde van de dorpskern (de Vlaamsche 
Moeren) werd vanaf de 13de eeuw via turfvaarten ontgonnen. Ten noorden van de dorpskern ontwikkelde zich een 
groot havenhoofd, waarlangs de turf noordwaarts kon worden vervoerd. Toch heeft dit havenhoofd zich nooit tot 
een aparte nederzetting kunnen ontwikkelen. In de 15de eeuw werd de sterk kronkelende Roosendaalse Vliet (het 
noordelijke gedeelte van de Molenbeek) rechtgetrokken. Langs de Markt kwam zo een nieuw havenhoofd tot 
stand. Ook deze heeft echter nauwelijks gezorgd voor een uitbreiding van de bewoonde omgeving. De relatieve 
welvaart van de gehele streek in de 15de en 16de eeuw heeft zich in Roosendaal waarschijnlijk vooral 
gemanifesteerd in de verspreid liggende donken en gehuchten, die uitsluitend agrarisch van aard waren. De markt 
van Roosendaal verzorgde een centrumfunctie voor de handel in veen en landbouwproducten. Hieraan kwam een 
einde in de Tachtigjarige oorlog. Politieke onrust en rondtrekkende soldaten zorgden voor een ontvolking van het 
platteland. Het herstel in de late 17de en 18de eeuw verliep er, in tegenstelling tot de steden, uiterst langzaam. Het 
aanzien van Roosendaal in het begin van de 19de eeuw verschilde dan ook weinig van de situatie  in de 17de eeuw. 
Grote veranderingen kwamen pas met de aanleg van de spoorlijn in 1854 en de opkomende industrialisatie in de 
tweede helft van de 19de eeuw. Niet gehinderd door oude vestingwallen, konden zich gemakkelijk bedrijven 
vestigen aan het water. Ter plaatse van het turfhoofd bouwde men een grote beetwortelsuikerfabriek.  
 
De ligging dicht bij de grens en de goede bereikbaarheid via spoorlijn, wegen en water trokken veel 
productiebedrijven aan gedurende de late 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Belangrijk was ook de 
vestiging van kloosters, internaten en scholen. Belangrijk was daarnaast de vestiging van de Philipsfabriek in 1947 
en de opkomst van de dienstverlenende bedrijven in de jaren ’70. Vanaf dat moment groeide de stad uit door de 
bouw van nieuwe wijken en grote winkelcentra. De verstedelijking van Roosendaal vond vooral plaats in de 
tweede helft van de 20ste eeuw.  

3.1.2. Stedenbouwkundige analyse 

De kern van Roosendaal kende in de 19de eeuw nog een scherpe tegenstelling tussen de lintbebouwing langs de 
vorkstructuur van Markt-Raadhuisstraat-Molenstraat en het landelijke gebied daaromheen. Op de oudste 
kadastrale kaart (ca. 1823, zie afbeelding 3.1) hebben de percelen ten zuiden van de Markt en de Raadhuisstraat 
tientallen meters lange erven, die aan de zuidzijde begrensd worden door een brede sloot of vaart. Deze stond 
weer in verbinding met de haven. 
 
De noordzijde van de Markt en van de Molenstraat werd in 1823 eveneens gekenmerkt door langgerekte erven, 
die eindigden tegen een systeem van sloten en vaarten. Ten noorden van de Markt lag de Smalle Beek, die op de 
Roosendaalse beek afwaterde. Oostwaarts was deze vaart (die onder de Bloemenmarkt liep) verbonden met de 
Krampenloop die zich langs de kerk ten zuiden van de Molenstraat voortzette. Bij opgravingen onder de Biggelaar 
werden resten van een brede noord-zuid gerichte sloot gevonden, die waarschijnlijk een verbinding vormde tussen 
de noordelijke en zuidelijke slootsystemen rond de oudste kern van Roosendaal. 
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Afbeelding 3.1 Stadskern  Roosendaal (1823).  

 
In de tweede helft van de 19de eeuw breidde de bebouwing zich uit over de Dominéstraat, Vughtstraat en 
Kloosterstraat. Dit werd gestimuleerd door de aanleg van de spoorlijn en de bouw van het eerste station op het 
einde van de Vughtstraat. Ten noorden van de Kloosterstraat (huidige planlocatie) bevonden zich de Hoge en Lage 
Vught: natte beekdalgronden die voornamelijk voor beweiding werden gebruikt. Op de kaart van 1823 was er geen 
enkele hoeve in dit gebied aanwezig. Het was toegankelijk via het Vughtstraatje, waar de tegenwoordige 
Stationsstraat (ter hoogte van de nummers 7 t/m 18) een relict van is. 
 

 
Afbeelding 3.2: In het midden van de vorige eeuw stonden er 3 kloosters in elkaars directe nabijheid 
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Afbeelding 3.3: Groot Mariadal  in het midden van de vorige eeuw  

 

  
Afbeelding 3.4: Roosendaal rond 1880 
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Afbeelding 3.5: Roosendaal rond 1920. Het station is inmiddels verschoven naar de huidige plek. Stationsstraat en Brugstraat 
zijn aangelegd.  

  
Afbeelding 3.6: Roosendaal rond 1940. Groot Mariadal is nu op de kaart te zien (vgl. illustratie 3.1).  
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Afbeelding 3.7: Roosendaal huidige situatie  

 
Na de Tweede Wereldoorlog en met name in de jaren vijftig begon een ongebreidelde groei die ook in Roosendaal 
zijn beslag kreeg. Omdat in Roosendaal geen sprake was van een omsloten historisch centrum, waren er grote 
groeimogelijkheden. Opvallend is dat de groei niet zozeer plaatsvond in de historische kern, maar er pal tegenaan. 
Natuurlijk vond ook beperkt wel schaalvergroting plaats op de Markt, maar dit bleef aanvankelijk beperkt tot 
incidentele locaties. Medio jaren vijftig werd de Nieuwe Markt aangelegd. Eind jaren vijftig werd het 
grootwinkelbedrijf geïntroduceerd met de bouw van V&D dat in 1965 zijn deuren voor het publiek opende. 
Daardoor ontstonden als het ware twee hele diverse gebieden, die niet met elkaar samenhingen en nauwelijks 
met elkaar verbonden waren. De breuklijn liep net ten zuiden van de bebouwing van de Markt en de 
Raadhuisstraat. De Dokter Braberstraat en Tussen de Markten vormden noord-zuid verbindingen om het oude 
stadsdeel te verbinden met het nieuwe centrum. Ook werd begin jaren zestig de Passage aangelegd als een 
overdekt koopcentrum. 
 
Een nieuwe breuk ontstond in de tweede helft van de jaren zestig bij de aanleg van de Roselaar, dat beschouwd 
kan worden als uitingsvorm van het nieuwe, moderne winkelen. De Roselaar werd noord-zuid gericht en lag nog 
verder van de oude kern. 
 
Deze ontwikkeling impliceerde wel dat het oostelijk deel van de Molenstraat geen onderdeel meer uitmaakte van 
het winkelgebied van Roosendaal. In allerlei beleidsvisies die sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw met enige 
regelmaat werden opgesteld, kreeg het oostelijk gedeelte van de Molenstraat een andere functionele inkleuring. 
Daarbij stond het bevriezen of consolideren van de winkel- en horecafunctie voorop. Toch is ook in dit gedeelte 
van de Molenstraat tot op heden altijd een aantal winkels gevestigd. Het betreft over het algemeen specialistische 
winkels, die vaak al van oudsher ter plaatse zijn gesitueerd. 
 
De spoorlijn is een harde grens/barrière die uitkomt op het station. De ligging van de Stationsstraat en de hieraan 
gesitueerde woningen versterken de barrièrewerking. Over twee lengtes is beplanting of een bomenrij aanwezig, 
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die deels het zicht ontneemt van het spoor. Het overige deel van het spoor manifesteert zich ten volle aan de 
Stationsstraat. De spoorwegovergang nabij de Markt ( De Schuiven) is een keerpunt in de beleving van het spoor. 
De H.G. Dirckxstraat buigt af van het spoor en geeft ruimte aan bebouwing. Het zicht wordt daardoor aan het 
spoor onttrokken. De Brugstraat is een stedelijk lint dat loodrecht uitkomt op het station en is zodoende een 
belangrijke verbinding. Het tracé van de Brugstraat ligt op een weggetje dat Vaartkant heette. Met de verlenging 
van de Stationsstraat en de aanleg van de Brugstraat en de aanwezigheid van het toenmalige centrum kwam een 
gebied vrij, dat met name in de periode voor de Tweede Wereldoorlog en kort erna is volgebouwd met 
overwegend woningbouw, het kloostercomplex Mariadal en enige onderwijsgebouwen. In 1909 werd voor dit 
gebied een stratenplan gemaakt. Belangrijk was daarbij ook het uitbreidingsplan van 1933 (infrastructuur, 
groensingel, verdichting van locaties).  
 
De bebouwingstypologie bestaat voornamelijk uit vrijstaande en geschakelde woningen uit de jaren dertig, 
zogenaamde middenstandswoningen. Het betreft de Dokter Lemmensstraat, de Burgemeester Schoonheijtstraat 
en de Vincentiusstraat. Aan de zuidzijde van de Vincentiusstraat kwamen enkele gebouwen gelegen met een 
groter bouwvolume, zoals de onderwijsgebouwen en Mariadal. Toch is door de beperkte hoogte het contrast met 
de omringende woningen niet groot en zeker niet storend. Mariadal is geplaatst over de gehele breedte van de 
kavel en heeft vier bouwlagen. Het hoofdgebouw is teruggelegen ten opzichte van de kopgebouwen, waardoor het 
een statig karakter heeft. De gevel heeft een asymmetrische opzet en is in donkerrode baksteen gerealiseerd. Het 
gebouw heeft accenten en ornamenten in de vorm van metselversieringen in een evenwichtige geleding. Het 
gebouw is voorzien van een zadeldak van zwarte dakpannen. 
 
De tuin van Mariadal is een omsloten kloostertuin. Er is er (nu) vanuit de omgeving geen relatie met de tuin, 
aangezien deze is omgeven door muren, hekken en hagen. De tuin heeft een hoge cultuurhistorische en 
monumentale waarde. 
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Afbeelding 3.8: Het klooster gezien vanaf de Burgemeester Prinsensingel 
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De Vughtstraat komt al voor op de kadastrale kaart van 1823 en liep toen door tot wat nu de Industriestraat is. De 
straat wordt echter pas een belangrijke straat door de aanleg van de spoorweg in 1854 en de bouw van een 
stationscomplex met douanekantoor op het Oranjeplein. Aan de Vughtstraat werden een openbare basisschool 
(1862) en klooster met langere school voor jongens gebouwd (broeders van Saint Louis, 1870). De laatste school in 
medio jaren zeventig gesloopt om plaats te maken voor het stadskantoor (1979).  
 
Het beeld van de Kloosterstraat is de afgelopen 50 jaar drastisch gewijzigd. Gedurende lange tijd was de 
Kloosterstraat een smalle steeg die gedomineerd werd door het klooster Sainte Marie en verschillende 
onderwijsgebouwen. Pas eind jaren zestig ontstond door de sloop van de schoolgebouwen aan de noordzijde van 
de Kloosterstraat een breder straatprofiel. Langs dit profiel werd  de Jeroen Boschschool gebouwd (1968). In het 
midden van de jaren zeventig werd het Gertrudislyceum gesloopt. Op deze plek werd het complex Hogestede 
gerealiseerd.   
 

 
Afbeelding 3.9:  De Kloosterstraat in oostelijke richting (omstreeks 1907). De Kloosterstraat is een smalle steeg. Links op de foto 
de locatie waar later de tuinen van het klooster Mariadal zijn ingericht. .  
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Afbeelding 3.10:  De Kloosterstraat na de bouw van de Jeroen Boschschool (1968), maar nog voor de bouw van het stadskantoor 
(1979). Op de achtergrond de gebouwen van de broeders van St Louis die later plaats hebben gemaakt voor het stadskantoor.  

 
De Kloosterstraat komt uit op de Burgemeester Prinsensingel. Deze vormt een verbinding tussen de Nispensestraat 
en de Brugstraat. Na het bombardement van 11 mei 1940, dat grote schade veroorzaakte aan de bebouwing van 
de Molenstraat, is een doorbraak gerealiseerd van de Brugstraat en de Molenstraat naar de Nispensestraat. Dit is 
de huidige Burgemeester Prinsensingel. Het noordelijk deel (ten noorden van de aansluiting met de Kloosterstraat) 
werd in 1950 voltooid met aan één zijde kenmerkende woningbouw in de stijl van de Wederopbouw. Door dit 
homogene bebouwingstype heeft het straatbeeld een rustig karakter. De andere kant van dit deel van de 
Prinsensingel wordt gekenmerkt door de monumentale muur van de tuin van Mariadal (zie ook afbeelding 3.8).  

3.1.3. Verkeer en infrastructuur  

In de omgeving het plangebied hebben de Stationsstraat, Brugstraat en Boulevard een ontsluitende functie. Deze 

wegen zijn daarom gecategoriseerd als 50 km/uur weg. Ze zijn ingericht op het verwerken van relatief veel verkeer 

en gaan uit van scheiding tussen verkeerssoorten. Ook het busvervoer maakt gebruik van deze wegen. De 

planlocatie zelf wordt ontsloten vanaf de Vincentiusstraat en vanaf de Kloosterstraat. De Kloosterstraat maakt 

onderdeel uit van de Centrumring. De Vincentiusstraat  en de Kloosterstraat hebben primair een functie voor het 

bestemmingsverkeer. Bij de Kloosterstraat komt hier het verkeer van de scholen bij . Op  de weg maken zowel 

fietsers als gemotoriseerd verkeer gebruik van dezelfde rijbaan. Er geldt een 30 km/uur regime. Voor de 

Vincentiusstraat geldt eenrichtingsverkeer. Inrijden is mogelijk vanaf de Stationsstraat en in tegengestelde richting 

vanaf de Burgemeester Prinsensingel. Bij de Dokter Lemmensstraat is een ‘knip’ in de weg gemaakt om conflicten 

te voorkomen. Het autoverkeer dat vanaf deze twee wegen de Vincentiusstraat vanuit twee richtingen inrijdt kan 

via de Dokter Lemmensstraat z’n weg vervolgen.  In het plangebied en omgeving is het parkeren gereguleerd. Het 

grootste deel van de straten is ingericht op het parkeren van vergunninghouders/ bewonersparkeren.  
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3.1.4. Groen, water en ecologie  

Roosendaal is een groene gemeente, maar in dit deel  van binnenstad merkt men daar nu nog niet zoveel van. In 

dit deel van de Roosendaalse binnenstad is echter wel veel groen aanwezig. Het groen is nog vaak verborgen. Dit 

geldt tot nu toe ook voor de tuin van Mariadal die altijd als kloostertuin een privé en besloten karakter had. De 

tuin is prominent aanwezig, maar wordt omgeven door muren, hekken en hagen. De tuin heeft een 

rijksmonumentale status. In de tuin staan ook een aantal waardevolle bomen die beschermd zijn via een 

vermelding op de Roosendaalse Bomenkaart( zie ook paragraaf 2.4.5.). Voor het kappen van deze bomen is, in 

principe, een omgevingsvergunning noodzakelijk, maar in dit bestemmingsplan worden ze via de 

dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie en de bestemming ‘Tuin’ ook al beschermd  

 

 
Afbeelding 3.11. Uitsnede Roosendaalse Bomenkaart met daarop de beschermde bomen in de kloostertuin.  

 

Bij diverse panden in de omgeving zijn relatief grote tuinen aanwezig, die geheel aan het oog onttrokken zijn. In de 

binnenstad is daarom meer groen aanwezig op het eerste gezicht lijkt. De omgeving van het plangebied wordt op 

straatniveau gekenmerkt door een grote mate van 'stenigheid'. Met het toegankelijk maken van de monumentale 

tuin van Mariadal zal het gebied sterk aan kwaliteit winnen.  
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3.2. Functionele analyse van het gebied  

3.2.1. Functionele hoofdstructuur  

Het plangebied en omgeving maken onderdeel uit van het noordelijk deel van het Roosendaalse centrum. Een 

belangrijk deel van dit gebied is in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw tot ontwikkeling gebracht als 

woongebied. Daar waar het gebied grenst aan de Stationsstraat en Brugstraat is sprake van enige functiemenging. 

In de Stationsstraat betreft het vooral kantoorfuncties. In de Brugstraat is naast kantoorfuncties en woningen ook 

plaats voor enige detailhandel, horeca en dienstverlening. Het aantal winkels en horecavoorzieningen is de 

afgelopen jaren sterk afgenomen. 

3.2.2. Wonen  

In de binnenstad is wonen een belangrijke functie. De woonfunctie levert een aanzienlijke bijdrage aan de 

levendigheid en de leefbaarheid van een binnenstad. Het noordelijk deel van het plangebied - de Stationsbuurt - is 

reeds bij de invulling van het gebied sinds de jaren twintig van de vorige eeuw ingevuld als woongebied. Het 

gebied Oliemolen is een sinds de jaren tachtig ingevulde woningbouwlocatie. Ook in de Stationsstraat, Brugstraat 

en Molenstraat zijn veel woningen aanwezig. Naar het zich laat aanzien, zal de woonfunctie van de binnenstad de 

komende jaren steeds belangrijker worden, zeker wanneer als gevolg van het teruglopen van detailhandels- en 

horecafuncties panden vrijkomen. Groot Mariadal zal een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de 

woonfunctie in dit gebied. Er zal niet alleen een kwantitatieve bijdrage worden geleverd, maar door de diversiteit 

en de aard van de woningen zal er ook sprake zijn van een kwalitatieve impuls.  

3.2.3. Detailhandel  

De detailhandelsfunctie is een van de meest kenmerkende functies waar binnensteden hun aantrekkelijkheid aan 

ontlenen. In de directie omgeving van Groot Mariadal komt nauwelijks nog detailhandel voor. Als gevolg van het 

gemeentelijk beleid is het aantal winkels in de ruimere omgeving de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen. 

Deze trend zal zich doorzetten. In Groot Mariadal zal bij geen enkel (deel-)plan nieuwe detailhandel worden 

ontwikkeld. Alleen aan de hoofdfuncties ondergeschikte detailhandel, als nevenfunctie, is mogelijk.  

3.2.4 .Horeca 

In de omgeving van Groot Mariadal zijn alleen in de Brugstraat en de Molenstraat nog verspreid liggende 

horecavoorzieningen aanwezig. In de buurt van het station gaat het daarbij om hotel/restaurants. In de Brugstraat 

zijn nog diverse  cafébedrijven gevestigd. Het aantal is de afgelopen jaren gedaald. Deels komt dit ook omdat een 

aantal horecafuncties is gesloten vanwege ondermijnende activiteiten. In ieder geval behoort het gebied niet tot 

het uitgaansgebied van Roosendaal. De specifieke kwaliteiten van het kloostercomplex Mariadal bieden nieuwe 

kansen voor horeca. In het plan is hier ruimte voor gemaakt.  

3.2.5. Maatschappelijke voorzieningen  

Sociaal culturele en maatschappelijke voorzieningen  

Binnen de contouren van het plangebied is op het Stadserf het Stadskantoor gesitueerd, waar de meeste 

gemeentelijke diensten zijn gehuisvest en waar ook de publieksbalie is. Nadat daarover enige jaren onduidelijkheid 

bestond, is inmiddels besloten dat het Stadskantoor ook de komende decennia op deze locatie zal zijn gevestigd. 

Het gebouw wordt inmiddels ingrijpend gerenoveerd en zal eind 2021 opnieuw in gebruik worden genomen door 

de gemeente. De gewijzigde opzet wordt kenbaar gemaakt in de naam van het Stadskantoor dat nu ‘Huis van 

Roosendaal’ wordt genoemd. De renovatie is geen onderdeel van het voorliggend plan.  
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Onderwijsvoorzieningen  

In de Kloosterstraat is de R.K. basisschool Jeroen Bosch gevestigd, alsmede voorzieningen voor kinderopvang en 

buitenschoolse opvang. In de Vincentiusstraat staat een school voor middelbaar onderwijs (Mavo). In de directe 

omgeving van het plangebied zijn daarnaast ook diverse onderwijsvoorzieningen gesitueerd, waarvan ook de 

kinderen van bewoners in het plangebied gebruik kunnen en zullen maken (onder andere obs De Singel). De 

herontwikkeling van de onderwijsvoorzieningen en de kinderopvang (met uitzondering van de Mavo) zijn 

onderdeel van dit plan.  
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Hoofdstuk 4 Milieu  
 

4.1. M.e.r-beoordeling 

4.1.1. Kader 
Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is het 

noodzakelijk om ten behoeve van een bestemmingsplan dat kaderstellend is voor projecten met grote 

milieugevolgen, een plan-m.e.r. op te stellen. Onderdeel D van de bijlage Besluit m.e.r. geeft de omvang van 

dergelijke projecten. Hierbij geldt sinds de aanpassing van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 de omvang als 

richtwaarde en niet als absolute drempelwaarde. Daarom is altijd een toets noodzakelijk om te beoordelen of er 

sprake is van een project met grote milieugevolgen. Deze toets dient plaats te vinden aan de hand van de criteria 

van Bijlage III, van de EU-richtlijn m.e.r. De hoofdcriteria waaraan moet worden getoetst zijn: kenmerken van de 

projecten, plaats van de projecten en kenmerken van het potentiële effect. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een 

project ruim beneden de omvang uit de bijlage van het Besluit m.e.r. blijft, deze beoordeling beknopt kan zijn. 

 

4.1.2. Onderzoek 
De realisatie van 144 woningen, culturele voorzieningen en horeca kan aangemerkt worden als een stedelijk 

ontwikkelingsproject en komt voor in de eerste kolom van de D-lijst horende bij het besluit mer (categorie 11.2). 

Hoewel de drempelwaarde (kolom 2) niet worden overschreden, dient evenwel een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

te worden opgesteld.  

 

Vanaf 7 juli 2017 kan dit niet meer in de vorm van een paragraaf in de toelichting, maar moet door de 

initiatiefnemer een ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ worden opgesteld. Door de wetswijziging van 

die datum geldt dit voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst. Het maakt daarvoor niet uit 

of het een activiteit onder of boven de D-drempel betreft. 

 

In de aanmeldnotitie moet onder meer een beschrijving van de activiteit worden gegeven en een beschrijving van 

de waarschijnlijk belangrijke gevolgen voor het milieu. Hierbij moet rekening worden gehouden met de relevante 

criteria van bijlage III bij de m.e.r-richtlijn en, voor zover relevant, met de beschikbare resultaten van andere 

relevante beoordelingen van gevolgen voor het milieu. Over deze aanmeldnotitie neemt het bevoegd gezag 

vervolgens na uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst, een beslissing omtrent de vraag of bij de 

voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor 

het milieu kan hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Dit besluit moet vervolgens 

gepubliceerd worden. Bij de vergunningaanvraag moet het m.e.r.-beoordelingsbesluit worden toegevoegd.  

 

De omvang en het type van de ontwikkeling bepaalt de omvang en het detailniveau van de vormvrije m.e.r.-

beoordeling. De realisatie van de woningen, de culturele voorzieningen en de horeca is een ontwikkeling waarvan 

het op voorhand niet is uit te sluiten dat er belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Op basis van de resultaten van 

de deelonderzoeken die voor het bestemmingsplan nodig zijn (zie hierna), is een vormvrije m.e.r.-beoordeling (in 

de vorm van een aanmeldnotitie) opgesteld. Deze aanmeldnotitie is als bijlage -- opgenomen. 

 

4.1.3. Conclusie 
Gezien het voorgaande vormt het aspect m.e.r.-beoordeling geen belemmering voor de haalbaarheid van dit 

bestemmingsplan. 
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4.2. Bedrijven- en milieuzonering 

4.2.1. Kader 
Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende 

activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende 

activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en 

wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt getoetst aan de richtafstanden uit de VNG-handreiking 

‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009). 

 

VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de publicatie ’Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009), een 

handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau. 

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden 

en dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen. De richtafstanden hebben 

betrekking op de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. De publicatie heeft bedrijven ingedeeld in categorieën met 

bijbehorende gewenste afstand tot milieugevoelige functies.  

 

De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de bestemmingsgrens van de bedrijven en anderzijds de gevel van 

een woning. De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken.  

 

Naast het omgevingstype rustige woonwijk (rustig buitengebied) kent de VNG-handreiking ook het omgevingstype 

gemengd gebied. Wanneer sprake is van omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden tussen 

milieubelastende en milieugevoelige functies, voor met name het aspect geluid, met één afstandsstap verlaagd 

worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Het aspect geluid is veelal het maatgevende 

aspect. Een gemengd gebied is een gebied met een variatie aan functies; direct naast woningen komen andere 

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

behoren ook tot het omgevingstype gemengd gebied. Gezien de aanwezige functiemenging of de ligging nabij 

drukke wegen kent het gemengd gebied al een hogere milieubelasting. Dit rechtvaardigt het verlagen van de 

richtafstanden met één stap. De richtafstand van 30 meter voor een bedrijf in milieucategorie 2 kan dan 

bijvoorbeeld worden verkleind tot 10 meter en de richtafstand van 100 meter voor een bedrijf in milieucategorie 

3.2 kan verlaagd worden tot 50 meter. 

4.2.2. Onderzoek 

In mei 2018 is door Econsultancy (Rotterdam; rapportnummer 6779.006) een onderzoek ‘bedrijven en 

milieuzonering’ uitgevoerd. Het rapport is in februari 2021 geactualiseerd (Rotterdam; rapportnummer 6779.006 

versie D2).Het geactualiseerde rapport is als bijlage 1 opgenomen.  Er is indicatief onderzocht of de realisatie van 

het plan het woon- en leefklimaat in de omgeving niet belemmert en of er in de omgeving activiteiten zijn die het 

plan belemmeren. De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) biedt een handreiking voor de 

richtafstand voor een aantal milieuthema’s voor verschillende bedrijfsactiviteiten. Is de afstand tussen de geplande 

bedrijvigheid en woningbouw kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst. Het doel van 

het onderzoek is het in kaart brengen van de richtafstanden van de bedrijvigheid rondom het plan.  

 

De VNG-publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk wordt 

omschreven als woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Een gemengd gebied wordt 
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omschreven als een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Het plangebied ligt in een gebied met een 

sterke functiemenging. Het plangebied kan daarom worden geclassificeerd als gemengd gebied.  

In het onderzoek zijn de bestemmingsplannen Stationsgebied, Borchwerf, Centrum Noord, Binnenstad, Kalsdonk 

en Spoorhaven 1ste fase meegenomen. In het bestemmingsplan Stationsgebied zijn geen bedrijfsmatige activiteiten 

mogelijk binnen relevante afstanden tot het plan. Dit bestemmingsplan is daarom buiten beschouwing gelaten.    

 

Relevante bedrijvigheid 

 

Borchwerf 

Industrieterrein Borchwerf is (deels) gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. Het plangebied ligt volledig binnen 

de zone van het industrieterrein. Als gevolg van het industrieterrein is de geluidsbelasting op de woningen binnen 

het plan ten minste 50 dB(A). Voor alle woningen zal dan ook een hogere waarde moeten worden vastgesteld tot 

ten hoogste 55 dB(A).  

 

Centrum - Noord 

Het plan ligt volledig binnen de grenzen van het bestemmingsplan Centrum - Noord. Het plan voorziet in de 

realisatie van ‘horeca tot en met categorie 2’. Deze categorisering staat los van de ‘milieucategorie’ en betreft een 

inschaling in drie categorieën. Onder categorie 2 vallen bedrijven zoals cafés en café-restaurants. Deze vorm van 

horeca valt onder milieucategorie 1 en is in een binnenstedelijke omgeving met centrumfunctie goed inpasbaar  

 

Het plan is gelegen in het vak met grotendeels de bestemming ‘Maatschappelijk’. Na de bestemmingsplanwijziging 

van Groot Mariadal zal deze bestemming rondom het plan in stand blijven. Hierbinnen is de aanwezigheid mogelijk 

van onder andere kinderopvang, onderwijs, verenigingsleven en ondersteunende horeca. Hiervoor geldt een 

richtafstand van ten hoogste 10 meter.  

 

Het ‘Huis van Roosendaal’ bevindt zich op meer dan 10 meter afstand tot de geprojecteerde woningen en vormt 

geen belemmering. De verkeersbestemming ten oosten van het ‘Huis van Roosendaal’ biedt ruimte aan parkeren. 

De woningen direct ten oosten daarvan zijn geprojecteerd binnen de richtafstand van 10 meter. Hiervoor is nader 

akoestisch onderzoek gewenst.  

 

Aan de Kloosterstraat blijft de maatschappelijke bestemming voor het kindcentrum behouden, met op het 

westelijk deel de aanduiding ‘speelterrein’. Direct ten westen hiervan wordt een woonbestemming voorzien, met 

de specifieke aanduiding ‘maatschappelijk – gymzaal’. Op het moment dat plannen verder zijn uitgewerkt zal  uit 

een aanvullend, akoestisch  onderzoek moeten blijken hoe deze functies zich tot elkaar verhouden.   Het gaat 

daarbij vooral om de invloed van het geluid van spelende kinderen op de woningen. Aangezien het speelterrein 

aan de zijde van de woningen grenst aan een gymzaal op de begane grond worden hier geen problemen voorzien.  

 

 

Op de hoek Vincentiusstraat – Burgemeester Prinsensingel is een gemengde bestemming aanwezig op minder dan 

10 meter afstand van Mariadal. Binnen deze bestemming zijn bedrijven tot categorie 2 toegestaan, met een 

richtafstand van 10 meter in gemengd gebied. Momenteel is het perceel in gebruik als thuisbasis voor een 

autorijschool. Dit type inrichting is het best te vatten onder noemer ‘overige dienstverlening t.b.v. vervoer 

(kantoren)’ met een richtafstand van 0 meter in gemengd gebied.  Er is daarom sprake van een goede ruimtelijke 

ordening en een acceptabel woon- en leefklimaat.  

 

Het plan is niet gelegen binnen overige bedrijfsmatige bestemmingen van het bestemmingsplan Centrum – Noord.  
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Binnenstad 

De te projecteren woningen aan de Kloosterstraat zijn gelegen op circa 25 meter afstand tot de bestemming 

‘Gemengd-2’. Aangezien direct naast deze gemengde bestemming eveneens een woonbestemming is vastgelegd, 

wordt geconcludeerd dat de nieuw te projecteren woonbestemming geen belemmeringen ondervindt als gevolg 

van de gemengde bestemming. Verder zijn in het bestemmingsplan Binnenstad geen bestemmingen aanwezig die 

van invloed zijn op Groot Mariadal.  

 

Kalsdonk 

Mariadal is gelegen op ten minste 50 meter afstand tot bestemmingsplan Kalsdonk. Voor bedrijven in categorie 3.2 

of hoger geldt een richtafstand van ten minste 50 meter in gemengd gebied. Dergelijke bestemmingen zijn binnen 

het bestemmingsplan niet toegestaan binnen 100 meter tot het plangebied. Op dit punt is geen nader onderzoek 

nodig. 

 

Spoorhaven 1ste fase 

De geprojecteerde woningen bevinden zich op ten minste 160 meter afstand tot het bestemmingsplan. Voor 

bedrijven in categorie 4.2 of hoger geldt een richtafstand van ten minste 200 meter in gemengd gebied. Het 

emplacement is een inrichting in categorie 4.2 en dus is het plangebied gelegen binnen de richtafstand. De 

inrichting beschikt over een vergunning uit 2013. Hieruit moet blijken of ter plaatse van het plan sprake is van een 

acceptabel woon- en leefklimaat. Het emplacement maakt deel uit van het in paragraaf 3.1 genoemde gezoneerd 

terrein. Bedrijvigheid ten westen van het emplacement is van een lagere categorie en niet van individuele invloed 

op het plan. 

 

4.2.3. Conclusie 
Onderdeel van het plan is realiseren van ‘horeca tot en met categorie 2’. Deze vorm van horeca valt onder 

milieucategorie 1 en is in een binnenstedelijke omgeving met een centrumfunctie goed inpasbaar. Aan de 

Kloosterstraat blijft de maatschappelijke bestemming voor het kindcentrum behouden, met op het westelijk deel 

de aanduiding ‘speelterrein’. Direct ten westen hiervan worden een woonbestemming voorzien met een specifieke 

aanduiding ‘maatschappelijk – gymzaal’. Op het moment dat plannen verder zijn uitgewerkt zal uit een aanvullend, 

akoestisch  onderzoek moeten blijken hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. Het gaat daarbij vooral om de 

invloed van het geluid van spelende kinderen op de woningen. Aangezien het speelterrein aan de zijde van de 

woningen grenst aan een gymzaal op de begane grond worden hier geen problemen voorzien.  

.  

De verkeersbestemming ten oosten van het ‘Huis van Roosendaal’ biedt ruimte voor parkeren. De woningen direct 

ten oosten daarvan zijn geprojecteerd binnen de richtafstand van 10 meter. Hiervoor is nader akoestisch 

onderzoek gewenst. Aangezien de inrichting nog indicatief zal dit onderzoek in een later stadium worden 

uitgevoerd.  

Verder ligt het plan binnen de richtafstand van het emplacement.. Het plan is gelegen binnen de geluidszone voor 

industrieterrein Borchwerf. Voor geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied - de woningen - zullen 

voor geluid hoger waarden moeten worden vastgesteld tot 55 dB (A).  
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4.3. Geur veehouderij 

4.3.1. Kader  
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) beschermt geurgevoelige objecten tegen geurhinder uit dierverblijven 
van veehouderijen. De Wgv vormt dan ook het toetsingskader voor dit aspect bij aanvragen van veehouderijen om 
een omgevingsvergunning (activiteit milieu). Deze aanvragen worden getoetst aan geurbelastings- en/of 
afstandsnormen. De Wgv maakt daarbij onderscheid tussen dieren met geuremissiefactoren en dieren zonder 
geuremissiefactoren. Voor dieren met geuremissiefactoren gelden normen voor geurbelasting en 
minimumafstanden voor (voormalige) bedrijfswoningen bij andere veehouderijen. Voor dieren zonder 
geuremissiefactoren gelden alleen minimumafstanden. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat vergelijkbare 
bepalingen voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig hebben. 
 
Daarnaast is de Wgv van belang bij de beoordeling van ruimtelijke plannen (de zogenaamde omgekeerde werking). 

Bij deze beoordeling moeten twee aspecten bekeken worden. Ten eerste moet gemotiveerd worden dat er 

niemand onevenredig in zijn belangen geschaad wordt (belang omliggende veehouderijen). Ten tweede is het in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening van belang dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat kan 

worden gegarandeerd (belang geurgevoelig object). 

 

De Wgv stelt gemeenten in staat om door middel van gemeentelijk geurbeleid te sturen op geuremissies afkomstig 

uit stallen bij veehouderijen en daarmee op de geurbelasting op de omgeving. Dit geurbeleid bestaat uit een 

geurverordening en een geurgebiedsvisie. De geurverordening bevat de geur- en afstandsnormen waaraan 

getoetst wordt in het kader van vergunningverlening. De geurgebiedsvisie bevat de onderbouwing bij deze normen 

en de uitgangspunten van het gemeentelijke geurbeleid. 

 

Gemeentelijk geurbeleid  
De gemeente Roosendaal heeft geen eigen geurbeleid vastgesteld. Dat betekent dat de geurnormen en -afstanden 
uit de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing zijn. Het plangebied is conform de wet gelegen buiten een 
concentratiegebied, binnen de bebouwde kom. Ter plaatse geldt dan een geurnorm van 2,0 odour units per 
kubieke meter lucht en een afstandsnorm van 100 meter voor veehouderijen waar dieren zonder 
geuremissiefactor worden gehouden. 
 

4.3.2. Onderzoek   
Belang omliggende veehouderijen 
In het plangebied bevinden zich geen veehouderijen of inrichtingen waar landbouwhuisdieren worden gehouden. 
Binnen een straal van 2 kilometer vanaf het plangebied bevindt zich één inrichting. Het betreft de kinderboerderij 
Minnebeek aan de Ambrozijnberg 202. Deze kinderboerderij is gelegen op een afstand van circa 1.600 meter. 
 
Het onderhavig bestemmingsplan betreft een ontwikkelingsbestemmingsplan dat diverse geurgevoelige objecten, 
zoals woningen, mogelijk maakt. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de kinderboerderij echter niet 
beperkt in haar mogelijkheden. Daarvoor is de afstand te groot. Er zijn bovendien tussen de kinderboerderij en het 
plangebied in dezelfde windrichting al geurgevoelige objecten gelegen die reeds beperkend(er) zijn voor de 
ontwikkeling van deze inrichting. 
 
Woon- en leefklimaat 
In onderstaande afbeelding (bron: Atlas Leefomgeving) is de GES score (gezondsheidseffectscreening-score) in 
beeld gebracht. Het plangebied is aangeduid met de hoogste score voor het aspect geurhinder. Dit betekent dat 
aanwezige personen geen geurhinder zullen ervaren.  
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Afbeelding 4.1: GES score plangebied. De lichtgroene kleur (GES 0) geeft aan dat het plangebied de hoogste score heeft voor het 
aspect geurhinder.  

 
Hieruit blijkt dat het woon- en leefklimaat op basis van de achtergrondbelasting geur ter plaatse van het 
plangebied als zeer goed te kwalificeren is. 
 

4.3.3. Conclusie  
Het aspect geur veehouderij vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 
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4.4. Mobiliteit  

4.4.1. Parkeren 

 

Bestaande situatie 

Programma bestaande situatie 
In het gebied Groot Mariadal is het volgende programma aanwezig: 

• Stadskantoor*     10.000 m2 

• Norbertus Gertrudismavo*   350 leerlingen, 2650 m2 

• Basisschool Jeroen Bosch     390 leerlingen  

• Kinderopvang Doppido    2 groepen BSO, 3 groepen kinderopvang 

• Don Bosco     843 m2, 2 groepen 

• Het bestaande kloostergebouw   ca 7600 m2 (exclusief kelders en zolders) 
 
* deze functies vallen buiten de plangrens van het bestemmingsplan maar zijn wel meegenomen in 
parkeerplaatsen, gebruik en tellingen. 
 
Parkeren bestaande situatie 
In het gebied Groot Mariadal zijn de volgende parkeervoorzieningen in de bestaande situatie aanwezig: 
 

locatie Openbaar 
gebied 

Privé 
terrein 

t.b.v. functie Binnen plangrens 
bestemmingsplan 

Buiten plangrens 
bestemmingsplan 
 

Stadserf 32  algemeen 32  

Kloosterstraat 104  algemeen 104  

Parkeerterrein 
achter 
stadskantoor 

 94 stadskantoor 94  

Parkeerplaatsen 
aan Stadskantoor 

 13 stadskantoor 13  

Don Bosco  4 Don Bosco 4  

Kober 
kinderopvang 
Doppido 

 10 kinderopvang 10  

Jeroen Bosch 
school 

 Geen 
eigen P 

   

Klooster Mariadal  28 klooster 28  

Norbertus-
Gertrudismavo 

 13 Norbertus 
Gertrudismavo 

 13 

Totaal 3636 162  285 13 

 298  285 13 

 
 
In het gebied zijn in de bestaande situatie 298 parkeerplaatsen aanwezig. Van deze 298 parkeerplaatsen zijn er 136 
ten behoeve van openbaar gebruik. Deze bevinden zich aan de zuidzijde (Kloosterstraat en Stadserf).  
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Afbeelding 4.2: Het aantal parkeerplaatsen in de bestaande situatie (298) inclusief gebruik. 

 
Gebruik openbare parkeerplaatsen 
De in het plangebied aanwezige openbare parkeerplaatsen zijn deels bestemd voor vergunninghouders deels voor 
algemeen gebruik. Deze worden door verschillende gebruikers gebruikt: door gebruikers van het plangebied, maar 
ook door onder andere bezoekers van de binnenstad. Om zicht te krijgen op het gebruik van deze parkeerplaatsen 
zijn in opdracht van de gemeente parkeertellingen in  februari 2019 en in januari 2020 uitgevoerd. Op basis van 
deze tellingen is de parkeerdruk in het gehele gebied inzichtelijk gemaakt.   De dinsdag- en de donderdagavond zijn 
de momenten met de hoogste parkeerdruk. In de tellingen zien we een duidelijk verschil in de straten ten noorden 
van het plangebied en de straten in het zuiden van het plangebied. Het noordelijk deel (Stationsbuurt) kent een 
hoge parkeerdruk (circa 87% parkeerbezetting), in de straten ten zuiden van het plangebied (Stadserf-
Kloosterstraat) is een overschot aan parkeerplaatsen (49% parkeerbezetting).  (De parkeerstudie is onderdeel van 
bijlage 13 bij de toelichting van het bestemmingsplan. In bijlage 13 zijn in bijlage 1 en 2 de resultaten van de 
parkeerstudie van Trajan (rapport d.d. 24 januari 2020) opgenomen).    
 
Programma toekomstige situatie 
Met de ontwikkeling van Groot Mariadal gaan programmatische wijzigingen plaatsvinden in het gebied van 
Mariadal. Het beoogde toekomstige programma is als volgt: 

• Stadskantoor/Huis van Roosendaal*  11.000 m2 

• Norbertus Gertrudismavo*:    450 leerlingen, 21 lokalen, 3.506 m2 

• Integraal Kindcentum Jeroen Bosch:   400 leerlingen,  

• 4 groepen BSO, 4 groepen kinderopvang    2648 m2 + 455 m2 gymzaal 

• Nieuwe woningbouw Mariastede Kloosterstraat: 30 woningen duur 

• Nieuwe woningbouw Oase:   12 woningen duur 

• Nieuwe woningbouw Stroomgaard:  34 woningen duur 

• Nieuwe woningbouw Kloosterhof:    18 woningen duur 
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• Gemengde functie in Klooster Mariadal, bestaande uit: 
o Woningen:    30 woningen goedkoop 
o 20 woningen duur 
o Horeca:     440 m2 
o Cultuur:     650 m2 

Don Bosco wordt gesloopt en komt te vervallen 
 
* deze functies vallen buiten de plangrens van de bestemmingsplangrens maar zijn wel meegerekend in 
parkeerbalans en verkeersgeneratie. 
 
Parkeren toekomstige situatie 
In het stedenbouwkundig ontwerp is aangegeven waar de parkeerplaatsen t.b.v. het beoogde toekomstige 

programma in de nieuwe situatie worden gerealiseerd. Dit is weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Afbeelding 4.3: Het aantal parkeerplaatsen in de toekomstige situatie (386) inclusief gebruik.  

In het plangebied (inclusief Stadserf en Kloosterstraat) zijn in de toekomstige situatie 386 parkeerplaatsen 
aanwezig. Daarnaast wordt een kiss-and-ridestrook aangelegd met 12 plekken. Van deze 386 parkeerplaatsen zijn 
er 127 ten behoeve van openbaar gebruik, waarvan 112 aan de zuidzijde (Kloosterstraat en Stadserf) en 15 aan de 
noordzijde (Vincetuin).  

Om te bepalen of de beoogde ontwikkelingen in Groot Mariadal over voldoende parkeervoorzieningen beschikken 
is een parkeerbalansberekening uitgevoerd. Dat betekent dat voor het gebied Groot Mariadal is berekend of de 
toekomstige parkeerbehoefte van de toekomstige functies binnen het gebied in evenwicht is met het toekomstige 
aantal parkeerplaatsen dat in het gebied gerealiseerd zal worden. 
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Bij het opstellen van deze berekening is gebruik gemaakt van de geldende parkeernormen en -waar dit nodig is- 
cijfers uit de CROW. Ook zijn de uitgevoerde parkeertellingen gebruikt om het reguliere gebruik van de openbare 
parkeerplaatsen mee te kunnen nemen in de berekeningen. De resultaten van de balansberekening zijn 
weergegeven in onderstaande tabel: 

 
Bron: rapportage verkeerskundige onderbouwing Mobycon 16-11-2021. 

NB1. In het rapport van Mobycon d.d. 1-4--2021 wordt nog uitgegaan van 30 parkeerplaatsen in de Vincetuin. Dit is 

na afstemming met school en omwonenden bijgesteld naar 15 parkeerplaatsen. Daarmee komt het totaal aantal 

parkeerplaatsen op 386 (401-15) 

NB2. Het aantal woningen in Oase is na afstemming met omwonenden bijgesteld van 14 naar 12. In het rapport 

van Mobycon wordt nog uitgegaan van 14 woningen. 

Uit deze tabel blijkt dat op het maatgevend moment 336  parkeerplaatsen in het gebied bezet zijn. In het gebied 
Groot Mariadal zijn 386 parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn op elk moment van de week voldoende parkeerplekken 
per parkeerlocatie beschikbaar waarmee de parkeerbalans voor het gehele gebied sluitend is. 
(NB: voor de volledige berekeningen en onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 13 van de toelichting bij het 
bestemmingsplan  Verkeerskundige onderbouwing, Mobycon, 16-11-2021) 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende deelgebieden en op welke wijze de parkeerbehoefte 
wordt gefaciliteerd 

• Stadskantoor/HUIS van Roosendaal 
o De bestaande parkeerplaats voor het personeel achter het stadskantoor verdwijnt. Het personeel 

dat daar gebruik van maakt, parkeert straks buiten het plangebied in parkeergarage De Biggelaar. 
o De bezoekers parkeren in het openbaar gebied, op het Stadsplein of aan de Kloosterstraat. 
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o Ten behoeve van dienstvoertuigen van de Gemeente en het college worden 16 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. 

o Voor deze functie wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van het 
bestemmingsplan waarmee wordt geborgd dat de benodigde parkeervoorzieningen beschikbaar 
zijn voordat het bestaande parkeerterrein kan worden veranderd in het woongebied Oase. 

• Norbertus Gertrudismavo:  
o Het personeel parkeert in de nieuw te realiseren parkeerplaatsen in de Vincetuin. Buiten 

gebruikstijden van de school staan de parkeerplaatsen ter beschikking aan de bewoners van de 
Vincentiusstraat. In overleg met de school en de straat is het aantal bepaald op 15 
parkeerplaatsen waarbij gezocht is naar een passende balans tussen parkeren en 
groenvoorziening. 

o Bezoekers van de mavo maken gebruik van de openbare parkeerplaatsen in het gebied.  Door de 
nieuwe langzaam verkeersverbinding is het parkeerareaal aan de zuidzijde een goede optie voor 
de bezoeker. 

• Integraal Kindcentrum Jeroen Bosch 
o Het personeel en de bezoekers maken net als in de huidige situatie gebruik van de aanwezige 

openbare parkeerplaatsen in het gebied. In de berekeningen van de capaciteit is hiermee 
rekening gehouden. 

o Voor het halen en brengen van de kinderen wordt een kiss-and-ridestrook gerealiseerd. Ook zal 
een deel van de aanwezige openbare parkeerplaatsen op deze momenten kortdurend worden 
gebruikt voor het halen en brengen. Daarmee is in de capaciteit rekening gehouden 

o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is gekoppeld aan deze functie 
in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Nieuwe woningbouw Mariastede aan de Kloosterstraat  
o Bewoners parkeren in de te realiseren parkeervoorziening in het gebouw. 
o Bezoekers parkeren in het openbaar gebied. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de nota parkeren, die is gekoppeld aan deze functie 

in het bestemmingsplan Groot Mariadal 

• Nieuwe woningbouw Oase 
o Bewoners parkeren op de aan te leggen privéparkeerplaatsen bij de Oase. 
o Bezoekers parkeren in het openbaar gebied. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is gekoppeld aan deze functie 

in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Nieuwe woningbouw Stroomgaard 
o Bewoners parkeren in de te realiseren parkeervoorziening in het gebouw. 
o Bezoekers parkeren in de te realiseren parkeervoorziening in het gebouw. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is gekoppeld aan deze functie 

in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Nieuwe woningbouw Kloosterhof 
o Bewoners parkeren op de aan te leggen privéparkeerplaatsen bij de Kloosterhof. 
o Bezoekers parkeren in de parkeervoorziening Stroomgaard. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is gekoppeld aan deze functie 

in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Gemengde functie in Klooster Mariadal, bestaande uit: 
o Woningen: bewoners parkeren in de parkeervoorziening Stroomgaard en/of Kloosterhof. 
o Bezoekers van de woningen parkeren in de parkeervoorziening Stroomgaard. 
o Horeca: het personeel en de bezoekers parkeren in de parkeervoorziening Stroomgaard. 
o Cultuurfunctie: het personeel en de bezoekers parkeren in de parkeervoorziening Stroomgaard. 
o Voor deze functie gelden de parkeernormen uit de Nota parkeren, die is gekoppeld aan deze 

functie in het bestemmingsplan Groot Mariadal 
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o Voor deze functie wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd 
dat de benodigde parkeervoorzieningen zijn gerealiseerd voordat kan worden gestart met de 
verbouw van het kloostergebouw. 

 

Tabel: Verdeling van parkeerlocaties in het gebied Groot Mariadal incl. openbaar/privé 
 

locatie Openbaar 
gebied 

privéterrein t.b.v. functie Binnen plangrens 
bestemmingsplan 

Buiten plangrens 
bestemmingsplan 

Stadsplein 61  Algemeen 
(waaronder 
bezoekers 
stadskantoor, 
personeel en 
bezoekers 
Kindcentrum, 
bezoekers 
wonen Oase en 
Mariastede) 

61  

Stadsplein  10 dienstauto’s 
stadskantoor 

10  

Voorplein 
stadskantoor 

 6 dienstauto’s 
stadskantoor 

6  

Kloosterstraat 51  Algemeen 
(waaronder 
bezoekers 
stadskantoor, 
personeel en 
bezoekers 
Kindcentrum, 
bezoekers 
wonen Oase en 
Mariastede) 

51  

Vincetuin 15 (*1)  Norbertus 
Gertrudis 
mavo+algemeen 

15  

Woningbouw  
Mariastede 
Kloosterstraat 

 33 bewoners 
Mariastede 
Kloosterstraat 

33  

Woningbouw 
Oase 

 16 bewoners Oase 16  

Woningbouw 
Stroomgaard 

 134 bewoners 
Stroomgaard + 
deel bewoners  
klooster 

134  



55 

 

personeel 
horeca/cultuur 
klooster 

bezoekers 
wonen 
Stroomgaard, 
klooster en 
Kloosterhof 

bezoekers 
horeca/cultuur 
klooster 

Woningbouw 
Kloosterhof 

 60 Bewoners  
Kloosterhof + 
deel bewoners 
klooster 

60  

Totaal 127 259  386  

 386  386  

Kloosterstraat 
kiss and ride 

12 School 
halen/brengen 

12  

 

*1: het aantal parkeerplaatsen in de Vincetuin is na afstemming met school en omwonenden bijgesteld naar 15 in 
plaats van 30. In het rapport van Mobycon d.d. 1-4--2021 wordt nog uitgegaan van 30 parkeerplaatsen 

In het gebied zijn in de toekomstige situatie 386 parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast wordt een kiss-and-
ridestrook aangelegd met 12 plekken. 

Van deze 386 parkeerplaatsen zijn er 127 ten behoeve van openbaar gebruik. Deze   bevinden zich met name aan 
de zuidzijde (112). 15 parkeerplaatsen worden in het noorden gerealiseerd ten behoeve van dubbelgebruik 
Norbertus-Gertrudisschool en de bestaande woningen in de Vincentiusstraat. Het aantal parkeerplaatsen ten 
behoeve van algemeen openbaar is uiteindelijk 9 minder dan in de huidige situatie. Daarbij komt dat 12 kiss-and-
rideplekken in de Kloosterstraat worden toegevoegd.  

Het personeel van het stadskantoor, dat thans op het privéterrein in het gebied parkeert, gaat straks parkeren 
buiten het plangebied. Hiervoor zal de openbare parkeergarage De Biggelaar, op loopafstand van het stadskantoor 
worden benut. 

Parkeernorm en dubbelgebruik. Borging parkeerregime in dit bestemmingsplan 

Parkeernormen 
In Roosendaal is het parkeerbeleid vastgelegd in de Nota Parkeernormen. In dit beleid staat beschreven welke 
parkeernorm voor welke functie geldt. De Nota parkeernormen is in het bestemmingsplan gekoppeld aan de regels 
voor de diverse bestemmingen. Zo is geborgd dat in voldoende parkeerplaatsen is voorzien.  

De Nota is gekoppeld aan de regels voor de volgende bestemmingen: 

• Wonen-1 (Stroomgaard en Kloosterhof) 

• Wonen-4 (woongebouw Kloosterstraat) 

• Wonen-5 (Oase) 

• Gemengd-2 (functies in Klooster) 
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• Maatschappelijk (Kindcentrum) 
 

Dubbelgebruik 
Bij het opstellen van de parkeerbalans voor Groot Mariadal door adviesbureau Mobycon is gebruik gemaakt van 
aanwezigheidspercentages en dubbelgebruik. 
Kort samengevat houdt dit in dat een parkeerplaats door meerdere gebruikers op verschillende tijdstippen kan 
worden gebruikt. Zo laat in het geval van een openbare parkeerplaats het gebruik van bezoekers van stadskantoor 
of school (overdag) zich bijvoorbeeld prima combineren met een woonfunctie waar het accent van het gebruik in 
de avonduren ligt. Hierdoor is een efficiënt ruimtegebruik mogelijk, waardoor de aanleg van onnodig veel 
parkeerplaatsen wordt voorkomen. 

4.4.2. Verkeersgeneratie  

Autoverkeer 

Voor de verkeerskundige onderbouwing van het bestemmingsplan is het van belang om te bepalen of er sprake is 

van een acceptabele verkeerskundige ontsluiting van het gebied nadat de extra functies zijn gerealiseerd. In de 

verkeerstudie  is per deelgebied berekend hoeveel extra autoverkeer er wordt gegenereerd ten opzichte van de 

huidige situatie waarin verkeerstellingen zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt bepaald hoe het extra autoverkeer zich 

verdeelt over het weggennet en wordt getoetst of deze toename past. 

 

Voor de berekening van de extra verkeersgeneratie ten opzichte van de huidige situatie wordt uitgegaan van de 

netto toename van de hoeveelheid autoverkeer. Dit betekent dat nieuwe woningen volledig worden meegerekend 

omdat die er nu nog niet zijn. Maar voor functies die er al waren en weer terugkomen wordt alleen de eventuele 

extra omvang meegerekend. 

 

Voor alle functies is uitgegaan van het gemiddelde kencijfer uit de landelijke richtlijnen (precies tussen minimum 

en maximum kencijfer). De landelijke richtlijnen geven ook aan welk deel van de autoverkeersgeneratie wordt 

veroorzaakt door bewoners/werknemers en welk deel door bezoekers. Voor woningen is er geen onderscheid naar 

bewoners en bezoekers gemaakt in de landelijke richtlijnen. Daarom is de verhouding uit de parkeernormen 

overgenomen. 

 

De extra hoeveelheid autoverkeer ten gevolge van de ontwikkeling van Groot Mariadal komt boven op de 

bestaande hoeveelheid autoverkeer die vanwege de ‘gewone groei’ van het autoverkeer ook al iets zou toenemen 

(gemiddeld 1 % per jaar). Voor vrijwel alle straten zijn verkeerstellingen uitgevoerd in 2020. Alleen voor de 

Dominéstraat is een inschatting gemaakt.  

 

Hoewel de relatieve toename van de hoeveelheid autoverkeer (ten opzichte van de huidige hoeveelheid) soms 

aanzienlijk is voldoet de toekomstige hoeveelheid autoverkeer op alle omliggende wegen aan de maximaal 

acceptabele hoeveelheden autoverkeer zoals opgenomen in de landelijke CROW-richtlijnen. Ter indicatie:  

- Voor een woon- of winkelerf is een maximale hoeveelheid van 1.000 motorvoertuigen per etmaal 

acceptabel.  

- Voor een 30 km/uur straat zonder fietsvoorzieningen is een maximale hoeveelheid van 4.000 à 5.000 

motorvoertuigen per etmaal acceptabel.  

- Voor een 30 km/uur straat met fietsvoorzieningen is een maximale hoeveelheid van 6.000 à 10.000 

motorvoertuigen per etmaal acceptabel.  
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Afbeelding 4.4: Autoverkeersbewegingen (motorvoertuigbewegingen per werkdagetmaal) omgeving Groot Mariadal 

 

Fietsverkeer  

Voor de fiets zijn geen telgegevens of verkeersmodelgegevens beschikbaar zodat geen uitspraak kan worden 

gedaan hoeveel de toename van het fietsverkeer is ten opzichte van de bestaande hoeveelheid fietsers en of dit 

tot te drukke fietspaden kan leiden.  

Op de drukste fietsroutes (Vughtstraat, Kloosterstraat, Burgemeester Prinsensingel zuid) zijn overigens als 

fietspaden aanwezig. De capaciteit van een fietspad is afhankelijk van de breedte en bedraagt bij een 

tweerichtingsfietspad van 2,5 meter breed ongeveer 1.500 fietsers per etmaal. Gezien de berekenende toename 

van 200 à 400 fietsbewegingen per werkdagetmaal  op de wegvakken lijkt dit geen probleem  te zijn.  

Voor 30 km/uur (of 50 km/uur) wegen zonder fietspad is niet de hoeveelheid fietsverkeer, maar de hoeveelheid 

autoverkeer bepalend voor de vraag of fietspaden noodzakelijk zijn. Bij meer dan 4.000 à 5.000 motorvoertuigen 

per etmaal zijn fietspaden noodzakelijk. Die hoeveelheid wordt nergens overschreden.  

4.4.3. Conclusie 

Vanwege de nieuwe functies in Groot Mariadal neemt de hoeveelheid autoverkeer toe. De toekomstige 

hoeveelheid autoverkeer op alle omliggende wegen voldoet echter aan de maximaal acceptabele hoeveelheden 

autoverkeer zoals opgenomen in de landelijke CROW-richtlijnen. Een aanpassing van het omliggende wegenstelsel 

is dan ook niet nodig. Voor parkeren geldt dat richtlijnen van de Nota parkeernormen zijn gevolgd en er voldoende 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd om de parkeervraag van de voorgenomen ontwikkelingen op te vangen. De 

infrastructuur biedt ook voldoende ruimte voor een mogelijke toename van het fietsverkeer.   
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4.5. Luchtkwaliteit 

4.5.1. Kader  

Het wettelijke kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:   
- de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen de Wm;  
- het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’, hierna te noemen het Besluit 

nibm; 
-  de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’, hierna te noemen de Regeling 

nibm; 
- de ‘Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007’;  
- de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’;  
- het ‘Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)’. 
-  

De vaststelling van een bestemmingsplan betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.16, 

tweede lid, van de Wet milieubeheer (Wm) die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Op grond van artikel 

5.16, eerste lid, van de Wm is vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk, indien aannemelijk is gemaakt dat: 

- als gevolg van het plan, al dan niet nadat maatregelen zijn getroffen, de grenswaarden niet worden 

overschreden (artikel 5.16, eerste lid, sub a, van de Wm);  

- als gevolg van het plan de concentratie van stoffen in de buitenlucht per saldo verbetert of ten minste 

gelijk blijft (artikel 5.16, eerste lid, sub b1 van de Wm);  

- als gevolg van het plan bij een beperkte toename van de concentratie van stoffen in de buitenlucht, door 

een met de activiteiten samenhangende maatregel of optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo 

verbetert (artikel 5.16, eerste lid, sub b2 van de Wm);  

- als gevolg van het plan, al dan niet nadat maatregelen zijn getroffen, de toename van stoffen waarvoor 

grenswaarden zijn gesteld ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de concentratie in de buitenlucht 

(artikel 5.16, eerste lid, sub c van de Wm); of  

- het te nemen besluit een besluit is dat genoemd of beschreven is in of betrekking heeft op een 

ontwikkeling of voorgenomen besluit welke is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of in elk 

geval niet in strijd is met een door de Minister of andere bestuursorganen vastgesteld programma dat is 

gericht op het bereiken van de grenswaarden (artikel 5.16, eerste lid, sub d van de Wm). 

 

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden voor 

zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 en PM2.5), lood, koolmonoxide en 

benzeen. Voor de toegestane hoeveelheid PM10, PM2,5 en NO2 in de lucht zijn in de Wm de volgende 

grenswaarden gesteld die in acht genomen moeten worden: voor NO2 geldt een grenswaarde van 40 microgram 

per kubieke meter lucht als jaargemiddelde concentratie en maximaal 18 dagen per jaar mag het uurgemiddelde 

concentratie van NO2 groter zijn dan 200 microgram per kubieke meter lucht; voor fijn stof (PM10) geldt een 

grenswaarde van 40 microgram per kubieke meter lucht als jaargemiddelde concentratie en maximaal 35 keer per 

jaar mag de etmaalgemiddelde concentratie van PM10 groter zijn dan 50 microgram per kubieke meter lucht; voor 

ultra fijn stof (PM2.5) geldt een grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter lucht als jaargemiddelde 

concentratie. 

 

In het Besluit gevoelige bestemmingen is bepaald dat bepaalde bestemmingen niet mogen worden gerealiseerd 

binnen een zone van 300 meter langs rijkswegen en binnen een zone van 50 meter langs provinciale wegen, 

gemeten vanaf de rand van de weg, indien in een dergelijke zone de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen te) 

worden overschreden. Het gaat om gebouwen die geheel of gedeeltelijk zijn bestemd of in gebruik zijn ten 

behoeve van basisonderwijs, voortgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen, kinderopvang, 

verzorgingstehuis, verpleegtehuis of bejaardentehuis. 
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4.5.2. Onderzoek  

Voor het aspect luchtkwaliteit moet worden nagegaan of de voorgenomen ontwikkeling past binnen de normen 
van titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer, beter bekend als de Wet luchtkwaliteit. 
 
De voorgenomen ontwikkeling is niet zonder meer aan te merken als een ontwikkeling die past binnen de term 
‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.  
 
Op basis van de toename van de verkeersaantrekkende werking is met de NIBM-tool de toename van de 
jaargemiddelde concentraties van de luchtverontreinigende stoffen NO2 en PM10 berekend. Daaruit komt naar 
voren of de ontwikkeling als NIBM is aan te merken (zie afbeelding 4.5).  
 
De berekening is gebaseerd op de gegevens van Mariadal. De realisatie van Groot Mariadal leidt niet tot de 
verwachting dat de grensgetallen worden overschreden. Daarvoor is de resterende ruimte tot de grensgetallen te 
groot. Er is daarom geen nieuw onderzoek verricht.  
 

  
Afbeelding 4.5: NIBM-tool 

 
Goede ruimtelijke ordening (NSL-monitoringstool)  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn echter alsnog de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en 
PM2,5 bepaald ter plaatse van het projectgebied. In de NSL-monitoringstool zijn langs de belangrijkste wegen de 
jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 bepaald. In afbeelding 4.6 zijn de jaargemiddelde 
concentraties NO2, PM10 en PM2,5 langs onder andere de Stationsstraat, de Burgemeester Prinsensingel en de 
Kloosterstraat weergegeven. Dit zijn de rekenpunten die het dichtst bij het plangebied gelegen zijn. 
Uit de NSL-monitoring blijkt dat de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 ter hoogte van het 
plangebied voor de voorgenoemde stoffen niet meer bedragen dan respectievelijk 28,1 μg/m3, 18.8 μg/m3 en 
11,1 μg/m3. De jaargemiddelde grenswaarde van 40 μg/m3 (voor NO2 en PM10) en 25 μg/m3 (voor PM2,5) wordt 
dan ook niet overschreden.  
 
In november 2021 is naar aanleiding van de zienswijzen nog specifiek onderzoek verricht naar de effecten van het 
plan Groot Mariadal op de woningen van de Kloosterstraat. De rekenresultaten van de concentratie 
luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en PM2,5 op de maatgevende punten langs de wegen en de op de 
beschouwde woningen van de Kloosterstraat zijn opgenomen in bijlage 20. Uit de rekenresultaten van dit nadere 
onderzoek blijkt dat deze jaargemiddelde concentratie voor de luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en 
PM2,5 respectievelijk 24, 19 en 11 µg/m bedraagt, waardoor de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit niet 
worden overschreden 
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Afbeelding 4.6: overzicht concentraties NO2, PM10 en PM2,5, peiljaar 2016 (NSL-monitoringstool) 

4.5.3. Conclusie  

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan Groot Mariadal.  
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4.6. Externe veiligheid 

4.6.1. Kader 
Algemeen 

Externe veiligheid is de kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval waarbij een 

gevaarlijke stof betrokken is. Beleid en regelgeving op dit gebied is gericht op het beperken en beheersen van 

risico’s voor de omgeving vanwege: 

a. het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

b. het transport van gevaarlijke stoffen over wegen, waterwegen en spoorwegen; 

c. het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Met betrekking tot risico’s wordt onderscheid gemaakt in twee risicomaten: het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. 

 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als het risico op een plaats buiten een risicobron, uitgedrukt als de kans 

per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 

bestrijdingsmiddel betrokken is. Binnen de wet- en regelgeving zijn aan deze definitie grens- en richtwaarden 

opgehangen ten aanzien van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 

 

Het groepsrisico is gedefinieerd als cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicobron en een 

ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel 

betrokken is. In wet- en regelgeving is aan het groepsrisico een oriënterende waarde toegekend als indicator voor 

de omvang van een ramp en een afwegingsproces gericht op zelfredzaamheid, beheersbaarheid, 

rampenbestrijding en resteffecten. 

 

Wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid biedt geen absolute veiligheid. Een kleine kans op een 

zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen wordt geacht tot het normaal maatschappelijk risico te behoren. 

De regelgeving voor inrichtingen met (over het algemeen) grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen is 

samengebracht in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit Besluit is aangegeven welke bedrijven bij 

het verlenen van een milieuvergunning of het nemen van een besluit op grond van de Wro nadere aandacht 

behoeven. 

 

In andere regelgeving dan Bevi kunnen ook risiconormen of aan te houden effectafstanden zijn opgenomen ten 

aanzien van inrichtingen. Te denken valt aan het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit  ten aanzien van 

propaantanks, benzine- en aardgastankstations en gasdrukregelstations. 

De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen is neergelegd in het “Besluit 

transportroutes externe veiligheid” en de “Wet vervoer gevaarlijke stoffen”. 

 

Externe veiligheid in relatie tot transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is sinds 1 januari 2011 geregeld 

in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden 

moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet 

toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een ruimtelijk besluit 

wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing is. Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 

of 5 meter. Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden. 
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Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb opgenomen in een 

regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

 

Gemeentelijk beleid 

De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal zetten zich samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant in voor meer veiligheid in de spoorzone langs het traject Roosendaal – Lage Zwaluwe. Zelfredzaamheid en 

hulpverlening staan daarbij centraal. De instanties richten zich op het treffen van maatregelen om de zwakke 

plekken aan te pakken en de communicatie te verbeteren. 

 

4.6.2. Onderzoek 
Econsultancy heeft in 2018 een onderzoek naar de externe veiligheid uitgevoerd. Het onderzoek is in februari 2021 

geactualiseerd (6779.007 versie D2). Dit rapport is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Uit het onderzoek 

blijkt dat vooral de nabijheid van het spoor voor de externe veiligheid van belang is.    

 

Omgevingsinventarisatie 

Het plan ligt op ten minste 170 meter afstand tot het spoor ten zuidwesten van station Roosendaal. De 

geprojecteerde woningen zijn deels gelegen binnen 200 meter afstand tot het spoor. Het emplacement 

Roosendaal is op de risicokaart ook aangegeven als een inrichting. In de toelichting bij de risicokaart is vermeld dat 

na de veranderingsvergunning van 1 maart 2013 geen risicovolle activiteiten meer op het terrein plaatsvinden. 

Transporten van gevaarlijke stoffen over het emplacement vallen onder het Basisnet.  

Op meer dan 400 meter ten westen van het plan is een hogedruk aardgastransportleiding gelegen, die aansluit op 

een gasregel- en meetstation. De inventarisatieafstand voor dergelijke bronnen bedraagt 95 meter. Geconcludeerd 

wordt dat deze bronnen in relatie tot het plan niet relevant zijn.  

 

Bepaling van het groepsrisico 

Bepalend voor de hoogte van het groepsrisico is het aantal aanwezigen binnen 200 afstand van het spoor. Het plan 

voorziet in een beperkte toevoeging van aanwezigen binnen deze afstand. In het Eindrapport Basisnet volgt al dat 

ter plaatse van het plan de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Dit is nu het geval en staat los van de nieuwe 

ontwikkelingen. De berekeningen van Econsultancy bevestigen dat het groepsrisico hoger is dan de 

oriëntatiewaarde. De normwaarde van de curve bedraagt (gesommeerd) 0,097. Dit is het gevolg van het transport 

van gevaarlijk stoffen over het spoor. Een uitgebreide verantwoording is daarom noodzakelijk.  

 

Verantwoording 

Zelfredzaamheid    

In de basis lijkt de zelfredzaamheid van de aanwezigen goed te noemen. Er zijn geen aanwijzingen dat een grote 

groep niet- of verminderd zelfredzame mensen binnen 250 meter tot het spoor komt te wonen (De zorgwoningen 

zijn geprojecteerd op circa 300 meter afstand). De nieuwe woningen en appartementen zijn goed te ontvluchten 

indien noodzakelijk. In de woningen kan worden geschuild tot evacuatie mogelijk is. Het gebied kan worden 

ontvlucht in noordelijke en/of zuidelijke richting, afhankelijk van de locatie van de calamiteit. Vervolgens kan in 

oostelijke richting worden gevlucht. In geval van calamiteiten kan NL-alert worden ingezet.  

 

Bestrijdbaarheid 

Door het treffen van aanvullend maatregelen kan het risico van slachtoffers verder worden beperkt. In 

onderstaande paragrafen worde per scenario aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden.  
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- Explosie 

In geval van een explosie zal de drukgolf ter plaatse van het plan ten minste leiden tot ruitbreuk. Het 

glasoppervlakte van woningen aan de zijde van het spoor moet zo veel als mogelijk worden beperkt en uitgevoerd 

als splintervrij glas. De kans op overige materiële schade als gevolg van hittestraling wordt verwaarloos geacht 

- (Fakkel-)brand 

In geval van brand op het spoor moet escalatie zo effectief mogelijk worden voorkomen en bestreden. De 

voorzieningen moeten worden getroffen bij het spoor. Dit valt buiten de scope van dit plan.  

- Toxische calamiteit 

In geval van het vrijkomen van schadelijke gassen zal in eerste instantie inpandig moeten worden geschuild. 

Daarnaast is het van belang dat tijdig wordt gewaarschuwd zodat ramen, deuren en ventilatievoorzieningen met 

één handeling kunnen worden gesloten. Mechanische ventilatiesystemen moeten door middel van een noodknop 

direct kunnen worden uitgeschakeld.  

Ventilatievoorzieningen worden bij voorkeur niet aan de zijde van het spoor aangebracht. De schuilruimten dienen 

uiteraard dusdanig te worden ontworpen dat gedurende langere tijd kan worden geschuild. Daarbij kan worden 

gedacht aan goede luchtverversing en in extreme gevallen noodvoorzieningen. Evacuatie wordt pas in gang gezet 

als de situatie dat toelaat.  

4.6.3. Conclusie  

Het plangebied is gelegen binnen het invloedgebied van het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor. In de 

omgeving is al sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. De realisatie van het 

plan leidt niet tot een hoger groepsrisico.  

De zelfredzaamheid van de aanwezigen is goed te noemen. Binnen het plan zijn voldoende mogelijkheden 

aanwezig om de gebouwen van de bron te ontvluchten. Het plangebied zelf kan eveneens goed worden ontvlucht. 

Hulpdiensten kunnen snel plaatse zijn. Aan de zijde van het spoor moet het glasoppervlak worden beperkt tot een 

minimum om het risico te verkleinen.   
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4.7. Geluid 

4.7.1. Kader 
Wet geluidhinder  

Met de Wet geluidhinder wordt, vanuit een goed milieubeheer, een aantal specifieke geluidsgevoelige 

bestemmingen beschermd zoals woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De 

geluidszonering die door deze wet wordt voorgeschreven, ligt rondom bedrijventerreinen, langs wegen voor 

wegverkeer, langs spoor-, tram- en metrowegen en rondom of langs andere geluidsoverlast veroorzakende 

objecten. Aan de geluidsbelasting op de (gevels van de) geluidsgevoelige objecten worden grenzen gesteld ter 

wille van het woon- en leefklimaat. 

 

4.7.2. Onderzoek 
Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek verkeerslawaai uitgevoerd. Hieronder zijn de conclusies beschreven. 

Het volledig rapport is als bijlage opgenomen.  

 

Ten gevolge van de Brugstraat en de Vincentiusstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB 

overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen 

achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid 

of de verkeersintensiteiten van de Brugstraat en de Vincentiusstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig 

oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woningen niet efficiënt. 

Voor de Kloosterhof en klooster Mariadal dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting van de Brugstraat en de Vincentiusstraat een hogere waarde bij het college van B&W te worden 

aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen: 

• de geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB ten gevolge van de Vincentiusstraat en ten hoogste 49 dB 

ten gevolge van de Brugstraat; 

• de berekende geluidsbelastingen zijn ruim lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB voor 

wegverkeer; 

• er is sprake van tenminste één geluidsluwe gevel; 

• bron- en overdrachtsmaatregelen voor de Brugstraat en de Vincentiusstraat zijn niet doelmatig of stuiten 

op overwegende bezwaren; 

• met het plan wordt met de nieuwbouw een nieuwe invulling aan het terrein gegeven. 

 

Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De 

maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren. Voor de woningen aan de 

Vincentiusstraat dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te 

worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader 

onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. 

 

De geluidsbelasting ten gevolge van de spoorweg bedraagt maximaal 50 dB. Hier vindt geen overschrijding plaats 

van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. Voor de Brugstraat en de Vincentiusstraat is een 

afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.  

 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is in november 2021 (zie bijlage 20 bij deze toelichting) nog nader 

specifiek onderzoek verricht naar de gevolgen van het plan Groot Mariadal op de woningen aan de Kloosterstraat.  

De akoestische effecten zijn getoetst ter plaatse van deze langs de Kloosterweg gelegen woningen. Naast de 

adressen van de indieners is de geluidbelasting tevens bepaald op de andere geluidgevoelige adressen langs deze 

straat. De geluidbelasting is berekend in de autonome situatie (2030) en de plansituatie (2030). De berekende 

geluidbelasting van alle wegen samen incl. reductie ex art. 110g Wgh is eveneens weergegeven in bijlage 20. Uit de 

vergelijking van de autonome situatie (2030) met de plansituatie (2030) volgt dat de toename van de 
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geluidbelasting maximaal 1,17 dB is. Dit is geen significante toename, waardoor de ontwikkelingen van het 

bestemmingsplan Groot Mariadal geen belemmering vormen. 

 

4.7.3. Conclusie  
Voor de Kloosterhof en klooster Mariadal dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting van de Brugstraat en de Vincentiusstraat een hogere waarde bij het college van B&W te worden 

aangevraagd. Tevens dient voor de woningen aan de Vincentiusstraat het akoestisch klimaat in de woning (het 

zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten 

behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. 
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4.8. Bodem 

4.8.1. Kader 
 

Wet bodembescherming  

De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige bodemverontreiniging. 

Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of water-) bodem zodat deze kan worden 

benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid 

algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen 

aan de bodem.  

 

Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden, geschikt is 

of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van 

onderzoek in beeld te zijn gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone 

bodem dienen te worden gerealiseerd.  

 

Besluit bodemkwaliteit 

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer ruimte te bieden voor 

nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid om de bodem 

te beheren. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.  

 

4.8.2. Onderzoek 
 

Verkennende en aanvullend bodemonderzoeken 

Door Wematech Bodem Adviseurs B.V. is in mei en juni 2018 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek 

uitgevoerd voor de kloosterlocatie. Voor de scholenlocatie en de locatie van de huidige parkeerplaats zijn 

bodemonderzoeken verricht door TerraMilieu. Hieronder worden de conclusies beschreven. De volledige 

rapportages zijn opgenomen als de bijlagen  4, 5 en 6 opgenomen.  

 

Locatie Klooster Mariadal  

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn verdeeld over het terrein sporen tot zwakke bijmengingen met baksteen 

aangetroffen tot circa 100 cm-mv. Rondom het klooster zijn eveneens zwakke bijmengingen met baksteen 

waargenomen. Enkele boringen zijn gestaakt. Bij het pad vanaf de Vincentiusstraat is een laag met kolengruis 

aangetroffen. Bij de inkaderende boringen zijn sterke bijmengingen met grind, baksteen en stenen waargenomen. 

Bij de inkaderende boringen (200 en 202) rondom boring 15 zijn in de ondergrond matige bijmengingen met 

baksteen, puin en laagjes beton waargenomen. 

 

Grond 

Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik, lood, zink en PAK.  

 

De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. Ter plaatse van boring 51 (50-70), met 

kolengruis, is de grond matig verontreinigd met kobalt en koper en sterk verontreinigd met barium en nikkel. Uit 

het aanvullend onderzoek is gebleken dat de omliggende grond maximaal licht verontreinigd is met lood, kwik en 

zink. Naar alle waarschijnlijkheid hangen de verontreinigingen samen met de bijmenging met kolengruis. De 

omvang van de verontreiniging is voldoende in beeld gebracht en omvat een oppervlakte van circa 20 m2 in een 

laagdikte van circa 0,2-0,3 m. 

 

Geconcludeerd kan worden dat uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat rondom de boring 15 de grond licht 

verontreinigd is met kwik. 
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Uit het (indicatief) onderzoek naar asbest in de bodem bij de boringen A13 en A29 blijkt dat de grond niet 

verontreinigd is met asbest. 

 

Grondwater 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium en naftaleen en plaatselijk licht verontreinigd met lood, som 

xylenen en tetrachlooretheen. De oorzaak van het licht verhoogde gehalte tetrachlooretheen is niet bekend. In de 

omgeving is geen bron van verontreiniging aan te wijzen. 

 

Hergebruik grond 

Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond, afhankelijk van locatie van vrijkomen, voldoet aan 

achtergrondwaarden grond of klasse wonen grond. De ondergrond voldoet, afhankelijk van locatie van vrijkomen, 

aan achtergrondwaarden grond of klasse industrie grond. Ter plaatse van boring 15 en 51 is de grond niet 

toepasbaar c.q. niet geschikt voor hergebruik. 

 

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" formeel 

gezien verworpen te worden. 

 

Advies Bodem Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

De gemeente Roosendaal heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) om een quickscan 

gevraagd om de milieutechnische haalbaarheid aan te geven van de herontwikkeling in het plangebied Mariadal. 

Als bijlage 7 is het advies voor het aspect bodem opgenomen. Hieronder worden de aanbevelingen van de OMWB 

genoemd. 

 

Met de in het rapport opgenomen conclusie en aanbevelingen van Wematech Bodem Adviseurs B.V. kan de 

OMWB instemmen. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de functie Wonen. 

 

In aanvulling op het bodemonderzoek adviseert de OMWB het volgende: 

 

1. Bij gevoeliger functies (moestuin, kinderverblijfplaatsen) dienen de lichte verontreinigingen met zware 

metalen (o.a. lood en kwik) getoetst te worden aan de van toepassing zijnde RIVM en GGD richtlijnen. 

        Advies: Deze toetsing kan opgedragen worden aan een milieuadviesbureau.  

 

2. Het blijkt dat over het gehele terrein tot ongeveer 1 m-mv bodemvreemde bijmengingen voorkomen. In 10 

van 56 boringen wordt op ± 1 m-mv op een onbekende harde laag gestuit (beton, puin?). In geen van de 

geraadpleegde bronnen wordt hier een verklaring voor gegeven. Mogelijk is het terrein in het verleden 

opgehoogd en vormt de aangetroffen puin of beton op 1 m-mv het oorspronkelijke maaiveld. Gezien de 

ouderdom van die verhardingen zijn deze mogelijk niet asbestverdacht. 

Indien bij toekomstige werkzaamheden (ondergrondse parkeergarage e.d.) er een reële kans is dat 

door deze verhardingslaag gegraven moet worden, verdient het aanbeveling deze vooraf te laten 

onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Dat geldt ook voor de puinhoudende grond in 

boring 102, 200 en 202. 

Advies: Dit onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in puin kan opgedragen worden 

aan een milieuadviesbureau. 

 

3. Het wordt geadviseerd, dat bij ontgraven en afvoeren van de sterk verontreinigde grond bij boring 51 (± 10 

m3) de aannemer bij afgifte van de grond een acceptatiebewijs van een erkend verwerker eist en deze aan de 

gemeente Roosendaal overlegd als bewijs van gescheiden afvoer. 
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4. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bij bouwwerkzaamheden) en van 

de locatie wordt afgevoerd, dient rekening te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn regels van het Besluit bodemkwaliteit 

van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. 

 

Scholenlocatie 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de bovengrond verhogingen van diverse 

zware metalen, PCB’s en PAK’s zijn aangetroffen. In de ondergrond worden kwik en lood verhoogd ten opzichte 

van de achtergrondwaarde aangetroffen. In het grondwater is tijdens de eerste monstername een 

interventiewaarde verhoging van kwik aangetroffen. Na herbemonstering bleek er echter geen kwik meer in het 

grondwater aanwezig te zijn. Er werden enkel streefwaardeverhogingen van barium en naftaleen aangetroffen.  

 

Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Wanneer er in de toekomst  grond van de locatie wordt afgevoerd moet er een partijkeuring conform Besluit 

Bodemkwaliteit (protocol 1001) worden uitgevoerd. Vooruitlopend op een mogelijke partijkeuring zijn de 

resultaten van dit bodemonderzoek indicatief beoordeeld op de verwachte toepasbaarheid. Zowel de boven- als 

de ondergrond valt indicatief in de kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’. Een enkel separaat monster met koolas 

bijmenging valt in de klasse ‘industrie’, maar dit separate monster geeft geen representatief beeld van de 

mogelijke partij.  

 

Conclusie scholenlocatie 

De locatie kan niet meer als onverdacht worden beschouwd. Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, 

respectievelijk de streefwaarde worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen aanleiding 

om een nieuw onderzoek met een gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. Op basis van het 

bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot het huidige en/of het toekomstige gebruik van 

de locatie.    

 

Locatie huidige parkeerplaats achter het stadskantoor 

Op basis van analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond verhogingen van minerale olie ten 

opzicht van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het grondwater worden geen van de onderzochte 

parameters verhoogd ten opzichte van de streefwaarde aangetroffen.  

 

Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Wanneer er in de toekomst grond van de locatie wordt afgevoerd moet er een partijkeuring conform Besluit 

Bodemkwaliteit, protocol 1001 worden uitgevoerd. Vooruitlopend op een mogelijke partijkeuring zijn de 

resultaten  van het bodemonderzoek indicatief beoordeeld op de verwachte toepasbaarheid. De bovengrond valt 

indicatief in de kwaliteitsklasse ‘industrie’. Dit komt vanwege een minimale verhoging van minerale olie in de 

bodem. De ondergrond wordt indicatief getoetst als klasse ‘achtergrondwaarde’.  

 

Conclusie huidige parkeerplaats 

De locatie kan niet meer als onverdacht worden beschouwd. Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, 

respectievelijk de streefwaarde worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen aanleiding 

om een nieuw onderzoek met een gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. Op basis van het 

bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot het huidige en/of het toekomstige gebruik van 

de locatie.    

 

4.8.3. Conclusie 
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan Groot Mariadal.  
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4.9. Water 

2.9.1. Onderzoek 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta. 

 

Oppervlaktewater 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig wat een direct belang heeft voor de omgeving. Er is wel een 

geïsoleerde vijver aanwezig naast de toekomstige locatie van de Stroomgaard. De vijver wordt gevoed door het 

grondwater. Deze vijver heeft een oppervlakte van 1272 m2. Het plangebied ligt in het stroomgebied van de 

Molenbeek. De Molenbeek ligt aan de andere zijde van de spoorlijn, ten westen van Centrum Noord. De 

Molenbeek mondt uit in de Roosendaalse Vliet.  

 

Waterveiligheid 

In en in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen waterkeringen gelegen. Dit levert dus geen 

belemmeringen op voor dit bestemmingsplan.  

 

Rioolstelsel 

In het gehele gebied van Centrum Noord is een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. 

 

Grondwater 

Conform de milieuverordening van de provincie Noord-Brabant ligt het plangebied niet in een 

grondwaterbeschermingsgebied. Omdat het plangebied zich in stedelijk gebied bevindt zijn er geen gegevens 

bekend over de grondwaterstanden op basis van de bodemkaart. Om deze reden heeft de gemeente Roosendaal 

een monitoringsnetwerk voor grondwater. In Centrum Noord, waar dit plangebied onderdeel van is, komen 

regelmatig hoge grondwaterstanden voor.  

 

Bodemopbouw 

De regionale bodemopbouw van de diepere ondergrond is op basis van het geohydrologisch model REGIS II versie 

2.1 in beeld gebracht: 
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Toekomstige situatie 

 

Waterkwantiteit 

Het plangebied is in de huidige situatie gedeeltelijk verhard. In de toekomst zal dit in principe toenemen door de 

extra woningen die gerealiseerd gaan worden en door de aan te leggen verharding. Achter het stadskantoor 

verdwijnt de huidige parkeerplaats. Hiervoor komen wonen terug, maar ook groen en water. Het laatste is positief 

voor de waterhuishouding. In de tuin van Mariadal wordt de huidige waterpartij vergroot. Door de toepassing van 

groene daken en het zoveel als mogelijk realiseren van open verharding is de uiteindelijke totale toename van 

verhard oppervlak beperkt. Door de sloop van scholen en het toepassen van groene daken kan de nieuwe situatie 

ten opzichte van de huidige situatie worden verbeterd. Door in het plein bij de Kloosterstraat (tussen 

appartementen en het stadskantoor) open verharding, nieuwe oppervlaktewater en veel groen te introduceren zal 

ook hier positief worden bijgedragen aan de bergingscapaciteit.  

 

Hoofduitgangspunt voor de waterhuishouding van Groot Mariadal is het minimaal hydrologisch neutraal 

ontwikkelen van het plangebied. Vanuit de wet en regelgeving is compensatie benodigd wanneer er tussen de 500 

m2 en 10.000 m2 aan verharding wordt toegevoegd. De volgende rekenregel is van toepassing: toename verhard 

opp. x gevoeligheidsfactor x 0,06 m3. Het verhard oppervlak neemt met 3.465 m2 toe en de gevoeligheidsfactor is 

1. De benodigde compensatie is dus 3465 x 1 x 0,06 m3 = 208 m3. We hebben een oppervlakte van 2.690 m2 open 

water waarin, uitgaande van een peilstijging van 0,30 m, ongeveer 800 m3 kan worden geborgen. Daarmee kan 

worden voldaan aan de vereisten uit de Keur.  
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Afbeelding 4.7: oppervlaktes  

 
Afbeelding 4.8: kaart  oppervlaktes huidige situatie  
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Afbeelding 4.9:  kaart oppervlaktes toekomstige situatie  

 

 

Vertaling projectuitgangspunten gemeentelijk beleid (zie paragraaf 2.4.8.)  

In paragraaf 2.4.8 zijn de uitgangspunten, de kansen en de mogelijkheden  vanuit het gemeentelijk beleid 

geformuleerd. Eén van meeste bepalende nieuwe uitgangpunten is de bergingsopgave waarbij 60 mm water over 

het gehele oppervlakte op het terrein opgevangen moet kunnen worden. Deze norm is strenger dan de norm die 

elders wordt gehanteerd.  

 

Dit betekent dat in totaal 4.281 m3 water (= 71.348 m2 . 60 mm) op het terrein (inclusief de oppervlakte van het 

Huis van Roosendaal) geborgen moet kunnen worden. Om dit mogelijk te  maken kunnen  in het plan de volgende 

instrumenten worden opgenomen.  

 

- Peilopzetting (waterberging in het oppervlaktewater) 

De mogelijkheid voor berging wordt oppervlaktepeilopzetting (0,50 meter). Dit 0,20 meter meer dan is gehanteerd 

bij de oppervlakte berekeningen (zie eerder). Een peilopzetting van de omvang is wel mogelijk.  

- Waterberging onder het parkeerterrein/nieuwbouw op basis van argexkorrels De korrels bieden een 68% 

effectieve berging (45% tussen de korrels en 43% in de korrels zelf).  

- Waterberging in koker. De koker is nu 212 meter lang en heeft een oppervlakte van 3,46 m2. Dit biedt 

goede mogelijkheden voor waterberging. De vraag is hoeveel hiervan kan worden benut.  

 

De maatregelen gezamenlijk moeten kunnen zorgen voor voldoende worden waterberging. Omdat er nog geen 

inrichtingsplan is uitgewerkt is de maatvoering van de verschillende maatregelen nog niet te geven. Meer 

oppervlaktewater betekent bijvoorbeeld dat de bergende capaciteit van de koker niet volledig benut behoeft te 

worden. De exacte uitwerking zal daarom parallel lopen met de uitwerking van het inrichtingsplan.  

Eerste globale berekeningen tonen aan dat aan de gevraagde waterberging ruim kan worden voldaan.   
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Om de waterhuishouding optimaal te regelen zijn een aantal kansen en mogelijkheden verkend die bij de 

uitwerking van het waterhuishoudingsplan kunnen worden toegepast.. Dit zijn:  

 

- De beschikbare bergingen getrapt vol laten lopen bij een neerslagoverschot. Water wordt opgevangen op 

de verharding en loopt over het maaiveld naar de dichtstbijzijnde watergang, of infiltreert via de 

waterdoorlatende verharding (of kolken) naar een onderliggende infiltratiepakket .  

- Het (overtollige) oppervlaktewater via een stuw  in de koker laten lopen.  

- Het plaatsen van een gemaal in de koker, dat bij regenval het neerslagoverschot of het overtollig 

grondwater verpompt naar de overkluizing in de Brugstraat.  

-  

- Het afvalwater in het plangebied wordt verzameld en richting het gemengde stelsel in de Vincentiusstraat 

gepompt.  

  

4.9.2. Conclusie 
Het plan kan  ruimschoots voldoen aan de normstelling van het waterschap. Van belang  is dat maatregelen voor 

het bergen van water ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Door de ligging van de planlocatie is een goede en 

verantwoorde afvoer van het overtollig water complex. Om het waterhuishouding goed te regelen zijn een aantal 

mogelijkheden en instrumenten  verkend. Met het inrichten van het watersysteem op basis van deze 

mogelijkheden en instrumenten  kan worden voldaan aan het gemeentelijk beleid.   
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4.10. Flora en fauna  
 

4.10.1. Kader 
 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden, met wetgeving ten aanzien van 

soorten en Natura 2000-gebieden. Deze wet vervangt drie oude wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 

(gebiedsbescherming: Natura 2000), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet 

(kapvergunningen). Daarnaast hebben provincies eigen beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN; de voormalige Ecologische Hoofdstructuur of EHS) en overige natuurwaarden buiten het NNN. 

 

Wnb: soorten 

Voor ruimtelijke ingrepen die resulteren in overtreding van één of meer artikelen van de Wnb moet ontheffing 

worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven het beschermingsregime van de Europese 

Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die uit een bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van 

die werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij de vaststelling 

van het plan dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing kan worden verkregen. 

Voor alle in de wet genoemde diersoorten (inclusief vogels) geldt dat het verboden is individuen van deze soorten 

(opzettelijk) te doden of te vangen. Bovendien is het verboden nesten (en eieren) en (vaste) 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen dan wel weg te 

nemen. Voor de in de wet genoemde plantensoorten geldt dat het verboden is exemplaren in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In de 

Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden voor beschermde soorten. Voor de eerste twee regimes 

gelden aanvullende verbodsbepalingen. 

 

1. Het beschermingsregime Vogelrichtlijn (Vrl), dat van toepassing is op van nature in Nederland in het wild 

levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vrl. Met betrekking tot deze vogelsoorten geldt dat 

het - aanvullend aan de bovengenoemde verbodsbepalingen - verboden is vogels opzettelijk te storen, behalve 

als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang zijn geen reden om 

ontheffing te verlenen. Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de ontheffingsgronden die in de Vrl 

zijn genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing nodig is, volgens de huidige interpretatie van de wet wel 

verplicht rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Voor sommige vogelsoorten met vaste 

verblijfplaatsen geldt dat deze vaste verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied jaarrond beschermd zijn. 
 

2. Het beschermingsregime Habitatrichtlijn (Hrl), dat van toepassing is op soorten van bijlage IV bij de Hrl, bijlage 

I en II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het Verdrag van Bonn. Met betrekking tot deze soorten is het - 

aanvullend aan de bovengenoemde verbodsbepalingen - verboden dieren opzettelijk te verstoren. Ontheffing 

wordt voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling alleen verleend indien: 

✓ er geen andere bevredigende oplossing is, en 

✓ geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort, en 

✓ sprake is van één van de volgende (bij ruimtelijke ontwikkeling relevante) belangen: 
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• de bescherming van wilde flora en fauna of natuurlijke habitats, of 

• de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 

belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk 

gunstige effecten. 
 

3. Het beschermingsregime Andere Soorten, dat van toepassing is op soorten van de bijlage behorende bij 

artikel 3.10 van de Wnb. Ontheffing is alleen mogelijk indien: 

✓ er geen andere bevredigende oplossing is, en 

✓ indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 
Er is echter geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt volgens een geldige gedragscode die van toepassing is op 

de betreffende soort(en). Vaak is daarnaast ecologische begeleiding en een ecologisch werkprotocol nodig bij de 

uitvoering van werkzaamheden. 

 

De provincies kunnen voor het beschermingsregime Andere Soorten een algemene vrijstelling verlenen voor onder 

meer ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. In de gemeente Roosendaal is de provincie Noord-

Brabant het bevoegd gezag voor de Wnb.  

 

Indien nesten, (vaste) voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van soorten niet (kunnen) worden ontzien, is 

ontheffing noodzakelijk. Ontheffing is niet nodig indien de functionaliteit van de nesten, (vaste) 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen gegarandeerd wordt (het beschadigen en vernielen wordt voorkomen door 

maatregelen of als er zijn voldoende alternatieven). 

 

Ten slotte is altijd de algemene zorgplicht van toepassing, die inhoudt dat een ieder voldoende zorg in acht neemt 

voor alle inheemse dieren en planten en hun directe leefomgeving (artikel 1.11 van de Wnb). Concreet betekent 

dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden dat dieren niet gedood worden en dat planten verplant 

worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode 

van zoogdieren. 

 

4.10.2. Onderzoek 
Het onderzoek naar de ecologische waarden is verdeeld over verschillende fase. Voor het oorspronkelijk 

plangebied – het kloostercomplex met tuin en Stroomgaard – is uitgebreid onderzoek gedaan in 2018. Door de 

uitbreiding van het plangebied met de locatie aan de Kloosterstraat en het parkeerterrein achter het stadhuis was 

nodig om voor deze uitbreiding nieuw onderzoek uit te voeren. Door Econsultancy is daarvoor in 2019 een 

quickscan uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek maakten vervolgonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is 

uitgevoerd door Van der Goes en Groot. In 2020 is een deel van het plangebied waar tot op dat moment geen 

ontwikkelingen alsnog opgenomen in de plannen. Het betrof het groen tussen de stadhuis – inmiddels Huis van 

Roosendaal – en het parkeerterrein. Het gevolg hiervan was dat ook deze locatie alsnog onderzocht moest 

worden. Door Van der Goes en Groot is voor deze locatie in 2020 een quickscan uitgevoerd.  

Tot slot is er in februari 2020 door Kuiper Compagnons een stikstof-depositieonderzoek (inclusief AERIUS-

berekeningen) uitgevoerd.  

Voor het overzicht volgt hier een opsomming van de verschillende onderzoeken. In de bijlagen bij deze toelichting 

zijn de volledige rapportages te vinden.     

Kloosterlocatie en tuin 

- Quickscan flora en fauna (Econsultancy, juni 2018; rapport 6779.003) 
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- Eerste aanvullende ecologisch onderzoek (Econsultancy, oktober 2018; rapport 6779.003) 

- Tweede aanvullende onderzoek (Econsultancy, mei 2019; rapport  6779.009) 

Locatie Kloosterstraat (inclusief parkeerplaats) 

- Quickscan uitgevoerd (Econsultancy, december 2019; rapport 6779.010).  

- Aanvullende ecologische onderzoek (Van der Goes en Groot, oktober 2020; rapport 2020 – 75).   

Groen tussen stadhuis en parkeerplaats (uitbreiding locatie Oase) 

- Quickscan (Van der Goes en Groot, november 2020; rapportage QS2020 – 186)  

Hieronder zijn de conclusies beschreven.   

 

Conclusies Kloosterlocatie 

 

Soortenbescherming 

Jaarrond beschermde broedvogels 

 

Huismus en gierzwaluw 

De nesten van huismussen en gierzwaluwen zijn het gehele jaar beschermd en vallen onder de 

beschermingscategorie 2 van vogelnesten. Dit zijn nesten van koloniebroeders die elk seizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. Volgens artikel 3.1 van de Wet 

natuurbescherming is het verboden nesten van huismussen te beschadigen, te vernielen of weg te nemen. 

Indien er op de onderzoekslocatie nestplaatsen van huismussen en/of gierzwaluwen aanwezig zijn, zal de 

voorgenomen ingreep kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming.  

 

Om vast te stellen of er broedgevallen van de huismus en/of gierzwaluw op de onderzoekslocatie aanwezig zijn is 

nader onderzoek uitgevoerd tijdens het broedseizoen van deze soorten. Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat de 

onderzoekslocatie geen functie heeft voor de streng beschermde huismus. Huismussen werden tevens niet 

waargenomen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Wel blijkt uit het aanvullend onderzoek dat de 

onderzoekslocatie zes vaste rust- en verblijfplaatsen van de gierzwaluw bevat.  

Tijdens de werkzaamheden blijven de boeiboorden, het dak en de klokkentoren onverstoord. Verstoring van de 

aangetroffen vaste rust- en verblijfplaats van de gierzwaluwen is dan ook te voorkomen waardoor geen 

overtreding plaatsvindt van de Wet natuurbescherming. 

 

Roofvogels en uilen 

De bomen in de tuin zijn potentieel geschikt voor roofvogels en uilen zoals buizerd, sperwer, ransuil, steenuil, 

boomvalk en havik. De kerkuil kan gebruikmaken van de bebouwing op de onderzoekslocatie. Tijdens het 

veldbezoek konden de bomen niet goed onderzocht worden op nesten. Wanneer bomen in de tuin gekapt  

worden, zal een aanvullend onderzoek naar deze soorten moeten uitwijzen of de bomen in gebruik zijn als vaste 

rust- en verblijfplaats door desbetreffende soorten. Bij de voorgenomen werkzaamheden kan mogelijk verstoring 

optreden ten aanzien van de kerkuil, derhalve is een nader onderzoek ten aanzien van de kerkuil noodzakelijk. 

 

Algemene broedvogels 

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien het groen 

buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze 

soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te 

nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet 
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in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. 

Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de 

aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Bij verwijdering van het groen binnen het 

broedseizoen zal er eerst een broedvogelinspectie moeten plaatsvinden. 

 

Vleermuizen 

De bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De renovatie en 

sloop zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van vleermuizen kunnen leiden tot overtreding van de 

Wet natuurbescherming. Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en 

plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook 

benoemd in Bijlage II van de conventie van Bonn. 

 

In dit geval vindt er mogelijk verstoring plaats. Beschadigen, vernielen of wegnemen, zoals bedoeld in artikel 3.5 lid 

4 is te voorkomen door te allen tijde de functionaliteit te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van 

voldoende alternatieve verblijfplaatsen. Overtreding van artikel 3.5 lid 2 voor zover het verstoren van een 

vleermuis betreft is niet te voorkomen. Hiervoor dient een ontheffing worden verkregen. 

 

Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, is aanvullend onderzoek uitgevoerd om de 

daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen vast te stellen. De vleermuissoorten die zijn onderzocht 

zijn gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Uit het aanvullend 

onderzoek blijkt dat de te renoveren bebouwing geen functie voor gebouwbewonende vleermuizen heeft. Tevens 

zijn er op de onderzoekslocatie geen indicaties geweest dat boombewonende vleermuizen een verblijfplaats 

hebben in een van de aanwezige bomen op de onderzoekslocatie. 

 

Bij de voorgenomen renovatie is geen sprake van verstoring van een viertal zomerverblijfplaatsen van de gewone 

dwergvleermuis en één van de ruige dwergvleermuis. Tijdens de werkzaamheden blijven het dak, de boeiboorden 

en het desbetreffende kozijn onverstoord. Verstoring van de aangetroffen zomerverblijfplaatsen is dan ook op 

voorhand te voorkomen waardoor geen overtreding plaatsvindt van de Wet natuurbescherming. 

 

Eekhoorn 

De bomen in de tuin zijn potentieel geschikt voor de eekhoorn. Tijdens het veldbezoek konden de bomen niet 

goed onderzocht worden op nesten. Wanneer bomen in de tuin gekapt dienen te worden, zal een aanvullend 

onderzoek naar de eekhoorn moeten uitwijzen of de bomen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats door de 

soort. 

 

Alpenwatersalamander en kamsalamander 

De onderzoekslocatie biedt potentieel een habitat voor de Alpenwatersalamander en de kamsalamander. De vijver 

biedt een  voortplantingshabitat voor deze soorten. Bij demping van de vijver is er mogelijk sprake van verlies van 

habitat voor deze soorten en daarbij overtreding van de Wet natuurbescherming. Nader onderzoek naar de 

alpenwatersalamander en de kamsalamander zal moeten uitwijzen of de soorten gebruik maken van de 

onderzoekslocatie. 

 

Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als gevolg van 

graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden verwijderd. Dit houdt 

een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te verwachten algemene soorten 

geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling, waardoor 

geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om 
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voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden 

om het doden van individuen te voorkomen. 

 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. Dit kan 

door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die door langdurige opslag 

of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom buiten de gevoelige 

periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om 

veilig weg te komen. 

 

Algemene vissensoorten 

Bij het dempen van de vijver zullen zonder maatregelen vissen worden gedood, hetgeen een overtreding van de 

Wet natuurbescherming inhoudt. De te verwachten soorten vallen echter onder het provinciale soortenbeleid, 

zodat voor de werkzaamheden niet vooraf een ontheffing hoeft te worden aangevraagd (onder voorbehoud van 

de resultaten van het aanvullend onderzoek streng beschermde amfibieën). Voor de te verwachten vissoorten 

geldt echter wel de zorgplicht. Dit houdt in dat het doden van individuen redelijkerwijs vermeden dient te worden. 

Dit kan door het afvangen van vissen voorafgaande aan de dempingswerkzaamheden en het verplaatsen van de vis 

in de te handhaven watergangen in de directe omgeving. Wanneer er tijdens het afvangen kweekvissen gevangen 

worden mogen deze niet worden uitgezet in natuurlijke wateren, dit om faunavervalsing te voorkomen. 

Aanbevolen wordt om ten tijde van de uitvoering de werkwijze vast te leggen in een ecologisch werkprotocol dat 

bij de uitvoerende partij onder de aandacht dient te worden gebracht. In het werkprotocol worden de benodigde 

maatregelen verwoord en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. 

 

Overige soort(groep)en 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de overige 

soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis van 

verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van de ingreep in dit 

geval niet aan de orde. 

 

Tweede aanvullende onderzoek  

In 2019 is er nog een tweede aanvullende ecologisch onderzoek afgerond. Het aanvullende onderzoek betrof een 

onderzoek naar het mogelijk voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen van de kerkuil, steenuil, roofvogels, 

eekhoorn, bunzing, boommarter, hermelijn, wezel, de alpenwatersalamander en de kamsalamander. Het 

aanvullende onderzoek leverde geen aanwijzingen die erop duiden dat de planlocatie beschermde functies heeft 

voor genoemde soorten. Er zijn dan ook geen belemmeringen voor de geplande ontwikkelingen in het klooster en 

in de kloostertuin. Op de planlocatie is wel een nest van duif aangetroffen, in de boomopstand zitten grote 

groepen kauwen en op de onderzoekslocatie bevinden zich egels. Overtredingen ten aanzien van algemene 

broedvogels, waaronder een kolonie kauwen en een duif die mogelijk gebruik maakt van het aanwezige nest, 

worden voorkomen door groen te verwijderen buiten het broedseizoen en eventueel nestkasten buiten het 

seizoen te plaatsen. Daarnaast dient bij werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen ten 

aanzien van onder andere algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën.  

 

Conclusies Scholenlocatie en locatie parkeerterrein  

Middels een aanvullend onderzoek is meer informatie verkregen  over de functie van de bebouwing voor de 

huismus en gebouwbewonende vleermuizen. Indien de bomen op de speelplaats aan de achterzijde van de 

basisschool gekapt worden, dient een nader onderzoek tevens de functie van de bomen voor boombewonende 

vleermuizen aan te tonen.  
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In het plangebied zijn verblijven van vleermuizen aangetroffen. Het gaat om de Gewone dwergvleermuis. De sloop 

van de panden zal een negatief effect hebben op de verblijfplaatsen van de aangetroffen vleermuizen. Er dient een 

plan van aanpak gemaakt te worden waarin de mitigerende en compenserende maatregelen worden beschreven 

om negatieve effecten die kunnen optreden teniet te doen. Dit plan dient te worden ingediend in het kader van 

een Wabo – procedure of in het kader van een ontheffingsaanvraag Wnb. Wanneer voldoende compenserende 

en/of mitigerende maatregelen worden getroffen wordt door de provincie een verklaring van geen bedenkingen 

afgegeven (Wabo-procedure) of een ontheffing (ontheffingsaanvraag)  

 

Conclusies Groen tussen stadhuis en parkeerplaats 

Het gebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten amfibieën, grondgebonden zoogdieren, vogels en 

vleermuizen. Het onderzoek toont aan dat van de amfibieën allen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn, waarvoor 

geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd. In het plangebied kunnen verblijvende vleermuizen voorkomen. 

Een tweetal bomen zijn geclassificeerd als daarvoor geschikte bomen. Wanneer deze bomen gekapt worden is 

vervolgonderzoek naar voortplantingsplaatsen en rustplaatsen noodzakelijk. Daarvan wordt nu afgezien.   

 

Voor incidenteel terreingebruik van vogels (Sperwer)met jaarrond beschermde nesten wordt geen negatief effect 

verwacht als gevolg van de ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor incidenteel aanwezige grondgebonden zoogdieren 

(Eekhoorn). Zowel voor de vogels als voor de zoogdieren geldt dat zij eenvoudig naar andere gebieden kunnen 

uitwijken.  Dat geldt ook mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied. Ook zij kunnen 

gemakkelijk naar elders uitwijken.  

 

Conclusies algemeen voor het gehele plangebied.  

Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat aangewezen 

is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, het Markiezaat, bevindt zich op circa 13 kilometer 

afstand ten zuidwesten van de onderzoekslocatie. 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, 

betreft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Externe effecten als gevolg 

van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 13 km) tot de meest nabijgelegen 

Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de plannen (sloop en woningbouw) niet te verwachten. 

Vervolgonderzoek in het kader van de gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De onderzoekslocatie ligt ook niet in 

de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen gebied, de 

Kellebeek, bevindt zich circa 2 kilometer ten zuidwesten van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie is op ruim 2 km afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland gelegen. Door 

de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de afstand, zullen de wezenlijke kenmerken 

en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader 

van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Houtopstanden 

In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan van 

houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In een dergelijk geval kan er 

sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt beschreven of bij de voorgenomen 
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ontwikkeling mogelijk sprake is van een meldingsplicht en herplantplicht conform artikel 4.3 van de Wet 

natuurbescherming. Verder wordt beschreven of vervolgstappen nodig zijn in kader van beschermde 

houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van de herplantplicht noodzakelijk is. 

 

Indien er bomen gekapt worden op de onderzoekslocatie zijn deze niet beschermd conform artikel 4 van de Wnb. 

De oppervlakte van de te kappen bomen is minder dan tien are, of het betreft een rijbeplanting van maximaal 

twintig bomen; hierdoor vallen ze niet onder de definitie houtopstanden. Bij de voorgenomen kap is dan ook geen 

sprake van een meldingsplicht en herplantverplichting in het kader van artikel 4.2 en 4.3 van de Wet 

natuurbescherming. Op basis van het gemeentelijk beleid is het wel noodzakelijk voor verschillende bomen een 

omgevingsvergunning aan te vragen. In de tuin staan ook een aantal waardevolle bomen die beschermd zijn via 

een vermelding op de Roosendaalse Bomenkaart( zie ook paragrafen 2.4.5. en 3.1.3). Voor het kappen van deze 

bomen is een omgevingsvergunning noodzakelijk.  

 

Stikstofdepositie-onderzoek 

Rondom het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden (zie ook eerder) gelegen. Voor de gebieden Markiezaat 

(circa 13,5 km afstand), Zoommeer (circa 14,5 km afstand) en Hollands Diep (circa 16 km afstand) geldt dat binnen 

deze gebieden geen stikstofgevoelige  habitats aanwezig zijn, zodat het onderzoek geen betrekking heeft op deze 

natuurgebieden. De meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn de Brabantse Wal (circa 8 km 

afstand), de Krammer-Volkerak (circa 14,5 km afstand) en de Oosterschelde (17,5 km afstand). Met de AERIUS-

berekeningen dient te worden aangetoond in hoeverre deze gebieden worden beïnvloed door de aanleg en het 

gebruik van de nieuwe ontwikkelingen op Groot Mariadal. Het betreft voor aanleg en gebruik twee aparte 

berekeningen.  

 

De sloop van de bestaande opstallen, het bouwrijp maken, de bouw van de diverse gebouwen en het woonrijp 

maken van de locatie vormen samen de aanlegfase. De gebruiksfase is aan de orde nadat de woningen, de horeca 

en het kindcentrum zijn opgeleverd.  

In de aanlegfase wordt de stikstofemissie voornamelijk gegeneerd door de (mobiele) werktuigen op de 

bouwplaatsen en de verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. Op dit moment is nog niet bekend welke 

installaties tijdens de bouw gebruikt zullen worden. Daarom zijn voor de aanlegfase algemene kengetallen 

gebruikt. Wel is bekend dat de aanlegfase 4 jaar gaat duren. Op basis van de kengetallen bedraagt de emissie voor 

de aanlegfase 540 kg NOx en 1,8 NH3. Bij een fasering over 4 jaar is dat 135 kg NOx en 0,45 kg NH3 per jaar.  

 

De nieuwe woningen en de nieuwe functies worden in principe gasloos en veroorzaken geen emissie tijdens het 

gebruik. De emissie wordt bepaald door de verkeersbewegingen van en naar de woningen, de horeca en de 

basisschool/ kinderdagverblijf.   

Het verkeer moet worden meegenomen tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Bij de berekening 

is het verkeer beschouwd tot de kruising van de Stationsstraat met de Kade/ Markt, tot de rotonde van de 

Brugstraat met de Boulevard, de Dunantstraat en de Van Beethovenlaan (richting zuidoost) en tot de kruising van 

de Burgemeester Prinsensingel met de Molenstraat (richting zuid). Daarna kan er zeker van worden uitgegaan dat 

het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld en niet meer is toe te rekenen aan de locatie. Omdat de 

locatie op grote afstand van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ligt maakt het overigens voor de resultaten 

van de berekening nauwelijks uit welke oriëntatie voor het verkeer wordt aangehouden.  

 

Gerekend is met het beoordelingsjaar 2021. Dit kan worden gezien als worst case, omdat de emissie van stikstof 

van motorvoertuigen in toekomstige jaren afneemt.  

 

Uit de berekeningen blijkt dat in beide situaties (aanleg en gebruik) geen toename van de stikstofdepositie 

plaatsvindt binnen de Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat significant negatieve effecten op de 
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instandhouding van die gebieden kunnen worden uitgesloten en dat de Wet natuurbescherming niet leidt tot 

belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit plan.   

4.10.3. Conclusie algemeen 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de quickscan flora en fauna voor de kloosterlocatie moest voor uitvoering 

van de plannen middels aanvullend veldonderzoek duidelijkheid  worden verkregen omtrent de aan- of 

afwezigheid van verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, kerkuil, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, bunzing, hermelijn, wezel, Alpenwatersalamander en kamsalamander.  

 

Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat de renovatiewerkzaamheden niet leiden tot verstoring of vernietiging van 

de aangetroffen zomerverblijfplaatsen en mogelijk milde winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen 

en ruige dwergvleermuis. Tevens leiden de voorgenomen plannen niet tot verstoring of vernietiging van de 

aangetroffen vaste rust- en verblijfplaatsen van de gierzwaluwen. Vervolgstappen ten opzichte van streng 

beschermde diersoorten zijn voor de kloosterlocatie dan ook niet aan de orde.  

 

Voor de scholenlocatie zijn er wel verblijvende vleermuizen aangetroffen (zie eerder). Het gaat om Gewone 

dwergvleermuis. De werkzaamheden zullen een negatief effect hebben op de verblijfplaatsen van de aangetroffen 

vleermuizen en er dient een plan van aanpak gemaakt te worden waarin mitigerende en compenserende 

maatregelen worden beschreven om negatieve effecten die kunnen optreden teniet te doen. Dit plan dient te 

worden ingediend in het kader van een WABO-procedure of in het kader van een ontheffingsaanvraag Wnb. 

Wanneer voldoende compenserende en/of mitigerende maatregelen worden getroffen wordt door de provincie 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven (Wabo-procedure) of een ontheffing,  

 

Wanneer holtebomen gerooid dienen te worden dient vóór uitvoering van de plannen middels aanvullend 

veldonderzoek duidelijkheid te worden verkregen omtrent de aan- of afwezigheid van verblijfplaatsen van 

boombewonende vleermuizen alsook de eekhoorn, roofvogels en uilen. 

Verder kunnen overtredingen ten aanzien van algemene broedvogels worden voorkomen door groen te 

verwijderen buiten het broedseizoen en eventuele nestkasten buiten het broedseizoen te verplaatsen. Daarnaast 

dient bij werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van onder andere 

algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Ook zou een broedvogelcheck voorafgaand aan de start van 

de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.  

Bij de locatie achter het gemeentehuis worden de holtebomen gespaard om te voorkomen dat verblijfsplaatsen 

voor vleermuizen worden vernietigd. Ook op andere plaatsen zal met een zelfde zorgvuldigheid met het 

bomenbestand worden omgegaan.  

 

Met betrekking tot beschermde gebieden worden geen bezwaren verwacht.  

Op basis van het gemeentelijk beleid is het wel noodzakelijk voor verschillende bomen een omgevingsvergunning 

aan te vragen. In de tuin staan ook een aantal waardevolle bomen die beschermd zijn via een vermelding op de 

Roosendaalse Bomenkaart( zie ook paragrafen 2.4.5. en 3.1.3). Voor het kappen van deze bomen is een 

omgevingsvergunning noodzakelijk. 

 

Uit het stikstofdepositie-onderzoek blijkt dat er geen significante negatieve effecten op de instandhouding van de 

Natura 2000-gebieden te verwachten zijn. De Wet natuurbescherming leidt niet tot belemmeringen voor de 

ontwikkelingen die met het voorliggend bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt.  
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4.11. Cultuurhistorische waarden  

4.11.1. Kader 

Erfgoedwet 

De Erfgoedwet (2016) bundelt de voorgaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel 

erfgoed in Nederland. Bovendien is aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het 

beschermingsniveau zoals deze in de oude wetten en regelingen gold, blijft gehandhaafd. Het behoud en beheer 

van het Nederlandse erfgoed was geregeld in zes verschillende wetten en een regeling, waarin roerend, onroerend 

en archeologisch erfgoed allemaal hun eigen specifieke definities, procedures en beschermingsmaatregelen 

hadden. 

In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij 

heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Overbodige regels zijn geschrapt en de verantwoordelijkheid 

voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het erfgoedveld zelf. Onderdelen van de 

Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, worden overgeheveld naar de Omgevingswet die naar 

verwachting in 2022 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet 

opgenomen voor de periode 2016-2021. Het gaat daarbij om de volgende zaken: 

• Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten; 

• Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie; 

• Bescherming van stads- en dorpsgezichten. 

 

4.11.2. Onderzoek 
Geomorfologische situatie 

Het bestemmingsplan ligt ten noorden van de historische kern van Roosendaal. Het ligt buiten het oorspronkelijk 

gekarteerde oppervlak. De geomorfologie kan echter worden geëxtrapoleerd uit de gegevens buiten het stedelijke 

gebied. Het uiterst westelijke deel van het bestemmingsplangebied bestaat uit de glooiing van een beekdalzijde 

(van de Roosendaalse Beek) en het overige gedeelte uit terrasafzettingswelvingen. Het gebied is vrij vlak en helt 

licht af in westelijke richting. De natuurlijke ondergrond wordt gevormd door pleistoceen zand, waarop zich op het 

einde van de laatste IJstijd onder invloed van wind een pakket zand heeft afgezet, de zogenaamde dekzanden 

(formatie van Boxtel). Vanaf de midden-steentijd (circa 5500 v.Chr.) begon veen te groeien in de beekdalen. Dit 

veen breidde zich later uit over de hoger gelegen slecht ontwaterde dekzanden. Van dit veen resteert nu nagenoeg 

niets meer: het werd sinds het midden van de 13de eeuw voor de turfwinning afgegraven. 

 

Bodemkundige situatie 

Vanwege de ligging in volledig verstedelijkt gebied, ontbreken er bodemkundige gegevens. Ook deze kunnen door 

extrapolatie van de omgeving afgeleid worden. De bodem bestaat uit podzolgronden of uit beekeerdgronden. Het 

water werd afgevoerd via een systeem van sloten, waarvan de Krampenloop en de Smalle Beek in de 19de eeuw 

de belangrijkste waren. Mogelijk zijn het zelfs oude ontginningssloten voor de turfwinning. Het overgrote deel van 

het plangebied bestond tot ver in de 20ste eeuw uit vochtige weilanden, waar de ophogingen ontbreken. Op de 

vochtige weilanden is de kloostertuin aangelegd.  

 

Archeologie 

 

Archeologische verwachting 

In het plangebied werden nog geen archeologische onderzoeken verricht, evenmin zijn er toevalsvondsten bekend. 

Ook in het tuinencomplex van Mariadal werden nooit oude vondsten verzameld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

de kloostertuinen in Huijbergen. In het kerngebied van Roosendaal zijn wel opgravingen gedaan, die sporen 

opleverden vanaf de 14de eeuw, maar deze zijn voor Groot Mariadal niet relevant.  
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Op basis van de beschikbare archeologische en bodemkundige gegevens wordt geconcludeerd dat de grootste 

kans op het aantreffen van archeologische resten in de omgeving beperkt is tot het gebied van de Molenstraat. 

Voor 1830 was er op een enkele uitzondering na geen bebouwing in het gebied ten noorden van de Molenstraat 

en Raadhuisstraat.  

 

In het overige gebied van de voormalige Vught is de kans op het aantreffen van sporen uit de prehistorie tot de 

late middeleeuwen zeer klein. Deze beekeerdgronden waren niet geschikt voor permanente bewoning. Mogelijk 

kwam hier tot de late middeleeuwen nog veen voor, dat later is afgegraven. De gronden werden tot ver in de 19de 

eeuw als weilanden gebruikt en er waren geen boerderijen gevestigd. 

 

De tuinen van Mariadal gelden als cultuurhistorisch waardevolle elementen, niet als archeologische. In een deel 

van de Kloosterstraat liggen nog enkele onderaardse gangen en deze zijn, hoewel hun betrekkelijk jonge leeftijd, 

wel te beschouwen als archeologische relicten. Zij zijn hier echter niet opgenomen omdat deze sporen eerder bij 

rioleringswerk getraceerd werden en niet door de ruimtelijke ontwikkelingen bedreigd worden. 

 

Monumenten 

De meeste monumenten in Roosendaal zijn niet zo oud. Dat heeft te maken met de geschiedenis van Roosendaal. 

De oorspronkelijke bebouwing is regelmatig verwoest. De meeste monumenten dateren uit de periode na 1850. 

Dat geldt ook voor Mariadal. Het klooster in 1934 gebouwd. De muur en de kapel zijn in hetzelfde jaar gebouwd en 

de tuin is in dat jaar aangelegd. Alleen de Lourdesgrot is van later datum. Deze is in 1936 gebouwd.  

 

Beschrijving  van diverse monumenten in monumentenlijst RCE 

KLOOSTER MARIADAL (RCE monumentnummer 517245). Mariadal is gebouwd voor de orde van de 

Franciscanessen Penitenten Recollectinen naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in 

Traditionalistische stijl. De kapel vertoont kenmerken van Expressionistische baksteenarchitectuur. Het klooster 

annex kapel is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een 

geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties in het 

Interbellum. Het is een goed voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster onder 

invloed van nieuwe ontwikkelingen in de architectuur. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens 

plattegrond, materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van de architecten 

Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven. 
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Afbeelding 4.10: foto voor de Lourdesgrot 

 

LOURDESGROT (RCE monumentnummer 526025) De Lourdesgrot is in 1936 gebouwd in de tuin van het klooster. 

De grot is uitgevoerd in beton en opgetrokken als ‘ware afbeelding’(verkleind) van de grot in Lourdes. De beelden 

van Maria en Bernadette zijn aanwezig. De opening wordt afgesloten met een hek. De grot is van algemeen belang 

vanwege de typologie (de relatief natuurgetrouwe uitbeelding van de grot in Lourdes), het materiaal (beton), de 

samenhang met klooster en kloostertuin (omdat het klooster gezien de naam Mariadal de Mariaverering in 

bijzondere ere hield) en de cultuurhistorische zeggingskracht als onderdeel van een kloostertuin waarin de grot en 

andere elementen (zoals Mariakapel, grafkapel, begraafplaats, enz.) een religieuze duiding aan de tuin geven die 

daarvan ook het eigene uitmaakt. 

 

KAPEL (RCE monumentnummer 526023) De kapel in de tuin van is  gebouwd naar ontwerp van J.J. van Oorschot  in 

1954 in traditionalistische stijl. In 1954 zijn de stoffelijke resten van de stichteres van de congregate, Mère Marie 

Joseph, overgebracht van het oude Sainte Marie aan de Molenstraat naar deze kapel in de tuin van Mariadal. De 

zandstenen kapel is driezijdig gesloten en heeft een omlopend dak gedekt met daktegels. Tegen de gevels zijn een 

plint en pilasters geplaatst, die zijn uitgevoerd in rustica. De rondboogramen zijn gevuld met glas in lood. Het 

voorportaal is open met rondboogopeningen en wordt overdekt door een kruisgewelf. Onder de goot loopt een 

geprofileerde rand. De kapel is van algemeen belang. De heeft een cultuurhistorisch belang als bijzondere 

uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke 
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congregaties in het interbellum. De kapel heeft architectuurhistorische waarden vanwege het materiaalgebruik en 

de ornamentiek. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.  

 

 
Afbeelding 4.11: foto van de muur behorend bij het klooster 

 

MUUR behorend bij het klooster (RCE monumentnummer 517246) De huidige muur is gebouwd in een 

Traditionalistische stijl naar een ontwerp van J.Th.J. Cuypers en F.B. Sturm. Het is een bakstenen ommuring met 

aan de bovenkant een ezelsrug, aan de straatzijde gesteund met bakstenen afzaten. De muur is later gebouwd dan 

het klooster. De muur is gebouwd ten tijde van de aanleg van de Burgemeester Prinsensingel in 1941. De 

verwoestingen als gevolg van het bombardement van Roosendaal in het begin van de tweede wereldoorlog 

hadden ook gevolgen voor de omgeving van het klooster. Een aantal huizen aan de Molenstraat waren vernietigd. 

Dit gaf de gemeente de mogelijkheid een doorgang te realiseren tussen het centrum en de brugstraat waardoor 

het station vanuit het centrum beter bereikbaar werd. Hiervoor moest een groot deel van de moestuin van 

Mariadal onteigend. Hierover is in 1940 al onderhandeld. De gemeente verplichtte zicht  tot de bouw van de muur, 

die dus in 1941 is opgeleverd.  

Aan de zijde van de Burgemeester Prinsensingel wordt de muur op enkele plekken onderbroken. Ongeveer 

halverwege is een spitsboogdoorgang, trapsgewijs verspringend, aan de bovenzijde afgedekt met romaanse 

pannen geplaatst. Het poortgedeelte is dichtgemetseld tot op de hoogte van de muur. Links van deze doorgang 

steekt de achterkant van een halfronde kapel met koepel, gedekt met bitumen door de muur. Aan de tuinkant 

voorzien van een gebogen topgevel. Een driezijdig gesloten kapel met topgevel onder een omlopend dak met 

romaanse pannen en een piron is halverwege de muur aan de rechterkant van de doorgang geplaatst. 

Rondboogramen in afgeschuinde zijden zijn dichtgemetseld. Aan de straatkant is een polychroom reliëf met de 

voorstelling van Maria ingemetseld. De muur is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als 

bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de 

katholieke congregaties in het interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens materiaalgebruik en 
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ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is 

gaaf bewaard gebleven.  

 

 
Afbeelding 4.12: foto van de tuin behorend bij het klooster 

 

TUIN (RCE monumentennummer 5426024). De tuin is in 1934 gelijk met de bouw van het klooster aangelegd en 

sinds die tijd in hoofdzaak ongewijzigd. In de tuin bevinden zich de kapel en de Lourdesgrot. De tuin is door een 

muur omgeven. Deze drie monumenten zijn hierboven beschreven. De tuin strekt zich uit ten zuiden en 

zuidwesten van het langgerekte kloostergebouw. De tuin is omgeven door muren, hagen en hekken. Het noordelijk 

hekwerk is gedeeltelijk historisch en aldaar geplaatst op een schansmuur. De tuin is te verdelen in vijf rechthoekige 

vakken. 

 

Aan de oostzijde bevindt zich ten zuiden van de kerk een grote, vrij besloten tuin. Centraal daarin een ‘rond-point’ 

met acht straalsgewijs lopende lanen, deels omzoomd met kastanjes. Tussen de lanen vakken, omzoomd door 

taxus. De lanen geven zicht op verschillende kapellen en beelden. Met op de hoofdas (in het verlengde van de 

kerk) aan het ene uiteinde Jozef en aan het andere uiteinde een Mariakapel. Een andere as geeft zicht op een 

beeld van Franciscus. Tussen deze geometrische aanleg en de tuinmuur bevindt zich aan de zuid- en oostzijde een 

bosschage met daarin een slingerend pad, dat langs twee kapellen in de tuinmuur en een in onbruik geraakte 

dichtgezette poort voert. Verder enkele kaarsvormig gesnoeide beukenbomen. In het noordoosten van dit vak 

bevindt zich de kleine tuin van het rectoraat, bereikbaar via een smeedijzeren hekje.  

 

Het volgende vak bestaat uit een groot gazon (vroeger een sportveld), deels omzoomd door beukenhagen. Het 

gazon is ruimtelijk nadrukkelijk begrensd door een enkele lindenlaan in het noorden, een strook struiken en 

diverse bomen in het westen, de tuinmuur in het zuiden en een fraaie, dubbelzijdig met kastanjes beplante tuin in 

het oosten. Deze vormt meteen de grens met de besloten oostelijke tuin. In de zuidwesthoek een ‘clump’ 
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bestaande uit een bescheiden verhoging met enkele populieren. Hier was vroeger de toegang (via een tunnel) naar 

het moederhuis aan de Molenstraat. De kastanjelaan biedt in noordelijke richting zicht op de zandstenen grafkapel 

met zandstenen grafkapel met de tombe van de stichteres van de congregatie, Maria Raaijmakers (1781 – 1867). 

De stichteres noemde haar congregatie de Roselaer. Voor de kapel staan daarom rozen. De noordelijkste zone van 

dit vak bestaat uit twee gedeelten: de voormalige moestuin langs de noviciaatsvleugel (nu gazon met bloemen) en 

een zuidelijk daarvan gelegen kastanjelaan (naast de lindelaan) die van de grafkapel voert naar de Lourdesgrot. 

Achter de grot staat een ceder. Vlak naast de grot staat een treurwilg. Daarnaast is de toegang tot de 

begraafplaats.  

 

Dan volgt een in hoofdzaak open vak, met aan de noordelijke zijde enkel bijzondere onderdelen. In de eerste 

plaats de verhoogde, door coniferen omzoomde begraafplaats met kruisvormig padenpatroon en een groot 

metalen kruis ontworpen door Joost Keijzer uit Wouw. Daarachter bevinden zich twee kleine, naoorlogse 

kassencomplexen. Eén daarvan is nog voorzien van de oude stookplaats inclusief schoorsteen. De toegang tot de 

kassen wordt gemarkeerd door twee bakstenen pijlers. Het vak wordt verder onder andere ingenomen door klein 

fruit en bloembedden. Het zuidelijke deel is open en wordt afgesloten met afgeknotte wilgen. De noordelijkste 

zone, tussen begraafplaats en Vincentiusstraat, wordt ingenomen door een boomgaard en door een parkeerplaats. 

De parkeerplaats is aan het eind van de vorige eeuw aangelegd.  

 

Het vak grenst aan een langgerekte vijver die zelf, vanwege zijn omvang, het vierde vak vormt. De vijver werd 

gebruikt om in te spelevaren en als ijsbaan. Omstreeks 1975 is in de vijver een eiland aangelegd. Het laatste grote 

vak wordt gevormd door de boomgaard. 

 

De tuin is van algemeen belang vanwege zijn typologie met de voor een onderwijscongregatie typerende opzet 

waarin drie functies zijn verenigd (recreatie en contemplatie/ recreatie en sport/ landbouw), vanwege de voor 

kloostertuinen typerende elementen (ommuring, begraafplaats en Lourdesgrot), vanwege de zeldzaamheid van 

zulke relatief grote, gaaf bewaarde binnenstedelijk kloostertuinen en de zeldzaamheid van een grootschalige 

aanleg met geometrische motieven bij een klooster en tot slot vanwege de schoonheid van aanleg, mede door het 

contrast tussen het besloten tuingedeelte achter het klooster en de meer op economische motieven gerichte 

onderdelen als moestuinen en boomgaarden.   

 

De tuin was door de leegstand van het gebouw wel aan slijtage onderhevig. Daarnaast wordt het bomenbestand 

aangetast door ziektes (kastanjes) en heeft de tuin veel te lijden gehad van de grote droogte in zowel 2018 als 

2019 . 

4.11.3. Conclusie 

De ontwikkeling zorgt voor het behoud van het kloostercomplex en de tuin. De monumenten zijn ook als zodanig 

bestemd in dit plan. Daar waar wijzigen aan het monumentale waarden worden aangebracht worden deze 

afgestemd met de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). In het plan van Groot Mariadal worden de 

cultuurhistorische en monumentale waarden in de regels voldoende geborgd.  
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4.12. Ladder voor duurzame verstedelijking 
 

De in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerde 'ladder voor duurzame verstedelijking' is 

als procesvereiste vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Met de ladder voor de duurzame verstedelijking 

kiest het Rijk ervoor om verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te concentreren. Hiermee 

wordt de kwaliteit van het bebouwde gebied behouden en versterkt. In het geval van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling dient in de toelichting een onderbouwing te worden opgenomen waarin nut en noodzaak van de 

nieuwe stedelijke ruimtevraag wordt aangetoond. De ladder voor duurzame verstedelijking, die oorspronkelijk uit 

drie treden bestond, is per 1 juli 2017 vereenvoudigd en als volgt omschreven: 

 

'De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering 

daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het 

bestaand stedelijk gebied.' 

 

In het Bro wordt in artikel 1.1.1, lid 1 een stedelijke ontwikkeling omschreven als: 'een ruimtelijke ontwikkeling van 

een bedrijventerrein of een zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen'. 

 

De initiatiefnemers zijn voornemens binnen het plangebied 144 nieuwe woningen te realiseren (zie voor de 

planbeschrijving hoofdstuk 5). De ontwikkeling kan worden gezien worden als een stedelijke ontwikkeling. De 

ontwikkeling is opgenomen in de gemeentelijke woningbouwprogramma, is in nauw overleg met de diverse 

instanties ontwikkeld en is regionaal afgestemd. Tevens ligt het plangebied binnen bestaand stedelijk gebied. Het 

plan voldoet hiermee aan de ladder voor stedelijke ontwikkeling.   
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Hoofdstuk 5 Visie op het plangebied 
 

5.1. Algemeen 
Het klooster Mariadal ligt met zijn tuin tussen het station en de binnenstad van Roosendaal. Rondom en binnen dit 

gebied spelen verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er concrete plannen voor de herontwikkeling van het klooster 

van projectontwikkelaar BVR Groep BV uit Roosendaal , bouwt de gemeente aan het nieuwe ‘Huis van 

Roosendaal’, realiseert OMO Scholengroep Tongerlo de vernieuwde Norbertus Gertrudis Mavo en willen KPO 

(Katholiek Primair Onderwijs) met de basisschool Jeroen Bosch en Kober met kindcentrum Doppido in de toekomst 

doorgroeien naar een nieuw integraal kindcentrum. De vijf partijen hebben gezamenlijk een integrale 

gebiedsontwikkeling voor het gebied gemaakt. Het gebied wordt Groot Mariadal genoemd. 

 

 
Afbeelding 5.1: Het plangebied vormt een belangrijke schakel in de noordelijke binnenstad 

 

Het plangebied voor Groot Mariadal wordt een belangrijke schakel in het noordelijk gedeelte van de  binnenstad. 
Door de ingrijpende transformatie die het plangebied  ondergaat zal de structuur van dit deel van de binnenstad 
worden versterkt en beter aansluiten op de omgeving.  Belangrijke elementen daarbij zijn het toevoegen van 
woningen en (beperkte) horeca, alsmede het toegankelijk maken van de tuin. Deze wordt (semi)openbaar. De 
functies dragen bij aan de levendigheid en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. De (semi)openbaarheid 
verstevigt de (wandel-)infrastructuur en draagt ook sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Het nu nog afgesloten 
gebied wordt een integraal onderdeel wordt van de binnenstad met behoud van het besloten karakter van de 
oorspronkelijke kloostertuin: de Hortus Conclusus. De nieuwe ontwikkelingen zijn allemaal losse elementen in een 
rijk geschakeerde en kwalitatief hoogwaardige, samenhangende openbare ruimte.  
 
Voor de Norbertus Gertrudis Mavo en voor het ‘Huis van Roosendaal’ geldt dat de herontwikkeling inmiddels is 
gestart. Beide projecten zullen dit jaar nog worden afgerond.  
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Vooruitlopend op de ontwikkeling van de Groot Mariadal is het plan voor het Kloostercomplex Mariadal 
ontwikkeld. Dit plan is ook nu een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling. De filosofie die hieraan ten 
grondslag lag en ligt is ook nog een belangrijke voor het totale plan. Het thema is de ‘ Wending naar een nieuwe 
wereld’  In de plantoelichting is dit indertijd als volgt beschreven:  
 

‘ De herontwikkeling van kloostercomplex Mariadal gaat uit van de ‘Hortus Conclusus’, een omsloten tuin. De 

‘Hortus Conclusus’ is een besloten ruimte, die in het geval van Mariadal is opgespannen tussen twee polen: het 

stadkantoor en het klooster Mariadal. Rondom  de tuin ligt een sterk stedenbouwkundig kader, gevormd door 

monumentale bebouwing en muren, en nieuwbouw aan de Vincentiusstraat. Binnen een ruimere context 

functioneert de enclave Mariadal als een ruimtelijke schakel voor langzaam verkeer tussen het stationsgebied en 

het centrum. Aan het kloostergebouw en aan de ‘Hortus Conclusus’ wordt een nieuwe bouwkundige tijdslaag 

toegevoegd. Deze nieuwe laag kent een vormgeving die niet autonoom maar juist zeer specifiek is. De 

toevoegingen en bebouwing zijn op heldere en logische wijze vervlochten met de omgeving. 

 

 
Afbeelding 5.2: Artist’s Impression van het oorspronkelijk plan voor het kloostercomplex Mariadal (illustratie wUrck, 2018)  

 



91 

 

 
Afbeelding 5.3: Artist’s Impression Groot Mariadal (illustratie wUrck, februari 2020). Het plangebied is uitgebreid met de 
ontwikkelingen aan de Kloosterstraat en de Oase.  Dit is een mogelijk beeld van de toekomstige situatie (Zie ook afbeelding 1.1.)  

 

Devotie in symboliek 

Door de transformatie van het klooster, ‘de wending naar de nieuwe wereld’, worden aloude waarden zoals 

zelfvoorzienendheid, verzorging en educatie geherintroduceerd. De bijzondere religieuze beplanting, zoals de buxus 

en de Christusdoorn, wordt aangevuld met nieuwe beplanting die verwijst naar de bijbel. Er moet echter voor 

gewaakt worden dat het devote karakter van het kloostercomplex behouden blijft, en in de juiste balans komt met 

het profane/wereldse. Devotie kenmerkt zich in bescheidenheid/soberheid, (niet aardse) rijkdom, geordendheid en 

organisatie van het kloosterleven. Dit dient niet alleen vertaald te worden in elementen als architectuur, 

ambachtelijkheid, functionele inrichting van het klooster, structuur en verdeling van tuinen en pragmatiek. Ook op 

symbolisch niveau dient devotie leidend thema te zijn.’  

 

5.2. Uitgangspunten Groot Mariadal  
De oorspronkelijke uitgangspunten zijn uitgewerkt tot een plan voor het geheel. De hoofdlijnen zijn vastgelegd in 

de visiekaart, waarin de belangrijkste kwaliteiten voor de toekomstige ontwikkeling zijn geborgd.  

 

Aan het kloostergebouw wordt een nieuwe bouwkundige tijdslaag toegevoegd; reversibel en tijdloos. Deze nieuwe 
laag kent een vormgeving die niet autonoom is maar juist zeer specifiek. De toevoegingen en bebouwing zijn op 
heldere en logische wijze vervlochten met de omgeving. Respectvolle conservering van dit Rijksmonument is het 
hoofduitgangspunt.  
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Afbeelding 5.4 Visiekaart Groot Mariadal. De visiekaart is de basis voor de verdere uitwerking. De verkaveling van de oase is 

naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast. Dit is verwerkt in de regels en de verbeelding.  

 
De tuin van Mariadal heeft nu een sterke begrenzing en ligt als besloten enclave in de binnenstad. De religieuze 
lading en de heldere begrenzing van de tuin zijn het hoofduitgangspunt voor de tuin.  De huidige driedeling 
“contemplatieve tuin, recreatieve tuin, en nutstuin” wordt versterkt door de bestaande noord-zuidassen te 

verstevigen en te restaureren. Nieuwe lanen en halfverharde paden vormen deze structuur. Het rond-point wordt 

gerestaureerd en de verharding wordt weer in originele staat gebracht. De religieuze bouwwerken, inclusief het 
klein religieus erfgoed,  worden allen gespaard en behouden de prominente plek in de tuinen. 
De waterpartij wordt zichtbaar en open gemaakt, en op dezelfde locatie (deels) teruggebracht in de oorspronkelijk 

vorm (1934). De vorm blijft noord-zuid gericht. De contour van de oorspronkelijke begraafplaats is herkenbaar. 

Binnen de Hortus Conclusus zijn twee nieuwe oostwest lijnen opgenomen met een sterk ordenend karakter. De 

waterlijn aan de noordzijde maakt de vroegere vaart (nu ondergronds in een riool) weer zichtbaar. Aan de 

zuidzijde komt er een strakke groene lijn met een eigen identiteit die verwijst naar de religieuze identiteit van de 

stad. De Hortus Conclusus kent 3 hoofdentrees:  

 

1. In de muur aan de Burgemeester Prinsensingel  
2. Aan de Zuidzijde net ten westen van het nieuwe appartementengebouw  
3. Aan de noordzijde bij de Vincentiusstraat naast de Kloosterhof.  
 
Er komt daarnaast een entree in het verlengde van de kastanjelaan, in de schuine lijn die ooit gericht was op het 

Heilig Hart beeld en die over het toekomstig schoolplein gaat lopen. 
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De Stroomgaard wordt een innovatief, duurzaam gebouw. De architectuur contrasteert met de overige 

architectuur en gaat op in zijn omgeving. Het vormt onderdeel van de nutstuin. Essentieel is dat de beplanting 

rondom de Stroomgaard dezelfde is als de oorspronkelijke beplanting: fruitbomen, gras en nutstuinen.  

 

Het thema “baksteenarchitectuur” is  essentieel voor de bebouwing van geheel Groot Mariadal.  De gebouwen zijn 

daarbij alzijdig. De gevels zijn gericht op de tuinen en/of naar het omliggende straatprofiel. Het Huis van 

Roosendaal en de Norbertus Gertrudis Mavo krijgen na de verbouwing dit alzijdige karakter doordat er nieuwe 

entrees worden gemaakt. Deze gaan zich richten op Mariadal. Ook het Klooster krijgt met de nieuwe serre en de 

realisatie van de Kloosterhof een nog sterker alzijdig karakter. De bebouwing van de oase richt zich aan alle zijden 

op de omliggende tuin. 

 

De niet bebouwde buitenruimte van de randen is hoogwaardig.. De retentie en afvoer van hemelwater is een 

beeldbepalend onderdeel, dit moet worden uitgewerkt in samenhang en visueel herkenbaar wordt gemaakt. 

Klimaatbestendigheid, duurzaamheid en natuur zijn zichtbare thema’s. Onderdeel hiervan is de energiepergola, die 

als herkenbaar en zichtbaar element dit  het thema duurzaamheid  onderstreept maar ook het stadsplein 

ruimtelijk definieert. 

 

Aan de noordzijde worden het schoolplein en de Vincetuin samengevoegd tot een groene ruimte waarbinnen 
spelen een belangrijk thema is, voor zowel de schooljeugd als ook voor de kinderen van de aansluitende 
woonstraten. Dit gebied wordt samen met de bewoners en de school uitgewerkt waarbij er een aantal belangrijke 
uitgangspunten zijn:  
1. Het groene karakter vanaf de Vincentiusstraat;  
2. Ruimte voor parkeren maar ook voor spelen;  
3. Veiligheid, toegankelijkheid maar ook afsluitbaarheid voor het schoolplein.  

 
De Hortus Conclusus moet een tuin blijven. Je komt een andere wereld binnen, een wereld van rust waarin het 
kloosterleven van weleer nog beleefbaar is.  De nadruk bij de inrichting van de tuin moet dan ook liggen op het 
behoud en duurzame herstel van de aanwezige kenmerken van de tuin.  
 

De visie is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan waarin de uitgangspunten nader zijn vertaald.  
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Afbeelding 5.5. De uitgangspunten van de visie zijn vertaald in dit stedenbouwkundig plan dat door de raad in 2020 is 

vastgelegd. Naar aanleiding van inspraak- en overleg zijn daarna de woonblokken in de Oase nog aangepast. Deze 

aanpassingen zijn in deze kaart verwerkt.  

 

5.3. Uitgangspunten en randvoorwaarden per onderdeel 

5.3.1. Kloostercomplex Mariadal  

Het voormalig klooster wordt grootschalig geherstructureerd. In het oude pand worden 49 appartementen, 

waaronder maximaal 30 (zorg)eenheden gerealiseerd. Daarnaast blijft de rectoraatswoning als woning 

beschikbaar. In totaal kunnen er dus 50 wooneenheden in het kloostercomplex worden gerealiseerd. Tevens wordt 

er, afhankelijk van de actuele vraag op het moment van realisatie, plek gemaakt voor maatschappelijke 

voorzieningen en een beperkte horecafunctie. Het monumentale karakter van het klooster blijft wel gewaarborgd. 

Nieuwe functies voegen zich naar de oorspronkelijke opzet en architectuur van het gebouw of maken gebruik van 

de bijzondere kwaliteiten (zie uitbouw restaurant in de vorm van een serre).  
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Afbeelding 5.6: Artist’s Impression van het klooster met de toegevoegde horeca in de nieuwe serre. Dit is een mogelijk beeld van 

de toekomstige situatie. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt (illustratie wUrck/ Bedaux de Brouwer architecten).   

 

Het klooster is (en blijft) een toonbeeld van de indertijd nieuwe Delftse School. De congregatie koos voor deze 

eigentijdse architectuurstijl van hoge kwaliteit. Typologie, vormgeving en materiaalgebruik zijn traditioneel en 

waren dat bij de bouw in 1934 ook al. Kernwaarde van het nieuwe ontwerp is het herkenbaar houden van het 

onderlinge verband van het complex en de integratie van bijzondere (interieur-)elementen. Het programma 

respecteert de oorspronkelijke doelmatige structuur van het klooster. De kapel blijft nagenoeg gevrijwaard van 

aanpassingen.  

De belangrijkste wijziging is de ontwikkeling van een zichtbare en functionele relatie tussen kapel en tuin door de 

toevoeging van een serre die hiertussen een schakel gaat vormen. De serre voegt door de functie en de 

architectuur een hedendaagse tijdslaag toe aan het complex. 

 

Direct naast het klooster worden 15 grondgebonden woningen en 3 appartementen gerealiseerd (Plan 

Kloosterhof). De Kloosterhof is op te vatten als een eigentijdse gesloten hofverkaveling voor in totaal 15 

grondgebonden woningen en 3 appartementen. In uitstraling, schaal en maat refereert deze typologie met een 

maximumhoogte van drie bouwlagen aan het naastgelegen klooster. Op het binnenterrein is het parkeren opgelost 

(inclusief het parkeren voor de (zorg)woningen in het klooster). De bebouwing is alzijdig georiënteerd.  

 

In het westelijk deel van de tuin worden bij het klooster 34 woningen in een woongebouw gerealiseerd (Plan 

Stroomgaard). De Stroomgaard is op te vatten als transformatie van de fruitboomgaard in een innovatieve 

zelfvoorzienende stroom- en voedselproducerend ‘machine’. In de Stroomgaard komen 34 woningen en het 

parkeren wordt inpandig opgelost, niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte. De Stroomgaard vormt een schakel 

tussen binnenstad en station. De bebouwing is alzijdig. De Stroomgaard volgt de landschappelijk structuur van de 

productietuin van Mariadal: schaal, maat, richting en structuur refereren naar de oorspronkelijke opzet van de 

nutstuin.  
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Naast het toevoegen van deze functies wordt de tuin bij het klooster heringericht en krijgt de tuin een (beperkt) 

openbaar karakter. Het plan is onder te verdelen in vier planonderdelen: Klooster, Kloosterhof, Stroomgaard en 

Tuinen. Voor de tuin wordt een tuinplan voorbereid. In dit tuinplan zullen de aanbevelingen uit het tuinhistorisch 

onderzoek worden verwerkt. Uitgangspunt is dat de contemplatieve tuinen en de recreatieve weide worden 

versterkt. Het rond-point wordt hersteld. De bosschage ten zuiden van de contemplatieve tuin dient 

getransformeerd te worden naar een weide, die gelegenheid biedt voor ceremonies. Levensvatbare structurele 

beplanting, solitaire beplanting en religieuze beplanting blijven behouden. Op basis van een specifiek 

beplantingsplan zal de beplanting gedeeltelijk worden hersteld en ook worden aangepast aan de beoogde 

transformatie. Het idee is om de nutstuinen bij de Stroomgaard te verkavelen in smalle percelen. De voormalige 

nutstuinen worden op die manier in waarde hersteld.  De monumentale kloostermuur wordt hersteld.  De 

dichtgezette boogentree zal weer geopend worden om een nieuwe entree mogelijk te maken, die primair bedoeld 

is voor voetgangers.   

 

In het klooster worden woningen ondergebracht in de vleugels grenzend aan de tuin. In de representatieve vleugel 

aan de Vincentiusstraat komt een programma met kleine woon(zorg)eenheden. In de kapel en de aanbouw in de 

vorm van een serre komt het publieke programma (cultuur/restaurant/ evenementen). In de Kloosterhof worden 

nieuwe woningen gerealiseerd. De Stroomgaard herbergt ook nieuwbouwwoningen en neemt bovendien voor een 

groot deel van het parkeren op.  

 

 
Afbeelding 5.7 : Artist’s Impression van de woningen van de Kloosterhof en het klooster gezien vanuit de kloostertuin (illustratie 

wUrck/ Bedaux de Brouwer architecten). Deze afbeelding was onderdeel van de tender. De plannen zijn inmiddels nader 

uitgewerkt. Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn de woningen aan de kloosterhof lager geworden.   

 

De structuur en inrichting van de tuinen worden in het nieuw plan versterkt door toevoeging van twee belangrijke 

structurerende lijnen, die de oost-westrichting verbinden. De historische noord-zuid gerichte lijnen vormen 

ruimtelijk scheidende elementen die de leesbaarheid van het plan en de toegankelijkheid organiseren.  

Uitgangspunt is dat de monumentale gevels en de structuur van de bebouwing in tact blijven. Er worden slechts 

subtiele elementen toegevoegd. In de stedenbouwkundige visie wordt de bebouwing van het kader dusdanig 
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getransformeerd dat deze altijd twee voorkanten heeft, zodat er geen achtergevels gericht zijn op de kloostertuin. 

Door de toevoeging van de serre aan de kapel krijgt het klooster ook een voorzijde aan de tuinkant.  

 

Aan het kloostergebouw en de ‘Hortus Conclusus’ wordt een nieuwe bouwkundige tijdslaag toegevoegd. Deze laag 

kent een vormgeving die niet autonoom, maar juist zeer specifiek is.  De toevoegingen zijn op een heldere en 

logische wijze vervlochten met de omgeving.  

 

 
Afbeelding 5.8: Artist’s impression van de Stroomgaard en omringende tuin (illustratie wUrck). De plannen worden nog nader 

uitgewerkt.  

 

Bestaande en nieuwe bebouwing aan de randen van de Hortus Conclusus dient te bestaan uit een solide 

metselwerkarchitectuur. Zij maken onderdeel uit van deze ‘metselwerkwereld’. Nieuwe elementen die worden 

toegevoegd aan het klooster en in de ‘Hortus Conclusus’ worden in staal en glas gematerialiseerd. Het betreft hier 

reversibele balkons, de serre en de nieuwbouw van de Stroomgaard.  

 

Het totale ensemble is sober, ambachtelijk en tijdloos. De rationaliteit en ruimtelijkheid vinden hun weerslag in de 

architectuur. Frisse eigentijdse volumes staan kloek in hun groene omgeving. Grote vensters zorgen voor daglicht 

en zichtrelaties. Vanuit het interieur kan van alle kwaliteiten uit de omgeving genoten worden. Vanuit alle 

woningen heeft men het gevoel binnen de muren van Groot Mariadal te wonen. 

5.2.2. Oase 

Als onderdeel van de transformatie van het stadskantoor zal de privé parkeerplaats achter het stadskantoor 

verdwijnen. De voormalige parkeerplaats verandert in een groene oase met daarin een beperkt woonprogramma 

en versterkt op deze wijze de reeks van tuinen.   

Op deze locatie worden maximaal 12 woningen gerealiseerd. De woningen zullen worden geclusterd in maximaal 

drie woonblokjes. Een beslissing over de exacte invulling zal in eenlater stadium, binnen de randvoorwaarden 

vastgelegd in dit bestemmingsplan,  worden gemaakt.   
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5.2.3. Kindcentrum Jeroen Bosch  

De basisschool Jeroen Bosch van het KPO (Katholiek Primair Onderwijs) en kindcentrum Doppido (Kober) willen de 

onderlinge samenwerking versterken Ze zijn nu nog gevestigd in verschillende gebouwen en willen zich huisvesten 

in één Kindcentrum. Een Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, 

buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen worden samengevoegd. Het is een 

voorziening voor kinderen van 0 – 12 jaar, waar zij gedurende de dag leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.  

In opdracht van KPO en Kober is door adviesbureau HEVO uit ’s Hertogenbosch is een programmastudie opgesteld. 

Deze leidt tot de volgende resultaten: 

Jeroen Bosch school (400 leerlingen)  2.215 m2 BVO (inclusief  2 speellokalen (180 m2 nvo) 
Gymzaal (gecombineerd gebruik)   455 m2 BVO 
Kober Kinderdagverblijf    433 m2 BVO (excl. 150 m2 gecombineerd gebruik) 
 BSO 70 kinderen (3 groepen) 
 Dagopvang 64 kinderen (4 groepen  
Totaal      3.103 m2 BVO (inclusief Gymzaal)  
Totaal       2.648 m2 BVO (exclusief Gymzaal) 
Buitenruimte (school en groter kinderen)  1.291 m2 (conform terreinprogramma school) 
Buitenruimte omheind (Kober, kleinere kinderen)  224 m2  
Totaal       1.551 m2  
 
Voor het gebouw met 2.648 m2 BVO wordt een oppervlakte  gerealiseerd van maximaal 1.589 m2 (bij twee lagen).  
De gymzaal en bergingen vallen hier buiten.  
 
Dit programma is in het stedenbouwkundig plan gecombineerd met de realisatie van 30 appartementen.   
In het plan is de gymzaal als gebouw losgekoppeld van de school en toegevoegd aan het volume van de 
appartementen. Op die manier kan de sportzaal ook in de avonduren worden benut.  
 
 
Voor het appartementengebouw en het kindcentrum is nog geen ontwerp beschikbaar. Dit zal in een latere fase 
binnen de randvoorwaarden van dit bestemmingsplan, worden opgesteld.   
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Hoofdstuk 6 Juridische aspecten 
 

6.1. Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen (svbp) 
De Standaard Vergelijkbare Bestemmings Plannen (hierna SVBP 2012), die voortvloeit uit de Wet 
ruimtelijke ordening, maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze 
zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. 
 
De SVBP 2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 
bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. Dit om de gewenste vergelijkbaarheid zeker te stellen. 
De standaarden hebben geen betrekking op de toelichting van het bestemmingsplan. Wel dient het 
bestemmingsplan van een toelichting vergezeld te gaan. 
 
Het bestemmingsplan zelf bestaat uit een verzameling geografische bepaalde objecten, die zijn 
opgeslagen in een digitaal ruimtelijk informatiesysteem. De objecten zijn voorzien van bestemmingen 
met bijbehorende doeleinden en regels. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de standaarden geen 
betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan. 

 

6.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 

Wabo en planregels in ruimtelijke plannen 
Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. 
Hiermee is de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking trad, deels vervallen en 
opgegaan in de Wabo. De invoering van de Wabo had gevolgen voor de inhoud van bestemmingsplannen en 
andere ruimtelijke planvormen en dan in het bijzonder voor de planregels. 
 
In de Wabo wordt niet meer gesproken over ontheffingen, vrijstellingen of wijzigingen, maar van 
toestemmingen. Door middel van een omgevingsbesluit kan het college van burgemeester en 
wethouders toestemming verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. 
 
Het vervallen van artikel 7.10 Wro (strijdig gebruik) heeft tot gevolg dat de verbodsbepaling weer terug 
in het bestemmingsplan is gekomen. 
 
De toevoeging van artikel 3.6a Wro heeft tot gevolg dat in het bestemmingsplan kan worden 
uitgesloten dat voor een bepaalde termijn kan worden afgeweken van dat bestemmingsplan door 
middel van een omgevingsvergunning. Dit ter bescherming van de daar voorkomende bestemming. 
De begripsbepalingen en de wijze van meten moesten worden aangepast naar aanleiding van nieuwe 
of gewijzigde begrippen in de Wabo. 

 

Het meest ingrijpende is het vergunningsvrij bouwen, dat geregeld is in het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). Hier kan onderscheid worden gemaakt tussen het vergunningsvrij bouwen passend binnen de 
bepalingen van het bestemmingsplan en het vergunningsvrij bouwen maar strijdig met het gebruik van 
het bestemmingsplan. In tweede instantie is daarom toch een omgevingsvergunning nodig, al is het 
slechts een reguliere. Om te vermijden dat onnodige procedures moeten worden doorlopen, heeft de 
gemeente ervoor gekozen om de bebouwingsregeling zo veel mogelijk af te stemmen op het Bor. 
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6.3. Opzet van de nieuwe bestemmingsregeling 

6.3.1. Uitgangspunten en doelstellingen 

Het centrale onderdeel van een bestemmingsplan is de bestemming. Ten behoeve van een goede ruimtelijke 
ordening worden aan de in het plan begrepen grond bestemmingen toegewezen met bijbehorende doeleinden. 
Aan de bestemmingen zijn regels gekoppeld over het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de zich 
daar bevindende bouwwerken. Kenmerk van bestemmingen is dat het gehele plangebied ermee is bedekt. Elke 
bestemming is geometrisch bepaald. Een bestemmingsplan kan ook dubbelbestemmingen bevatten. Deze 
overlappen bestemmingen en geven eigen regels, waarbij sprake is van een rangorde tussen de bestemmingen en 
de dubbelbestemmingen. De dubbelbestemmingen hoeven het gehele plangebied niet te bedekken. 
 
Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een bestemming of dubbelbestemming nader of 
specifieker te regelen. Het gaat hierbij om specificaties met betrekking tot het gebruik of de bouwmogelijkheden. 
De aanduidingen hebben daardoor juridische betekenis en komen ook altijd in de regels van het bestemmingsplan 
voor. 
Het uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat de van kracht zijnde regelingen zodanig worden 
geactualiseerd dat samenhangende, op actuele beleidsinzichten en gebruikerswensen afgestemde 

bestemmingsregelingen ontstaan. Als doelstellingen en uitgangspunten kunnen daarbij worden onderscheiden: 
 

- Rechtszekerheid en klantgerichtheid, dat wil zeggen voor de burger een duidelijk, toegankelijk en op 
actuele behoeften en eisen afgestemd plan. 

- Makkelijke toepasbaarheid en hanteerbaarheid voor de gemeentelijke diensten, een plan waaraan 
bouwaanvragen op heldere wijze kunnen worden getoetst met als resultaat een minimale bestuurslast. 

- Duidelijkheid en inzichtelijkheid van hetgeen is toegestaan, dit houdt in dat de bestemmingen met hun 
bouw- en gebruiksmogelijkheden zoveel als mogelijk is via de verbeelding zichtbaar worden gemaakt. 

6.3.2. Opbouw regels 

De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012. 
 
a. De opbouw van de regels is als volgt: - 
- Betekenisafspraken (Hoofdstuk 1 Inleidende regels); 
- De gebruiks- en bouwregels per bestemming (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) 
- Algemene regels (Hoofdstuk 3 Algemene regels); 
- Overige regels (Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels). 
 
b. Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) wordt uit de volgende leden in deze 
volgorde opgebouwd: 

- Bestemmingsomschrijving; 
- Bouwregels; 
- Nadere eisen; 
- Specifieke gebruiksregels; 
- Afwijken van de gebruiksregels; 
- Omgevingsvergunning; 
- Wijzigingsbevoegdheid. 

 
De specifieke nadere eisenregelingen, bevoegdheden om af te wijken van de regels en wijzigingsbevoegdheden en 
mogelijk aanlegvergunningregels zullen zoveel mogelijk per bestemming worden opgenomen. 
Hierdoor wordt direct per bestemming inzicht geboden in de eventuele afwijkingsmogelijkheden en onnodig 
verwijzen naar andere artikelen voorkomen. Deze werkwijze bevordert de toegankelijkheid van het 
bestemmingsplan. Er wordt derhalve voor de volgorde van de regels een standaardindeling gehanteerd. 



101 

 

6.3.3. Flexibiliteitsregels 

Aan het bestemmingsplan kan flexibiliteit worden toegevoegd door met een omgevingsvergunning af te wijken van 
de regels, het stellen van nadere eisen of een wijzigingsbevoegdheid. Dit flexibiliteitinstrumentarium kent zekere 
begrenzingen. Het is niet mogelijk om met een omgevingsvergunning een bestemmingswijziging tot stand te 
brengen. Een nadere eis mag slechts worden gesteld per afzonderlijk geval en geen algemene regel inhouden. 
Bovendien moet het bestemmingsplan al een regel bevatten omtrent het punt ten aanzien waarvan 
een nadere eis wordt gesteld. 
 
Op basis van het vorenstaande wordt voor het opnemen van flexibiliteitsregels de volgende 
benadering gehanteerd. 

- Flexibiliteitregels alleen gebruiken als van een wezenlijke belangenafweging sprake kan zijn, voor 
de onderbouwing waarvan de toelichting de noodzakelijke bouwstenen bevat. 

- Bij het besluit tot het opnemen van flexibiliteit planschade risico meewegen. 
- Nadere eisen alleen stellen als er als regels zijn opgenomen met betrekking tot hetzelfde 

onderwerp. 
 

6.4. Regeling bestemmingen 
De hoofdlijn bij het bestemmen is dat zo helder als mogelijk wordt vastgelegd wat vastgelegd kan worden. Daar 

waar zekerheid over bestaat in de plannen worden die plannen zo helder als mogelijk vastgelegd. Als er meer 

onzekerheid is wordt deze onzekerheid ook vertaald in het bestemmingsplan.   

Voor dit bestemmingsplan geldt bijvoorbeeld dat de plannen voor de Kloosterhof en de Stroomgaard al zeer 

concreet zijn. Deze worden dat ook concreet bestemd in de bestemming Wonen - 1. Voor de appartementen aan 

de Kloosterstraat zijn de plannen minder uitgewerkt. Dit is vervat in de bestemming Wonen - 4. De bestemming 

geeft dan een kader waarbinnen het bouwplan moet worden uitgewerkt. De meeste vrijheid biedt de bestemming 

Wonen-5 voor de Oase. Hier zijn ruimere kaders aangegeven waarbinnen het bouwplan verder kan worden 

uitgewerkt.  

Het plan kent de volgende enkelbestemmingen:  

- Gemengd – 2, voor het kloostercomplex; 

- Wonen – 1, voor de Kloosterhof en de Stroomgaard; 

- Wonen – 4, voor de appartementen aan de Kloosterstraat; 

- Wonen - 5, voor de Oase; 

- Tuin, voor de tuin bij het klooster en een smalle zone rondom de Stroomgaard; 

- Groen, voor de omgeving van de Stroomgaard en de Oase en naast de scholen; 

- Maatschappelijk, voor de locatie van het kindcentrum, inclusief schoolplein;  

- Verkeer, voor de ruimte tussen het Huis van Roosendaal en de appartementen.  

Het plan kent één dubbelbestemming:  

-  Waarde – Cultuurhistorie, voor het deel van de planlocatie dat onderdeel is van het rijksmonument.  

Met deze bestemming wordt de cultuurhistorische/ monumentale waarde geborgd door een koppeling aan een 

aanlegvergunningenstelsel. De speciale bouwaanduiding monument draagt daar ook aan bij.   
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De bestemming Gemengd-2 
De bestemming Gemengd - 2 staat bij het kloostercomplex het volgend toe:  

• kantoren; 

• zorgwoningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - zorgwoningen', met  
dien verstande dat de vloeroppervlakte van een zorgwoning minimaal 30 m2 dient te bedragen;  

• maatschappelijke voorzieningen: bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd-/kinderopvang, onderwijs,  
openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn; 

• dienstverlening; 

• ambachtelijke werkplaatsen voor zover deze vallen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels als Bijlage  
3 gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten of daarmee gelijk te stellen ambachtelijke bedrijven; 

• ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' tevens een horecabedrijf voor zover dit  
voorkomt in categorie 1 tot en met 2 van de Staat van horeca-activiteiten; alsmede ruimten ten behoeve 
van: podiumfuncties, culturele functies, manifestaties en evenementen, besloten horeca-activiteiten zoals 
bruiloften en jubilea, openbare en besloten recepties, congressen en vergaderingen, het houden van 
(bedrijfs-)presentaties en lezingen, beurzen en het aanbieden van ontmoetingsruimten en (flex-) 
werkplekken. 

• ter plaatse van de aanduiding 'monument' voor het behoud van een monument;  

• ter plaatse van de aanduiding ‘terras’ een terras;  

• wonen alsmede de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten met dien  
verstande dat de woonoppervlakte van een woning/wooneenheid minimaal 60 m2 dient te bedragen; 

• voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare  
voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, ontsluitingswegen, (onder)doorgangen, 
parkeervoorzieningen, straatmeubilair, kunstobjecten, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve 
van afvalinzameling, alsmede groen en water; 

 
Uitsluitend daar waar de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' op de verbeelding is opgenomen, behoort de 
vestiging van een horecazaak tot de mogelijkheden voor zover dit bedrijf voorkomt in de categorie 1 tot en 2 van 
de Staat van horeca-activiteiten. In de kapel en de omliggende ruimtes wordt ruimte geboden aan podiumfuncties, 
culturele functies, (kleinschalige) manifestaties en evenementen, besloten horeca-activiteiten zoals bruiloften en 
jubilea. Openbare en besloten recepties, congressen en vergaderingen, het houden van (bedrijfs-)presentaties en 
lezingen, beurzen en het aanbieden van ontmoetingsruimten en (flex-)werkplekken. Aangezien alle gebouwen die 
vallen binnen deze bestemming monument zijn is voor de gehele bestemming de specifieke bouwaanduiding 
monument opgenomen.   
 
Voor de zorgwoningen in het kloostercomplex geldt dat deze met afwijkingsbevoegdheid mogen worden omgezet 
naar een andere, reguliere woonfunctie. In dat geval geldt voor de nieuwe wooneenheden een woonoppervlak van 
minimaal 40 m2. Bij ontwikkeling van de wooneenheden zal moeten worden voldaan aan de geldende 
parkeernormen.  
 
De bestemmingen Wonen 
In dit plangebied is, zoals aangegeven, gekozen voor drie woonbestemming, namelijk Wonen – 1 , Wonen – 4 en 
Wonen - 5.  
 
Onder een woning/wooneenheid wordt verstaan: een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting 
van één afzonderlijke huishouding, niet zijnde een bijzondere woonvorm, en/of voor de huisvesting van maximaal 
drie personen naast de huishouding, of voor de huisvesting van maximaal vier personen wanneer er daarnaast 
geen huishouding in het gebouw is ondergebracht. Het gaat uitdrukkelijk om drie mogelijke situaties: in een 
woning is òf een huishouding gevestigd en/of een huishouding met daarnaast nog drie personen òf vier 
(afzonderlijke) personen zonder huishouding.  
 
Ook is het begrip 'wonen' is gedefinieerd: het gehuisvest zijn in een woning/wooneenheid, zoals omschreven in 
onderhavige begripsbepalingen'. Aldus worden de begrippen 'woning/wooneenheid' zoals opgenomen in de 
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begripsbepalingen gekoppeld aan de verschillende woon-bestemmingen. Door deze eenduidige planologische 
regeling worden enerzijds mogelijkheden gecreëerd voor individuele personen, die samen geen huishouden 
vormen, om gehuisvest te worden in een woning. Anderzijds wordt er voorkomen, dat grote aantallen personen in 
woningen mogen verblijven waar dit niet passend is uit oogpunt van de ruimtelijke ordening. 
 
Om ervoor te zorgen, dat woningen/wooneenheden niet te klein worden, is in de regels expliciet opgenomen, dat 
een woning/wooneenheid een minimum woonoppervlak dient te hebben van 60 m2. Deze bepaling is vooral van 
belang bij gestapelde woningbouw  of van situaties waar grotere panden worden getransformeerd naar 
wooneenheden. Om die reden is eenzelfde bepaling ook opgenomen in de bestemming Gemengd - 2. 
 
Aan-huis-gebonden beroep en kleinschalige beroeps- en bedrijfsactiviteiten 
De toenemende belangstelling voor zelfstandig ondernemerschap, telewerken en het hebben van een werkplek 
aan huis hebben, naast de dalende gemiddelde woningbezetting en andere gewijzigde woonwensen, geleid tot de 
behoefte aan vestigingsmogelijkheden van beroepen aan huis en kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige 
activiteiten in woonwijken. Beroepen aan huis kunnen tot op zekere hoogte stedenbouwkundig worden ingepast. 
 
Hieruit volgt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan. 

- De woning inclusief bijbehorende bouwwerken, die voor de uitoefening van aan-huis-gebondenberoeps- 
of bedrijfsmatige activiteiten nodig is, behoudt in overwegende mate de woonfunctie, met dien verstande 
dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en maximaal 50 m² van de bijbehorende 
bouwwerken mag worden aangewend voor de uitoefening van de uitoefening van aan-huis-gebonden 
beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 

- Het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten levert geen 
hinder voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter van de buurt, waarbij in ieder 
geval geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en als 
zodanig is opgenomen in Bijlage 1, behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dit van kracht is op het 
tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van dit bestemmingsplan; 

- De aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten hebben geen publieksgericht karakter; 
- Het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/of leidt niet tot een 

onaanvaardbare parkeerdruk; 
- Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij 

de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 
 
De uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep en de uitoefening van kleinschalige beroeps- en 
bedrijfsactiviteiten worden -mits aan vorenstaande voorwaarden is voldaan- rechtstreeks toegelaten. 
 
Groen 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor beplantingen, bermen en structureel groen. 
Binnen deze bestemming mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van algemeen nut en ten behoeve van speel- 
en spelvoorzieningen worden gerealiseerd en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
Bestemming Verkeer  
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor toegangswegen, voet- en fietspaden, speel-, 
spel- en daarmee vergelijkbare sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband, beplantingen, 
bermen, watergangen en andere waterpartijen, voorzieningen ten behoeve van algemeen nut, zoals 
bergbezinkbassins en transformatorhuisjes, en afvalinzameling, parkeerplaatsen, geluidswerende voorzieningen en 
daarbij behorende beplantingen, kunstwerken en kunstobjecten. 
 
Bestemming Tuin 
De met Tuin aanwezen gronden behorende bij de aangrenzende hoofdgebouwen zijn bestemd voor 

tuin. De gronden tussen de voorgevel van de hoofdgebouwen en de openbare ruimte zijn medebepalend 

voor het karakter van het woon- en leefmilieu. De kwaliteit van de ruimte tussen de gebouwen is 
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gebaat bij een helder beeld waarbij de plaats van de hoofdgebouwen zichtbaar is. Het ruimtelijk beleid 

is er meestal op gericht om bebouwing voor de voorgevel van de hoofdgebouwen te voorkomen. 

 

Daarnaast heeft de tuin bij het klooster - feitelijk dat deel dat het meest kwetsbaar is – ook de bestemming Tuin 

ook gekregen. De bestemming beperkt de mogelijkheden voor (bouw-)activiteiten in de tuin. Een bijzondere 

aanduiding is de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – moestuin. Op die manier is de locatie waar mogelijk 

moestuinen worden ontwikkeld begrensd. Een tweede aanduiding is de aanduiding ‘specifiek vorm van tuin – 

terras’. Door het gebruik van deze aanduiding wordt duidelijk aangegeven waar de aanleg van een terras mogelijk 

is.  

 

Bestemming Maatschappelijk 

De bestemming Maatschappelijk is toegekend aan het Kindcentrum Deze bestemming is in andere plannen 

meestal wat ruimer om meer maatschappelijke functies mogelijk te maken, maar hier is ervoor gekozen de 

mogelijkheden wat te beperken. De toekomstige functie van het gebouw is immers al duidelijk. Een ruime 

bestemming is dan niet op z’n plaats.  

 

Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie 
Op het monumentale gedeelte van het plangebied is de dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie gelegd, ter 
bescherming van in dit gebied aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden. Daarbij springt vooral in 
het oog dat de huidige bebouwingshoogten worden gefixeerd. Tegelijkertijd worden ook afwijkingsmogelijkheden 
geboden, maar effectuering daarvan is pas mogelijk na afweging van cultuurhistorische aspecten. In de 
dubbelbestemming wordt verwezen naar een bij de regels behorende cultuurhistorische bijlagen, die 
toetsingscriteria aanreiken voor de beoordeling van (ver)bouwplannen, sloopplannen of aanlegvergunningen 
waarbij afgeweken wordt of moet worden van de huidige beschermde elementen. 
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Hoofdstuk 7 Uitvoerbaarheid 

 

7.1. Economische uitvoerbaarheid 

Exploitatieverplichting 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. 

Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is 

van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van 

voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. 

ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met de 

initiatiefnemer.  

 

De verhoudingen zijn in de tenderfase van Mariadal bij de gunning van het project aan de BVR-Groep vastgelegd. 

Voor Mariadal geldt dat de gemeente als tijdelijk gebruiker eigenaar is geworden van het complex. Tussen de 

gemeente en de initiatiefnemer (BVR- Groep) is een overeenkomst gesloten waarbij de overdracht van het 

eigendom plaatsvindt bij/na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. In de overeenkomst is 

vastgelegd dat alle kosten voor rekening van de initiatiefnemer zijn, inclusief vervolgkosten, zoals 

planschadekosten, en de kosten voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut gerelateerd aan de 

ontwikkeling. Na overdracht van het eigendom is ook het ontwikkelrisico voor rekening van de initiatiefnemer.  

Voor het deel van het plangebied dat niet tot het oorspronkelijke klooster (tender-locatie) behoort is een 

grondexploitatieplan vastgesteld door de gemeenteraad.  

De economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende geborgd.  

 

7.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De nieuwe ontwikkeling zal in de omgeving worden ingepast. Het behoud van het karakter van de omgeving staat 

daarbij voorop. Tevens werd de mogelijkheid geboden een inspraak- en/of overlegreactie in te dienen. Voor de 

wijze waarop de inspraakreacties zijn verwerkt wordt verwezen naar de bij dit bestemmingsplan behorende 

inspraaknotitie.   

Gezien het voorgaande kan worden aangenomen dat het bestemmingsplan maatschappelijk uitvoerbaar is. 

 

7.3. Handhavingaspecten 
Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire verantwoordelijkheid voor 

controle en handhaving ligt bij de gemeente. Handhaving kan worden omschreven als elke handeling die erop 

gericht is de naleving van regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Het doel van handhaving is 

om de duurzame bescherming van mens en omgeving te waarborgen. Binnen het kader van het bestemmingsplan 

heeft regelgeving met name betrekking op de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo en de Woningwet. Bij 

overtreding van deze regelgeving moet gedacht worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van 

een verleende vergunning, het handelen zonder of in afwijking van een noodzakelijke omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden en het gebruik van gronden en 

opstallen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan of een afwijking van de regels. 

 

Handhaving wordt onderscheiden in preventieve en repressieve handhaving. Preventieve handhaving bestaat uit 

actief toezicht door of namens de gemeente door bijvoorbeeld regelmatige controles op de uitvoering van 
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vergunningen. Voorts bestaat preventieve handhaving uit het opstellen van duidelijke en maatschappelijk 

geaccepteerde regels en uit communicatie en voorlichting. Repressieve handhaving bestaat uit de aanwending van 

publiekrechtelijke middelen bij geconstateerde overtredingen, zoals het opleggen van een dwangsom of het 

uitoefenen van bestuursdwang. Daarnaast is het mogelijk strafrechtelijke middelen toe te passen en 

privaatrechtelijke actie te ondernemen bij inbreuk op het eigendomsrecht van de gemeente. Repressieve 

handhaving heeft als primaire doel een einde te maken aan een specifieke overtreding van de Wro of de 

Woningwet. 
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Hoofdstuk 8 Procedure 
 

8.1. Voorbereidingsfase 
Vooraankondiging 

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient voorafgaand aan een procedure van een 

bestemmingsplan waarin een ruimtelijke ontwikkeling wordt gefaciliteerd, een vooraankondiging te worden 

gepubliceerd waarin de gemeente aangeeft een bestemmingsplan voor te bereiden. 

Inspraak  

Het voorontwerpbestemmingsplan is, conform de gemeentelijke inspraakverordening, voorafgaand aan de 

formele bestemmingsplanprocedure voor inspraak vrijgegeven. Gedurende de inspraaktermijn is een ieder in de 

gelegenheid gesteld schriftelijke en/of mondeling te reageren op het bestemmingsplan. Het voorontwerp heeft ter 

inzage gelegen van 23 maart tot 18 mei 2020. Voor de inhoud van de inspraakreacties en de wijze waarop deze zijn 

verwerkt wordt verwezen naar het Inspraak- en overlegrapport bestemmingsplan Groot Mariadal.   

 

Overleg  

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp bestemmingsplan 

toegezonden aan diverse instanties, waaronder rijks- en gemeentelijke instanties. Voor de wijze waarop de 

reacties zijn verwerkt wordt verwezen naar voornoemd Inspraak- en overlegrapport.  

 

8.2. Ontwerpfase 
Na afronding van de inspraakprocedure en het vooroverleg wordt de formele bestemmingsplanprocedure gestart. 

De aanpassingen die volgen uit de inspraakreacties en de overlegreacties worden verwerkt in het 

ontwerpbestemmingsplan. Ook worden - indien nodig - ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. 

 

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 Wro (gelezen in samenhang met afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De kennisgeving van het ontwerpbesluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan moet in de Staatscourant worden geplaatst en dient ook via elektronische weg te geschieden. 

Tevens dient de kennisgeving te worden toegezonden aan die diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de 

behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn, aan het waterschap en aan belanghebbende 

gemeenten. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn is een ieder in de 

gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze op het plan in te dienen. Ook zijn de stukken met 

de kennisgeving aan de belanghebbende diensten en instanties toegezonden (artikel 3:13 Awb), of is aangegeven 

waar de (digitale) stukken te vinden zijn (elektronische kennisgeving). Er zijn zienswijzen ingediend. De 

beantwoording wordt toegevoegd wanneer deze gereed is.  

 

8.3. Vaststellingsfase 
Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging zal de gemeenteraad een besluit nemen omtrent de 

vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van twaalf weken is een termijn van orde en geen fatale termijn. 

Het is mogelijk dat de termijn wordt overschreden. Daarmee vervalt de (beschermende) werking van het 

voorliggend plan, die ontstaat bij de start van de terinzagelegging, en wordt het plan Centrum-Noord weer het 

vigerende plan. In het geval van Groot Mariadal is dit geen bezwaar.      

 



Bijlagen bij de toelichting  
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Harm Post Advies een onderzoek ‘bedrijven en milieuzonering’ 

uitgevoerd ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor de herontwikkeling van het klooster-

complex Mariadal te Roosendaal. Het plan voorziet in de realisatie van woningen, zorgwoningen, 

horeca en een integraal kindcentrum. 

  

Indicatief wordt onderzocht of de realisatie van het plan het woon- en leefklimaat in de omgeving niet 

belemmert, en of er in de directe omgeving activiteiten zijn die het plan belemmeren. De VNG-

publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) dient hierbij als onderlegger. In figuur 1.1 is de concept-

verbeelding van het plan weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Planindeling Groot Mariadal. 

 

Het onderzoek geeft invulling aan stap 1 van de ruimtelijke onderbouwing volgens de VNG-publicatie, 

bijlage 5. 
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2 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

 

Bij een bestemmingsplanwijziging biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) 

een handreiking voor het uitvoeren van een goede ruimtelijke onderbouwing. De publicatie geeft voor 

verschillende bedrijfsmatige activiteiten een richtafstand voor een aantal milieuthema’s. Is de afstand 

tussen de geplande bedrijvigheid en woningbouw kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid 

onderzoek gewenst. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de richtafstanden van 

bedrijvigheid rondom het plan. 

 

De VNG-publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woon-

wijk wordt omschreven als een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 

Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of 

kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring 

door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig bui-

tengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 

 

Een gemengd gebied wordt omschreven als een gebied met een matige tot sterke functiemenging. 

Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook 

lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als ge-

mengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activi-

teiten veelal bepalend. De richtafstanden uit tabel 2.1 kunnen in gemengd gebied met een stap wor-

den verlaagd. 

 

Het plangebied zelf heeft momenteel een maatschappelijke bestemming. In de directe omgeving is 

sprake van een sterke functiemenging. Bovendien is het plan gelegen binnen de geluidszone van 

industrieterrein Borchwerf. Daarom wordt het gebied als gemengd betiteld. 

 
Tabel 2.1 Richtafstanden per milieucategorie (gemengd gebied) 

milieucategorie richtafstand in meters 

1 0 

2 10 

3.1 30 

3.2 50 

4.1 100 

4.2 200 

5.1 300 

5.2 500 

5.3 700 

6 1.000 
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3 VIGERENDE BESTEMMINGSPLANNEN 

 

In de directe omgeving van het plan zijn de volgende relevante bestemmingsplannen van kracht: 

- Stationsgebied; 

- Borchwerf; 

- Centrum Noord; 

- Binnenstad; 

- Kalsdonk; 

- Spoorhaven 1e fase. 

 

In figuur 3.1 zijn de genoemde bestemmingsplannen op kaart aangeduid. Het plan Groot Mariadal 

(aangeduid met rood kader) is gelegen in Centrum Noord. 

 

 
Figuur 3.1 Bestemmingsplannen omgeving Groot Mariadal 

 

In het bestemmingsplan Stationsgebied zijn geen bedrijfsmatige activiteiten mogelijk binnen relevante 

afstanden tot het plan. Dit bestemmingsplan blijft daarom verder buiten beschouwing.  

 

3.1 Borchwerf 

Ten noorden en noordwesten van het stationsgebied is bestemmingsplan Borchwerf gelegen op meer 

dan 400 meter afstand. Industrieterrein Borchwerf I / Stationsgebied is gezoneerd volgens de Wet 

geluidhinder. Het plan is volledig binnen de zone van het industrieterrein gelegen, zoals weergegeven 

in figuur 3.2. Daarom kan worden gesteld dat de geluidsbelasting op woningen1 binnen het plan als 

gevolg van het industrieterrein ten minste 50 dB(A) bedraagt. Voor de woningen moet een hogere 

waarde worden vastgesteld tot ten hoogste 55 dB(A). 

 

                                                      
1 En andere geluidgevoelige bestemmingen zoals het kindcentrum. 
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Figuur 3.2 Omvang zone Borchwerf 

 

3.2 Centrum Noord 

Het plan komt volledig binnen de grenzen van dit bestemmingsplan te liggen. In figuur 3.3 is de ver-

beelding van het nieuwe bestemmingsplan geprojecteerd op de verbeelding van bestemmingsplan 

Centrum Noord. Het plan (zie ook figuur 1.1) voorziet in de realisatie van ‘horeca tot en met categorie 

2’. Deze categorisering staat los van ‘milieucategorie’ en betreft een inschaling in drie categorieën. 

Onder categorie 2 vallen bedrijven zoals cafés en café-restaurants. Deze vorm van horeca valt onder 

milieucategorie 1 en is in een binnenstedelijke omgeving met centrumfunctie goed inpasbaar. 

 

Het plan is gelegen in het vlak met grotendeels bestemming ‘Maatschappelijk’. Na bestemmingsplan-

wijziging zal deze bestemming rondom het plan in stand blijven. Hierbinnen is de aanwezigheid mo-

gelijk van onder andere kinderopvang, onderwijs, verenigingsleven en ondersteunende horeca. Hier-

voor geldt een richtafstand van ten hoogste 10 meter.  
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Figuur 3.3 Relevante inrichtingen in bestemmingsplan Centrum Noord 

 

Het stadskantoor van de gemeente Roosendaal (1) bevindt zich op meer dan 10 meter afstand tot 

geprojecteerde woningen en vormt geen belemmering. De verkeersbestemming (2) ten oosten van 

het stadskantoor biedt ruimte voor parkeren. De woningen direct ten oosten daarvan zijn geprojec-

teerd binnen de richtafstand van 10 meter. Hiervoor is nader akoestisch onderzoek gewenst. 

 

Aan de Kloosterstraat blijft de maatschappelijke bestemming voor het kindcentrum (3) behouden, met 

op het westelijk deel den aanduiding ‘speelterrein’. Direct ten westen hiervan wordt een woonbe-

stemming voorzien, met specifieke aanduiding ‘maatschappelijk – gymzaal’. Uit nader (akoestisch) 

onderzoek moet blijken of deze functies elkaar belemmeren. 

 

De maatschappelijke bestemming ten noordwesten van het plan (4) blijft behouden. Hier is momen-

teel een instelling voor jeugdzorg aanwezig. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze bestemming 

belemmerend is voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de zuidelijk hiervan te projecteren 

woonbestemming. 

 

Op de hoek Vincentiusstraat – Burgemeester Prinsensingel (5) is een gemengde bestemming aan-

wezig op minder dan 10 meter afstand tot Mariadal. Binnen deze bestemming zijn bedrijven tot cate-

gorie 2 toegestaan, met een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied. Momenteel is het perceel 

in gebruik als thuisbasis voor een autorijschool. Dit type inrichting is het best te vatten onder de noe-

mer ‘overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)’ met een richtafstand van 0 meter in gemengd 

gebied. Er is daarom sprake van goede ruimtelijke ordening en een acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Het plan is niet gelegen binnen overige bedrijfsmatige bestemmingen binnen het bestemmingsplan. 
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3.3 Binnenstad 

De te projecteren woningen aan de Kloosterstraat zijn gelegen op circa 25 meter afstand tot de be-

stemming ‘Gemengd – 2’. Aangezien direct naast deze gemengde bestemming eveneens een woon-

bestemming is vastgelegd, wordt geconcludeerd dat de nieuw te projecteren woonbestemming geen 

belemmeringen ondervindt als gevolg van de gemengde bestemming. Verder zijn in bestemmings-

plan Binnenstad geen bestemmingen aanwezig die van invloed zijn op Groot Mariadal 

 

3.4 Kalsdonk 

Groot Mariadal is gelegen op ten minste 50 meter afstand tot bestemmingsplan Kalsdonk. Voor be-

drijven in categorie 3.2 of hoger geldt een richtafstand van ten minste 50 meter in gemengd gebied. 

Dergelijke bestemmingen zijn binnen het bestemmingsplan niet toegestaan binnen 100 meter tot het 

plangebied. Op dit punt is geen nader onderzoek gewenst. 

 

3.5 Spoorhaven 1e fase 

Van het bestemmingsplan Spoorhaven 1e fase is wel de plankaart beschikbaar via Ruimtelijkeplan-

nen.nl, maar niet de bijbehorende planregels. Geprojecteerde woningen binnen Groot Mariadal be-

vinden zich op ten minste 160 meter afstand tot het bestemmingsplan. Voor bedrijven in categorie 4.2 

of hoger geldt een richtafstand van ten minste 200 meter in gemengd gebied. Het emplacement, ge-

legen op de kortste afstand tot Groot Mariadal, is een inrichting in categorie 4.2 en dus is het plange-

bied gelegen binnen de richtafstand. De inrichting beschikt over een vergunning uit 2013. Hieruit moet 

blijken of ter plaatse van het plan sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Het emplace-

ment maakt deel uit van het in paragraaf 3.1 genoemde gezoneerd terrein. 

 

Bedrijvigheid ten westen van het emplacement is van een lagere categorie en niet van individuele 

invloed op het plan. 
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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

In opdracht van Harm Post Advies heeft Econsultancy een onderzoek ‘bedrijven en milieuzonering’ 

uitgevoerd voor de bestemmingsplanwijziging van de locatie Groot Mariadal te Roosendaal In het 

onderzoek zijn de bestemmingsplannen Centrum Noord, Binnenstad, Kalsdonk en Spoorhaven 1e 

fase betrokken.  

 

Onderdeel van het plan is het realiseren van ‘horeca tot en met categorie 2’. Deze vorm van horeca 

valt onder milieucategorie 1 en is in een binnenstedelijke omgeving met centrumfunctie goed inpas-

baar. Aan de Kloosterstraat blijft de maatschappelijke bestemming voor het kindcentrum behouden, 

met op het westelijk deel den aanduiding ‘speelterrein’. Direct ten westen hiervan wordt een woonbe-

stemming voorzien, met specifieke aanduiding ‘maatschappelijk – gymzaal’. Uit nader (akoestisch) 

onderzoek moet blijken of deze functies elkaar belemmeren. De maatschappelijke bestemming ten 

noordwesten van het plan blijft behouden. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze bestemming be-

lemmerend is voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de zuidelijk hiervan te projecteren woon-

bestemming. 

 

De verkeersbestemming ten oosten van het stadskantoor biedt ruimte voor parkeren. De woningen 

direct ten oosten daarvan zijn geprojecteerd binnen de richtafstand van 10 meter. Hiervoor is nader 

akoestisch onderzoek gewenst. 

 

Verder ligt het plan binnen de richtafstand voor het emplacement. Uit de vigerende vergunning moet 

blijken of ter plaatse van het plan sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Het plan is ge-

legen binnen de geluidszone voor industrieterrein Borchwerf I / Stationsgebied. Voor geluidgevoelige 

bestemmingen binnen het plan zullen voor geluid hogere waarden moeten worden vastgesteld tot 55 

dB(A). 

 

Econsultancy 

Rotterdam, 17 februari 2021 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Harm Post Advies opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek 

externe veiligheid voor de ontwikkeling van het plan Groot Mariadal aan de Vincentiusstraat 3-7 te 

Roosendaal. In figuur 1.1. is de ligging van het plangebied aangegeven. De initiatiefnemer is voorne-

mens het voormalige klooster te transformeren tot onder andere woningen. 

 

 
Figuur 1.1. Situering plangebied. 

 

Vanwege de ligging nabij doorgaande spoorlijnen met transport van gevaarlijke stoffen is in beginsel 

een kwantitatieve risicoanalyse noodzakelijk. Bovendien ligt het plan naast het emplacement Roo-

sendaal.  
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2 BELEID EN REGELGEVING  

 

2.1 Wet- en regelgeving 

Externe veiligheid heeft betrekking op het vervoer en transport van gevaarlijke stoffen en bedrijven 

die werken met gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt geregeld in het Besluit 

externe veiligheid transportroutes en de Regeling basisnet. Voor de activiteiten op het emplacement 

zijn het Besluit en de Regeling externe veiligheid voor inrichtingen van toepassing. Voor externe vei-

ligheid staan twee begrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hieronder wor-

den beide begrippen verder uitgelegd.  

 

2.2 Plaatsgebonden Risico 

Het plaatsgebonden risico geeft de kans om te overlijden op een bepaalde plaats als gevolg van een 

ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op 

die plaats aanwezig is. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er geen nieuwe kwetsbare objecten 

aanwezig zijn of geprojecteerd worden binnen de 10-6/jaar-contour (wettelijk harde grenswaarde). 

Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richt-

waarde. Voor de definitie van de begrippen kwetsbare, en beperkt kwetsbare objecten wordt verwe-

zen naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

 

2.3 Groepsrisico  

Het groepsrisico geeft de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde om-

vang. Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het 

groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied 

wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van 

de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.  

 

2.4 Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is bedoeld om mensen in de buurt van een bedrijf 

met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit 

rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming 

van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico). 

 

In de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn bepaling en toepassing van de 

veiligheidsnormen verder uitgewerkt. Voor zogenaamde 'categoriale inrichtingen' geeft de Revi tabel-

len met vaste afstanden. 

 

Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 

bedrijfsterrein. Het besluit bevat eisen voor het plaatsgebonden risico en regels voor het groepsrisico. 

Het verplicht gemeenten en provincies rekening te houden met deze eisen bij het verlenen van mili-

euvergunningen en het maken van bestemmingsplannen.  

 

Het groepsrisico voor inrichtingen is voorzien van een oriëntatiewaarde, die gesteld is op F∙N2 < 10-3 

per jaar, waarin F de kans per jaar is met N het aantal slachtoffers. Dit komt overeen met de lijn tus-

sen het gele en groene vak in figuur 2.1. 

 

2.5 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over het spoor, over de weg en het water. Om gevaarlijke 

stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de 

omgeving nabij deze transportroutes zijn eisen gesteld.  
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Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een ver-

antwoord veilige manier. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van ge-

vaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gega-

randeerd. Het Basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen (snelwegen), hoofdwa-

terwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele uitzonderingen daargelaten) en heeft als 

doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen de belangen van het vervoer van gevaar-

lijke stoffen over de hoofdwegen, binnenwateren en de hoofdspoorwegen en de bebouwde omgeving 

die hier langs ligt en de veiligheid van omwonenden. Het Basisnet stelt verder regels aan het vaststel-

len en beheersen van de risico's voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (vervoerskant). 

 

Het Bevt bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het basisnet. Doel van dit besluit is 

waarborgen van een basisbeschermingsniveau door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen 

mensen worden blootgesteld aan een hoger risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen dan 

maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Verder bevat het besluit onder andere regels die strek-

ken tot het inzichtelijk maken van de kans op een ramp met veel slachtoffers en het op een transpa-

rante wijze wegen van het risico ten opzichte van toe te laten ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Het Bevt sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Bevi worden gehanteerd. Voor het plaats-

gebonden risico wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar acceptabel geacht. Con-

creet betekent dit dat rondom (vaar-)wegen of hoofdspoorwegen een 10-6/jr plaatsgebonden risico-

contour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied 

van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het groepsrisico voor transportroutes is 

voorzien van een oriëntatiewaarde, die gesteld is op F∙N2 < 10-2 per jaar, waarin F de kans per jaar is 

met N het aantal slachtoffers. Dit is gelijk aan de stippellijn tussen het gele en rode vlak in figuur 2.1. 

 

 
Figuur 2.1. Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico.  

 

In het Eindrapport van de werkgroep Basisnet Spoor1 is aangegeven dat rond 2020 langs 41 kilome-

ter spoor het groepsrisico de oriëntatiewaarde overschrijdt. Het gebied rond station Roosendaal is 

een van de gebieden waar dit voor geldt. 

 

                                                      
1 Kenmerk IENM/BSK-2011/151455 d.d. 20 september 2011 
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2.6 Verantwoordingsplicht  

In het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze verant-

woordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsri-

sico te verantwoorden en te onderbouwen. Daarbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in 

de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico 

dient rekening te houden met de hoogte van het groepsrisico. Bij de verantwoording van het groepsri-

sico dient het bevoegd gezag het plan voor te leggen bij de veiligheidsregio. 

 

Volgens het Bevt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico indien 

- het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 x de oriëntatiewaarde waarde, of 

- het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschre-

den. 

 

In de toelichting bij een bestemmingsplan wordt, voor zover het gebied waarop dat plan betrekking 

heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke 

stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en 

b. voor zover dat plan betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die 

weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. 

 

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is 

binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan tevens ingegaan: 

 de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waar-

op het plan wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige 

personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of 

de geldende bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

 de als gevolg van het bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten verandering van de 

dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft; 

 het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld en de bijdrage van de in 

dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van 

het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

 de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn 

overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de 

stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de open-

bare ruimte, en 

 de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 

nadelen daarvan. 

 

2.7 Gemeentelijk beleid 

De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal zetten zich samen met de Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant in voor meer veiligheid in de spoorzone langs het traject Roosendaal - La-

ge Zwaluwe. Zelfredzaamheid en hulpverlening staan daarbij centraal. De instanties richten zich op 

het treffen van maatregelen om de zwakke plekken aan te pakken en de communicatie te verbeteren. 
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3 BESCHRIJVING VAN HET PLAN EN OMGEVING 

 

3.1 Plan Groot Mariadal 

In figuur 3.1 is de concept-verbeelding van het plan weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Planindeling Groot Mariadal. 

 

Het voornemen omvat de herindeling van het bestaande kloostergebouw (rechtsboven in figuur 3.1) 

met daarin ook zorgwoningen, en de realisatie van nieuwe woningen en een integraal kindcentrum. 

 

3.2 Omgevingsinventarisatie  

Het plan ligt op ten minste 170 meter afstand tot het spoor ten zuidwesten van station Roosendaal. In 

figuur 3.2 zijn de risicovolle bronnen in de omgeving van het plan weergegeven. De genummerde 

bronnen worden onder de figuur toegelicht. De nieuwe woningen zijn deels gelegen binnen 200 meter 

afstand tot het spoor. 
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Figuur 3.2. Risicobronnen in de omgeving van het plangebied. 

 

Het emplacement Roosendaal (1) is op de risicokaart aangegeven als een inrichting. In de toelichting 

is echter vermeld dat na de veranderingsvergunning van 1 maart 2013 geen risicovolle activiteiten 

meer op het terrein plaatsvinden. Transporten van gevaarlijke stoffen over het emplacement vallen 

onder het Basisnet. Roosendaal is gelegen aan drie in het Basisnet aangewezen routes. Route 11 

loopt vanaf het Sloegebied (Vlissingen-Oost) naar Roosendaal (2) en gaat over in route 12 (3) naar 

Breda. In Roosendaal vallen deze routes deels samen met route 35 van Lage Zwaluwe naar België.  

 

Op meer dan 400 meter ten westen van het plan is een hogedruk aardgastransportleiding gelegen, 

die aansluit op een gasregel- en meetstation (4). De inventarisatieafstand voor deze bronnen be-

draagt 95 meter. Geconcludeerd wordt dat deze bronnen in relatie tot het plan niet relevant zijn. 
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4 BEPALING VAN HET GROEPSRISICO 

 

Omdat uit het Eindrapport Basisnet volgt dat ter plaatse van het plan de oriëntatiewaarde voor het 

groepsrisico wordt overschreden, wordt volstaan met het inzichtelijk maken van het groepsrisico in de 

bestaande situatie. Bepalend voor de hoogte van het groepsrisico zijn het aantal aanwezigen binnen 

200 meter afstand. Het plan voorziet in een beperkte toevoeging van aanwezigen binnen deze af-

stand. De realisatie van het plan leidt niet tot een relevante toename van het groepsrisico. 

 

4.1 Rekenprogramma 

Voor de berekening van het groepsrisico van de spoorlijn is gebruik gemaakt van het door het RIVM 

beheerde rekenprogramma RBM II. De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uit-

gevoerd met RBM II versie 2.4.2017. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorolo-

gische gegevens van het KNMI-weerstation Woensdrecht. 

 

4.2 Invoergegevens 

De aanwezigheidsdichtheid binnen het aandachtsgebied is gegenereerd met de populatieservice van 

BAG. De transportgegevens van spoorlijn zijn ontleend aan de Regeling Basisnet. In figuur 4.1 is 

schematisch weergegeven welke routes en trajectdelen zijn meegenomen in de berekeningen. Het 

aandachtsgebied is een gebied van tenminste 1 kilometer aan weerszijden van het plangebied (het 

blok midden in figuur 4.1) tot de 1%-letaliteitsgrens aan weerszijden van het spoor. In de berekening 

is niet de 1%-letaliteitsgrens aangehouden, maar een zone van ruim 200 meter. 

 

 
Figuur 4.1 Trajectdelen binnen het aandachtsgebied.  

 

In tabel 4.1 zijn de invoergegevens van de trajectdelen samengevat. Voor route 35 is sprake van een 

plasbrandaandachtsgebied. Het plan is niet binnen dit aandachtsgebied gelegen. Het hoogste plaats-

gebonden risico is van toepassing op trajectdeel AR van route 35. Het plaatsgebonden risico be-

draagt 10-6/jaar op 21 meter afstand. Het plangebied ligt hier ruim buiten, zodat aan de grenswaarde 

met betrekking tot het plaatsgebonden risico wordt voldaan. 

 
Tabel 4.1 Aantal transporten per jaar per categorie 

route deel A B2 B3 C3 D3 D4 w/k, A w/k, B2 noot 

11 AF 10.300 600 0 2.700 600 300 0,03 1,84  

 AG 10.300 600 0 2.700 600 300 0,03 1,84 W 

12 A 4.350 2.500 0 1.450 50 50 0 0,47 W, L 

35 AJ 19.020 4.960 50 20.340 4.260 1.890 0,15 0,86 W, L 

 AK-AM 23.370 6.160 50 21.790 4.310 1.940 0,06 0,44 W, L 

 AN-AR 23.370 6.160 50 21.790 4.310 1.940 0,12 0,88 W, L 

 AS 13.070 5.560 50 19.090 3.710 1.640 0,19 0,78 W 

 AT 13.070 5.560 50 19.090 3.710 1.640 0,19 0,78  

w/k: verhouding warme / koude BLEVE 

W: traject met wissels 

L: lage snelheden 

 

Bij de invoer van transportmiddelen wordt uitgegaan van standaard ketelwagens. Voor categorie B3 

wordt uitgegaan van ketelwagens voor zeer toxische gassen. Hiermee wordt een worstcase scenario 

inzichtelijk gemaakt. 
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4.3 Berekend groepsrisico 

In figuur 4.2 is het berekend groepsrisico in de bestaande situatie grafisch weergegeven. Het bereke-

ningsrapport is in de bijlage opgenomen. 

 

 
Figuur 4.2 Groepsrisico als gevolg van transport per spoor in huidige situatie 
 

De berekeningen bevestigen dat het groepsrisico hoger is dan de oriëntatiewaarde. De normwaarde 

van de curve bedraagt (gesommeerd) 0,097.  

 

 

5 VERANTWOORDING VAN HET GROEPSRISICO 

 

Als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor is reeds in de bestaande situatie 

sprake van een groepsrisico dat de oriëntatiewaarde overschrijdt. Daarom kan niet worden volstaan 

met een beperkte verantwoording van het groepsrisico en is een uitgebreide verantwoording noodza-

kelijk. 

 

5.1 Zelfredzaamheid 

In de basis is de zelfredzaamheid van aanwezigen goed te noemen. Er zijn geen aanwijzingen dat 

een grote groep niet- of verminderd zelfredzame mensen binnen 250 meter tot het spoor komt te wo-

nen2. De nieuwe woningen en appartementen zijn goed te ontvluchten indien noodzakelijk. In de wo-

ningen kan worden geschuild tot evacuatie mogelijk is. Het gebied kan worden ontvlucht in noordelij-

ke en/of zuidelijke richting, afhankelijk van de locatie van de calamiteit. Vervolgens kan in oostelijke 

richting worden gevlucht. In geval van calamiteiten kan NL-Alert worden ingezet. 

 

Conform het Bouwbesluit dienen de primaire voorzieningen ter bestrijding van calamiteiten langs het 

spoor op orde te zijn. De initiatiefnemer is niet verantwoordelijk voor deze voorzieningen. Hulpdien-

sten kunnen binnen de gewenste aanrijtijd ter plaatse zijn. Rond het plangebied zijn voldoende aan- 

en afvoerroutes beschikbaar voor de inzet van hulpdiensten. 

 

5.2 Bestrijdbaarheid 
Door het treffen van aanvullende maatregelen kan het risico op slachtoffers verder worden beperkt. In 

onderstaande paragrafen wordt per scenario aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen wor-

den.  

 
5.2.1 Explosie 
In geval van een explosie volgens het principe van een warme of koude BLEVE zal de drukgolf ter 

plaatse van het plan ten minste leiden tot ruitbreuk. Het glasoppervlak van woningen aan de zijde van 

                                                      
2 De zorgwoningen zijn geprojecteerd in de uiterste noordoosthoek van het plan, op circa 300 meter afstand. 
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het spoor moet zo veel mogelijk worden beperkt en uitgevoerd als splintervrij glas. De kans op overi-

ge materiële schade bijvoorbeeld als gevolg van hittestraling wordt verwaarloosbaar geacht. 

 

5.2.2 (Fakkel-)brand 
In geval van brand op het spoor moet escalatie zo effectief mogelijk worden voorkomen en bestreden. 

Hiervoor zijn openbare voorzieningen buiten het plan van primair belang. Door langs het spoor hy-

dranten aan te brengen en te zorgen voor voldoende opstelplaatsen en secundair bluswater in de 

openbare ruimte kunnen branden beter worden bestreden. Rondom het spoor zijn voldoende opstel-

plaatsen voor hulpdiensten aanwezig. Er is sprake van een plasbrandaandachtsgebied, waarmee 

rekening moet worden gehouden. 

 

5.2.3 Toxische calamiteit 
In geval van het vrijkomen van schadelijke gassen zal in eerste instantie inpandig moeten worden 

geschuild. Daarnaast is het van belang dat tijdig wordt gewaarschuwd zodat ramen, deuren en venti-

latievoorzieningen met één handeling kunnen worden gesloten. Mechanische ventilatiesystemen 

moeten door middel van een noodknop direct kunnen worden uitgeschakeld.  

 

Ventilatievoorzieningen worden bij voorkeur niet aan de zijde van het spoor aangebracht. De schuil-

ruimten dienen uiteraard dusdanig te worden ontworpen dat gedurende langere tijd kan worden ge-

schuild, denk daarbij aan luchtverversing en in extreme gevallen noodvoorzieningen. Evacuatie wordt 

pas in gang gezet als de situatie dat toelaat. 

 

 

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Bestemmingsplan Groot Mariadal te Roosendaal is gelegen binnen het invloedsgebied van het 

transport van gevaarlijke stoffen via het spoor. In deze omgeving is reeds sprake van een overschrij-

ding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. De realisatie van het plan leidt niet tot een hoger 

groepsrisico. 

 

De zelfredzaamheid van de aanwezigen is goed te noemen. Binnen het plan zijn voldoende mogelijk-

heden aanwezig om de gebouwen van de bron af te ontvluchten. Het plangebied zelf kan eveneens 

goed worden ontvlucht. Hulpdiensten kunnen snel ter plaatse zijn. Aan de zijde van het spoor moet 

het glasoppervlak worden beperkt tot een minimum om het risico te verkleinen. 

 

Econsultancy 

Rotterdam, 17 februari 2021 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 1. RESULTATEN BEREKENING GROEPSRISICO 

 



Inhoudsopgave

    Inhoud 1
1. Projectgegevens 2

1.1 Samenvatting 2
1.2 Contouren 2
1.3 Versies 2
1.4 Werkgebied 3
1.5 Algemene gegevens 3
1.6 Weer 3

1.6.1 Algemene weergegevens 3
1.6.2 Meteorologische gegevens 4

2. Situatieplot 5
3. Groepsrisico 6

3.1 Groepsrisicocurve 6
3.2 Kenmerken van het groepsrisico 7

4. Route en transportgegevens 8

1



1. Projectgegevens'  Mariadal'

1.1 Samenvatting

Beschrijving Waarde Eenheid
MariadalNaam
huidige situatieOmschrijving
SpoorModaliteit
WoensdrechtWeerstation
5149Lengte van de totale route m
PR en GR berekendBerekend

1.2 Contouren

Beschrijving Gemiddelde afstand tot de contouren Oppervlak onder de contouren
m2m

11.AF - 12.A, (3 trajecten).11.AF

10-8 contour 156 881619
10-7 contour 31,7 166733

35.AJ - 35.AT, (11 trajecten).35.AJ

10-8 contour 423,8 2740990
10-7 contour 134,2 746095
10-6 contour 5,7 29238

1.3 Versies

Onderdeel Versie Datum
RBM_II_v24.exe 2.4.2017  Build: 33 19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe 2.2.0  Build: 884 8-11-2016
Helpbestand 2.4.1 14-12-2016
Pop.service filter ps20160701 2016/11/1
Scenariobestand scn20160701 20160701
Stofgegevens stf20160701 20160701
Transportmiddelen tm20160701 20160701
Systeemdatum 29-5-2018
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1.4 Werkgebied

WaardePunt
X-coördinaat van het meest ZW punt 89650
Y-coördinaat van het meest ZW punt 393500
Grootte van het werkgebied 2400

1.5 Algemene gegevens

Eigenschap Waarde
Naam Mariadal
Omschrijving huidige situatie
 
Uitgevoerd door: 

 

Naam Econsultancy.nl
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -
 
In opdracht van:

 

Naam Harm Post advies
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -

1.6 Weer

1.6.1 Algemene weergegevens

Eigenschap Waarde
Woensdrecht
12
6
8:00
18:30

Weerstation
Aantal windrichtingen
Aantal weerklassen
Begin van de dag
Begin van de nacht
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1.6.2 Meteorologische gegevens

stabiliteit, windsnelheid

B

3

D

1,5 5 9

E

5

F

1,5

Dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nacht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Periode Richting

0,014 0,010 0,019 0,008 0,000 0,000

0,021 0,011 0,026 0,013 0,000 0,000

0,033 0,012 0,024 0,019 0,000 0,000

0,033 0,013 0,018 0,010 0,000 0,000

0,010 0,009 0,008 0,002 0,000 0,000

0,010 0,014 0,011 0,002 0,000 0,000

0,015 0,021 0,032 0,012 0,000 0,000

0,022 0,027 0,071 0,041 0,000 0,000

0,018 0,020 0,054 0,056 0,000 0,000

0,024 0,016 0,036 0,047 0,000 0,000

0,022 0,015 0,031 0,019 0,000 0,000

0,012 0,011 0,021 0,011 0,000 0,000

0,000 0,012 0,007 0,001 0,003 0,020

0,000 0,015 0,015 0,006 0,011 0,029

0,000 0,017 0,024 0,014 0,019 0,041

0,000 0,018 0,012 0,005 0,009 0,040

0,000 0,017 0,006 0,001 0,002 0,023

0,000 0,019 0,008 0,001 0,002 0,024

0,000 0,030 0,030 0,012 0,008 0,033

0,000 0,036 0,058 0,032 0,018 0,040

0,000 0,024 0,045 0,032 0,011 0,024

0,000 0,012 0,015 0,017 0,004 0,012

0,000 0,011 0,012 0,007 0,004 0,014

0,000 0,012 0,008 0,003 0,002 0,014
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2. Situatieplot
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3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocurve
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3.2 Kenmerken van het groepsrisico

Verw.waardeFN-curve Normwaarde (N:F) Max. N ( N:F)Max. F ( N:F ) 
Project, Hoogste GR per punt. 0,00971 (1266 : 6,1E-009) 1266 (1266 : 6,1E-009)1,1E-007 (11 : 1,1E-007) 1,61E-005

Project, Hoogste GR per km. 0,07737 (1199 : 5,4E-008) 2567 (2567 : 2,0E-009)2,8E-006 (11 : 2,8E-006) 3,16E-004

Project, Gesommeerd GR. 0,09014 (1199 : 6,3E-008) 2567 (2567 : 2,0E-009)4,3E-006 (11 : 4,3E-006) 4,74E-004

35.AJ[1], Hoogste GR per punt. 0,00971 (1266 : 6,1E-009) 1266 (1266 : 6,1E-009)1,1E-007 (11 : 1,1E-007) 1,61E-005

35.AJ[1], Hoogste GR per km. 0,07737 (1199 : 5,4E-008) 2567 (2567 : 2,0E-009)2,8E-006 (11 : 2,8E-006) 3,16E-004

35.AJ[1], Gesommeerd GR. 0,07773 (1199 : 5,4E-008) 2567 (2567 : 2,0E-009)3,3E-006 (11 : 3,3E-006) 3,43E-004

11.AF[0], Hoogste GR per punt. 0,00489 (1266 : 3,1E-009) 1266 (1266 : 3,1E-009)3,4E-008 (11 : 3,4E-008) 7,09E-006

11.AF[0], Hoogste GR per km. 0,01474 (819 : 2,2E-008) 1490 (1490 : 1,1E-009)9,2E-007 (11 : 9,2E-007) 1,26E-004

11.AF[0], Gesommeerd GR. 0,01477 (819 : 2,2E-008) 1490 (1490 : 1,1E-009)1,0E-006 (11 : 1,0E-006) 1,31E-004
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4. Route en transportgegevens Modaliteit: Spoor

--

Naam Type traject Breedte Frequenti
e

Relatie Lengte Stof #
Transporte

Transp. middel Transportverdeling WBKB
WerkweekDag

m

stofroute

m1/jaar traject ID traject ID 1/jaar

Hoge snelheid,
zonder wiss

1 11.AF 9 2,77E-8 Niet
verbonden

Niet
verbonden

313

NVTA (zeer brandbaar gas) 10300 SKW (brand. gas) 0,29 0,714

1,84B2 (giftig gas) 600 SKW (tox. gas) 0,29 0,71

NVTC3 (zeer brandbare
vloeistof)

2700 SKW (brand. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD3 (giftige vloeistof) 600 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD4 (zeer giftige
vloeistof)

300 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

Hoge snelheid,
met wissels

2 11.AG 9 6,07E-8 1 1 541 Transport zie traject ID=1

Lage snelheid,
met wissels

3 12.A 9 4,66E-8 2 Niet
verbonden

1727

0A (zeer brandbaar gas) 4350 SKW (brand. gas) 0,29 0,71

0,47B2 (giftig gas) 2500 SKW (tox. gas) 0,29 0,71

NVTC3 (zeer brandbare
vloeistof)

1450 SKW (brand. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD3 (giftige vloeistof) 50 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD4 (zeer giftige
vloeistof)

50 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

Lage snelheid,
met wissels

4 35.AJ 9 4,66E-8 Niet
verbonden

Niet
verbonden

304

0,15A (zeer brandbaar gas) 19020 SKW (brand. gas) 0,29 0,71

0,86B2 (giftig gas) 4960 SKW (tox. gas) 0,29 0,71

2B3 (zeer giftig gas) 50 SKW (zeer tox. gas) 0,29 0,71

NVTC3 (zeer brandbare
vloeistof)

20340 SKW (brand. vloeistof) 0,29 0,71
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--

Naam Type traject Breedte Frequenti
e

Relatie Lengte Stof #
Transporte

Transp. middel Transportverdeling WBKB
WerkweekDag

m

stofroute

m1/jaar traject ID traject ID 1/jaar
NVTD3 (giftige vloeistof) 4260 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD4 (zeer giftige
vloeistof)

1890 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

Lage snelheid,
met wissels

5 35.AK 9 4,66E-8 4 Niet
verbonden

126

0,06A (zeer brandbaar gas) 23370 SKW (brand. gas) 0,29 0,71

0,44B2 (giftig gas) 6160 SKW (tox. gas) 0,29 0,71

2B3 (zeer giftig gas) 50 SKW (zeer tox. gas) 0,29 0,71

NVTC3 (zeer brandbare
vloeistof)

21790 SKW (brand. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD3 (giftige vloeistof) 4310 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD4 (zeer giftige
vloeistof)

1940 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

Lage snelheid,
met wissels

6 35.AL 9 4,66E-8 5 5 115 Transport zie traject ID=5

Betuwelijn,
zonder wissels

7 35.AM 9 4,66E-8 6 6 161 Transport zie traject ID=6

Lage snelheid,
met wissels

8 35.AN 9 4,66E-8 7 Niet
verbonden

654

0,12A (zeer brandbaar gas) 23370 SKW (brand. gas) 0,29 0,71

0,88B2 (giftig gas) 6160 SKW (tox. gas) 0,29 0,71

2B3 (zeer giftig gas) 50 SKW (zeer tox. gas) 0,29 0,71

NVTC3 (zeer brandbare
vloeistof)

21790 SKW (brand. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD3 (giftige vloeistof) 4310 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD4 (zeer giftige
vloeistof)

1940 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

Lage snelheid,
met wissels

9 35.AO 9 4,66E-8 8 8 91 Transport zie traject ID=8
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--

Naam Type traject Breedte Frequenti
e

Relatie Lengte Stof #
Transporte

Transp. middel Transportverdeling WBKB
WerkweekDag

m

stofroute

m1/jaar traject ID traject ID 1/jaar

Lage snelheid,
met wissels

10 35.AP 9 4,66E-8 9 9 126 Transport zie traject ID=9

Lage snelheid,
met wissels

11 35.AQ 9 4,66E-8 10 10 90 Transport zie traject ID=10

Hoge snelheid,
met wissels

12 35.AR 9 6,07E-8 11 11 59 Transport zie traject ID=11

Hoge snelheid,
met wissels

13 35.AS 9 6,07E-8 12 Niet
verbonden

583

0,19A (zeer brandbaar gas) 13070 SKW (brand. gas) 0,29 0,71

0,78B2 (giftig gas) 5560 SKW (tox. gas) 0,29 0,71

2B3 (zeer giftig gas) 50 SKW (zeer tox. gas) 0,29 0,71

NVTC3 (zeer brandbare
vloeistof)

19090 SKW (brand. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD3 (giftige vloeistof) 3710 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

NVTD4 (zeer giftige
vloeistof)

1640 SKW (tox. vloeistof) 0,29 0,71

Hoge snelheid,
zonder wisse

14 35.AT 9 2,77E-8 13 13 260 Transport zie traject ID=13
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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek weg- en railverkeer uitgevoerd in het kader van de 

herontwikkeling van het klooster aan de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. Bij de projectie van 

nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onder-

zoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone 

van de spoorweg (spoorlijn Lage Zwaluwe / Breda – Roosendaal – Bergen op Zoom / Essen) en de 

Brugstraat, Burgemeester Prinsensingel, Kloosterstraat, Spoorstraat, Stationsplein, Stationsstraat. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Dok-

ter Lemmensstraat, Vincentiusstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluids-

belasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het 

toetsingskader.  

 

geluidsbron kenmerk bron zonebreedte 

[m] 

ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting [dB] 

maximaal te ontheffen 

geluidsbelasting [dB] 

spoorweg GPP = 72 dB 900 55 68 

Brugstraat 

Burgemeester Prin-

sensingel 

stedelijk 
stedelijk 

200 

200 

48 

48 

63 

63 

Kloosterstraat stedelijk 200 48 63 

Spoorstraat stedelijk 200 48 63 

Stationsplein stedelijk 200 48 63 

Stationsstraat stedelijk 200 48 63 

Vincentiusstraat 30 km/uur - 48 - 

Dokter Lemmenstraat 30 km/uur - 48 - 

 

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestem-

mingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen 

opgesteld. De woningen zijn verdeeld in 3 locaties, waaronder Klooster Mariadal (A), Kloosterhof (B) 

en Stroomgaard (C). Voor elke geluidgevoelige zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve 

van maximaal 4 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- 

en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21.  

 

Ten gevolge van de Brugstraat en de Vincentiusstraat treden overschrijdingen op van de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen be-

draagt maximaal 55 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met maximaal 7 dB over-

schreden op de Kloosterhof en klooster Mariadal. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt 

niet overschreden. De geluidsbelasting ten gevolge van de spoorweg bedraagt maximaal 50 dB. Hier 

vindt geen overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. Voor de 

Brugstraat en de Vincentiusstraat is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.  

 

Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelma-

tig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren. Voor 

de woningen aan de Vincentiusstraat dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde 

binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten be-

hoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels 

noodzakelijk. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek weg- en railverkeer uitgevoerd in het kader van de 

herontwikkeling van het klooster aan de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. In figuur 1.1 is een glo-

bale situering van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Situering plangebied  

 

Bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van een (spoor)weg is 

een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gele-

gen in de geluidszone van de spoorweg (spoorlijn Lage Zwaluwe / Breda – Roosendaal – Bergen op 

Zoom / Essen) en de Brugstraat, Burgemeester Prinsensingel, Kloosterstraat, Spoorstraat, Stations-

plein, Stationsstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 

30 km/uur wegen (Dokter Lemmensstraat, Vincentiusstraat) in het onderzoek betrokken. In het on-

derzoek wordt de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en be-

oordeeld op basis van het toetsingskader.  
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2 TOETSINGSKADER 

 

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het be-

voegd gezag, het college van burgemeester en wethouders, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor 

verkeerslawaai. 

 

2.1 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of 

met een maximumsnelheid van 30 km/uur, van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze 

zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg dan wel de hoogte van het ge-

luidproductieplafond naast het spoor. Indien het plangebied gelegen is in de zone van de (spoor)weg, 

is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht 

te worden genomen.  

 

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsredu-

cerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van 

overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet 

kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vast-

stellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch on-

derzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. 

 

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 

30 km/uur gelegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is 

een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De 

beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de 

nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere 

waarden worden vastgesteld. 

 

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten 

van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting 

wordt conform de rekenmethode in bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bepaald. 

Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld. 

 

2.2 Samenvatting toetsingskader 

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het 

toetsingskader is de realisatie van het plan binnen de bebouwde kom van Roosendaal. 
 

Tabel 2.1  Samenvatting toetsingskader 

geluidsbron kenmerk bron zonebreedte 

[m] 

ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting [dB] 

maximaal te ontheffen 

geluidsbelasting [dB] 

spoorweg GPP = 72 dB 900 55 68 

Brugstraat 

Burgemeester Prin-

sensingel 

stedelijk 
stedelijk 

200 

200 

48 

48 

63 

63 

Kloosterstraat stedelijk 200 48 63 

Spoorstraat stedelijk 200 48 63 

Stationsplein stedelijk 200 48 63 

Stationsstraat stedelijk 200 48 63 

Vincentiusstraat 30 km/uur - 48 - 

Dokter Lemmenstraat 30 km/uur - 48 - 

 

  



 

Rapport 6779.001 versie D1  Pagina 4 van 7 

3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Brongegevens 

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van het hoofd(spoor)wegennet zijn 

afkomstig van het geluidregister (gedownload op 15 mei 2018). De brongegevens van de wegen zijn 

aangeleverd door de gemeente. De aangeleverde gegevens van de (spoor)wegen zijn opgenomen in 

bijlage 1. De verkeersgegevens zijn van het prognosejaar 2030. Het effect van het invoeren van het 

eenrichtingsverkeer op de centrumring is in het onderzoek meegenomen. De volledige gegevens van 

de wegen zijn in bijlage 2 opgenomen. Vanwege de omvang van de gegevens van de spoorweg wor-

den deze niet opgenomen in het rapport. 

 

3.2 Plangegevens 

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting op de toekomstige geluidgevoelige bestem-

mingen inzichtelijk gemaakt en getoetst. Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen 

opgesteld. De woningen zijn verdeeld in 3 locaties, waaronder Klooster Mariadal (A), Kloosterhof (B) 

en Stroomgaard (C). Voor elke geluidgevoelige zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve 

van maximaal 4 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de plattegrond weergegeven. 

 

 
Figuur 3.1 Plattegrond plangebied aan de Vincentiusstraat 3-7 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 

behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21. De berekende geluidsbelastingen zijn per locatie 

beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 en bijlage 5 

opgenomen. 

 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting t.g.v. het verkeer (LDEN [dB]) 

locatie spoorweg 

Brug-

straat 

Burge-

meester 

Prinsen-

singel 

Dokter 

Lemmen-

straat 

Klooster-

straat 

Spoor-

straat 

Stations-

plein 

Stations-

straat 

Vincenti-

usstraat 

Klooster-

hof 50 30 29 31 27 27 25 36 55 

Klooster 

Mariadal 47 49 47 33 28 31 23 31 51 

Stroom-

gaard 48 25 30 16 31 24 14 32 30 

 

Ten gevolge van de Brugstraat en de Vincentiusstraat treden overschrijdingen op van de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen be-

draagt maximaal 55 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met maximaal 7 dB over-

schreden op de Kloosterhof en klooster Mariadal. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt 

niet overschreden. De geluidsbelasting ten gevolge van de spoorweg bedraagt maximaal 50 dB. Hier 

vindt geen overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. Voor de 

Brugstraat en de Vincentiusstraat is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.  
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5 MAATREGELENAFWEGING 

 

Ten gevolge van de Brugstraat en de Vincentiusstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelas-

ting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats 

te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden over-

wogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Brugstraat en de Vincenti-

usstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een 

verplaatsing van de woningen niet efficiënt.  

 

5.1 Bronmaatregelen 

De Vincentiusstraat beschikt over klinkers (elementenverharding in keperverband). Met een stiller 

wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van 3 dB behaald worden. Het vervangen van de 

bestaande verharding wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over min-

stens 140 meter lengte van de Vincentiusstraat het wegdektype te worden vervangen. De vervanging 

van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende 

bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervan-

gen van het wegdek circa € 29.400,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie finan-

cieel niet doelmatig.  

 

De Brugstraat beschikt over een referentiewegdek. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan 

de benodigde reductie van 1 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over min-

stens 188 meter lengte van de Brugstraat het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs 

van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 52.640,-. Het 

vervangen van de bestaande verharding op korte afstand tot het kruispunt wordt niet doelmatig ge-

acht vanwege het beheer en onderhoud, aangezien hier optrekkend en remmend verkeer aanwezig 

is. Een dergelijke investering is financieel gezien niet doelmatig.  

 

5.2 Overdrachtsmaatregelen 

Voor overdrachtsmaatregelen geldt eveneens dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen 

nooit in verhouding met de kleinschaligheid van het geprojecteerde plan kan zijn. Daarnaast zullen 

afschermende maatregelen vanwege de ontsluiting van de woningen maar zeer beperkt mogelijk en 

binnen stedelijk gebied niet wenselijk zijn. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen 

voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten. 

 

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting 

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten 

van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In tabel 5.1 is de cumulatieve ge-

luidsbelasting beknopt weergegeven, in bijlage 6 is de volledige berekening van de gecumuleerde 

geluidsbelasting opgenomen. 

 
Tabel 5.1  Cumulatieve geluidsbelasting ([dB] excl. aftrek) 

toetspunt Lcum 

01 - 25 Kloosterhof 60 

26 - 47 Klooster Mariadal 59 

48 - 67 Stroomgaard - 

 

5.4 Aanvraag hogere waarden 

Voor de Kloosterhof en klooster Mariadal dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van de Brugstraat en de Vincentiusstraat een hogere waarde bij het col-

lege van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het 

plan in overweging nemen: 
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 de geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB ten gevolge van de Vincentiusstraat en ten 

hoogste 49 dB ten gevolge van de Brugstraat; 

 de berekende geluidsbelastingen zijn ruim lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 

dB voor wegverkeer; 

 er is sprake van tenminste één geluidsluwe gevel; 

 bron- en overdrachtsmaatregelen voor de Brugstraat en de Vincentiusstraat zijn niet doelma-

tig of stuiten op overwegende bezwaren; 

 met het plan wordt met de nieuwbouw een nieuwe invulling aan het terrein gegeven. 

 

5.5 Conclusie 

Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelma-

tig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren. Voor 

de woningen aan de Vincentiusstraat dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde 

binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten be-

hoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels 

noodzakelijk. 

 



 

 

BIJLAGE 1. OPGAVE BRONGEGEVENS WEGBEHEERDER 

 

Het geluidregister van het hoofdspoorwegennet is gedownload op: 15-05-2018 

Ten tijde van de download was het register voor het laatst bijgewerkt op:  30-04-2018  
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BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL WEGVERKEER 

  









Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W0  30  30  30  30
02 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9b  30  30  30  30
03 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
04 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
05 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30

06 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W0  30  30  30  30
07 Burg. Prinsensingel Burgemeester Prinsensingel Verdeling W0  50  50  50  50
08 Burg. Prinsensingel Burgemeester Prinsensingel Verdeling W0  50  50  50  50
09 Burg. Prinsensingel Burgemeester Prinsensingel Verdeling W0  50  50  50  50
10 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30

11 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30
12 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30
13 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30
14 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
15 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50

16 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
17 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
18 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
19 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
20 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50

21 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
22 Stationsplein Stationsplein Verdeling W0  50  50  50  50
23 Stationsplein Stationsplein Verdeling W0  50  50  50  50
24 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
25 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50

26 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
27 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
28 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
29 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
30 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50

31 Spoorstraat Spoorstraat Verdeling W0  50  50  50  50
32 Spoorstraat Spoorstraat Verdeling W0  50  50  50  50
33 Spoorstraat Spoorstraat Verdeling W0  50  50  50  50
34 Dokter Lemmensstraat Dokter Lemmensstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
35 Dokter Lemmensstraat Dokter Lemmensstraat Verdeling W9a  30  30  30  30

24-5-2018 14:47:33Geomilieu V4.21



Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  30  30  30  30  30   1100,00   7,10   2,69   0,50  96,41  96,67
02  30  30  30  30  30   1100,00   7,10   2,69   0,50  96,41  96,67
03  30  30  30  30  30   1100,00   7,10   2,69   0,50  96,41  96,67
04  30  30  30  30  30   1200,00   7,10   2,69   0,50  97,13  97,35
05  30  30  30  30  30    700,00   7,10   2,70   0,50  98,22  98,30

06  30  30  30  30  30    700,00   7,10   2,70   0,50  98,22  98,30
07  50  50  50  50  50   2600,00   6,89   2,94   0,70  87,55  86,27
08  50  50  50  50  50   1900,00   6,88   2,95   0,70  84,84  83,32
09  50  50  50  50  50   1200,00   7,08   2,70   0,54  85,62  85,51
10  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  92,18  91,36

11  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  92,18  91,36
12  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  91,47  90,59
13  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  91,47  90,59
14  50  50  50  50  50  12400,00   6,79   2,84   0,90  92,44  90,82
15  50  50  50  50  50  11500,00   6,79   2,84   0,90  93,46  92,16

16  50  50  50  50  50  11500,00   6,79   2,84   0,90  93,46  92,16
17  50  50  50  50  50  11500,00   6,79   2,84   0,90  93,48  92,18
18  50  50  50  50  50  10400,00   6,79   2,84   0,90  93,31  91,98
19  50  50  50  50  50  10400,00   6,79   2,84   0,90  93,31  91,98
20  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42

21  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42
22  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42
23  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42
24  50  50  50  50  50  10400,00   6,89   2,94   0,70  87,16  85,81
25  50  50  50  50  50   9000,00   6,76   2,90   0,90  84,51  81,09

26  50  50  50  50  50   8000,00   6,88   2,95   0,70  85,20  83,55
27  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76
28  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76
29  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76
30  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76

31  50  50  50  50  50   7300,00   6,77   2,88   0,90  86,83  83,94
32  50  50  50  50  50   6200,00   6,89   2,94   0,70  86,63  85,25
33  50  50  50  50  50   6200,00   6,89   2,92   0,70  91,58  90,81
34  30  30  30  30  30      0,00 -- -- -- 100,00 100,00
35  30  30  30  30  30   2000,00   7,10   2,70   0,50  97,79  97,95
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  95,50   3,09   2,73   3,48   0,50   0,60   1,02
02  95,50   3,09   2,73   3,48   0,50   0,60   1,02
03  95,50   3,09   2,73   3,48   0,50   0,60   1,02
04  96,41   2,48   2,19   2,80   0,39   0,47   0,79
05  97,61   1,35   1,19   1,52   0,43   0,51   0,86

06  97,61   1,35   1,19   1,52   0,43   0,51   0,86
07  87,40   7,75   7,69   6,28   4,70   6,04   6,32
08  84,63   9,37   9,27   7,59   5,79   7,41   7,78
09  79,72   8,36   7,34   8,85   6,01   7,15  11,43
10  92,15   5,02   5,01   4,07   2,80   3,62   3,78

11  92,15   5,02   5,01   4,07   2,80   3,62   3,78
12  91,44   5,46   5,45   4,43   3,07   3,96   4,13
13  91,44   5,46   5,45   4,43   3,07   3,96   4,13
14  92,41   5,25   5,80   4,32   2,31   3,37   3,27
15  93,63   4,89   5,42   4,03   1,65   2,41   2,34

16  93,63   4,89   5,42   4,03   1,65   2,41   2,34
17  93,64   4,88   5,41   4,03   1,65   2,41   2,33
18  93,49   5,01   5,56   4,14   1,68   2,46   2,38
19  93,49   5,01   5,56   4,14   1,68   2,46   2,38
20  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58

21  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58
22  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58
23  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58
24  86,93   7,84   7,78   6,35   5,00   6,41   6,72
25  83,66   9,12   9,85   7,44   6,36   9,06   8,90

26  84,70   8,53   8,43   6,88   6,28   8,03   8,41
27  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10
28  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10
29  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10
30  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10

31  86,28   8,14   8,86   6,67   5,02   7,20   7,05
32  86,42   8,22   8,15   6,65   5,15   6,60   6,92
33  91,74   5,80   5,80   4,72   2,62   3,39   3,54
34 100,00 -- -- -- -- -- --
35  97,21   1,88   1,66   2,13   0,33   0,39   0,67
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Model: Plangebied D1 bronmaatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W0  30  30  30  30
02 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9b  30  30  30  30
03 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
04 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
04 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W4a  30  30  30  30

04 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
05 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
05 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
05 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W4a  30  30  30  30
06 Vincentiusstraat Vincentiusstraat Verdeling W0  30  30  30  30

07 Burg. Prinsensingel Burgemeester Prinsensingel Verdeling W0  50  50  50  50
08 Burg. Prinsensingel Burgemeester Prinsensingel Verdeling W0  50  50  50  50
09 Burg. Prinsensingel Burgemeester Prinsensingel Verdeling W0  50  50  50  50
10 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30
11 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30

12 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30
13 Kloosterstraat Kloosterstraat Verdeling W0  30  30  30  30
14 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
15 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
16 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50

17 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
18 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
19 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
20 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50
21 Stationsstraat Stationsstraat Verdeling W0  50  50  50  50

22 Stationsplein Stationsplein Verdeling W0  50  50  50  50
23 Stationsplein Stationsplein Verdeling W0  50  50  50  50
24 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
24 Brugstraat Brugstraat Verdeling W4a  50  50  50  50
25 Brugstraat Brugstraat Verdeling W4a  50  50  50  50

26 Brugstraat Brugstraat Verdeling W4a  50  50  50  50
27 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
27 Brugstraat Brugstraat Verdeling W4a  50  50  50  50
28 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
29 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50

30 Brugstraat Brugstraat Verdeling W0  50  50  50  50
31 Spoorstraat Spoorstraat Verdeling W0  50  50  50  50
32 Spoorstraat Spoorstraat Verdeling W0  50  50  50  50
33 Spoorstraat Spoorstraat Verdeling W0  50  50  50  50
34 Dokter Lemmensstraat Dokter Lemmensstraat Verdeling W9a  30  30  30  30

35 Dokter Lemmensstraat Dokter Lemmensstraat Verdeling W9a  30  30  30  30
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Model: Plangebied D1 bronmaatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  30  30  30  30  30   1100,00   7,10   2,69   0,50  96,41  96,67
02  30  30  30  30  30   1100,00   7,10   2,69   0,50  96,41  96,67
03  30  30  30  30  30   1100,00   7,10   2,69   0,50  96,41  96,67
04  30  30  30  30  30   1200,00   7,10   2,69   0,50  97,13  97,35
04  30  30  30  30  30   1200,00   7,10   2,69   0,50  97,13  97,35

04  30  30  30  30  30   1200,00   7,10   2,69   0,50  97,13  97,35
05  30  30  30  30  30    700,00   7,10   2,70   0,50  98,22  98,30
05  30  30  30  30  30    700,00   7,10   2,70   0,50  98,22  98,30
05  30  30  30  30  30    700,00   7,10   2,70   0,50  98,22  98,30
06  30  30  30  30  30    700,00   7,10   2,70   0,50  98,22  98,30

07  50  50  50  50  50   2600,00   6,89   2,94   0,70  87,55  86,27
08  50  50  50  50  50   1900,00   6,88   2,95   0,70  84,84  83,32
09  50  50  50  50  50   1200,00   7,08   2,70   0,54  85,62  85,51
10  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  92,18  91,36
11  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  92,18  91,36

12  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  91,47  90,59
13  30  30  30  30  30   1500,00   6,89   2,92   0,70  91,47  90,59
14  50  50  50  50  50  12400,00   6,79   2,84   0,90  92,44  90,82
15  50  50  50  50  50  11500,00   6,79   2,84   0,90  93,46  92,16
16  50  50  50  50  50  11500,00   6,79   2,84   0,90  93,46  92,16

17  50  50  50  50  50  11500,00   6,79   2,84   0,90  93,48  92,18
18  50  50  50  50  50  10400,00   6,79   2,84   0,90  93,31  91,98
19  50  50  50  50  50  10400,00   6,79   2,84   0,90  93,31  91,98
20  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42
21  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42

22  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42
23  50  50  50  50  50  10700,00   6,79   2,84   0,90  92,84  91,42
24  50  50  50  50  50  10400,00   6,89   2,94   0,70  87,16  85,81
24  50  50  50  50  50  10400,00   6,89   2,94   0,70  87,16  85,81
25  50  50  50  50  50   9000,00   6,76   2,90   0,90  84,51  81,09

26  50  50  50  50  50   8000,00   6,88   2,95   0,70  85,20  83,55
27  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76
27  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76
28  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76
29  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76

30  50  50  50  50  50   5900,00   6,89   2,94   0,70  87,18  85,76
31  50  50  50  50  50   7300,00   6,77   2,88   0,90  86,83  83,94
32  50  50  50  50  50   6200,00   6,89   2,94   0,70  86,63  85,25
33  50  50  50  50  50   6200,00   6,89   2,92   0,70  91,58  90,81
34  30  30  30  30  30      0,00 -- -- -- 100,00 100,00

35  30  30  30  30  30   2000,00   7,10   2,70   0,50  97,79  97,95
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Model: Plangebied D1 bronmaatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  95,50   3,09   2,73   3,48   0,50   0,60   1,02
02  95,50   3,09   2,73   3,48   0,50   0,60   1,02
03  95,50   3,09   2,73   3,48   0,50   0,60   1,02
04  96,41   2,48   2,19   2,80   0,39   0,47   0,79
04  96,41   2,48   2,19   2,80   0,39   0,47   0,79

04  96,41   2,48   2,19   2,80   0,39   0,47   0,79
05  97,61   1,35   1,19   1,52   0,43   0,51   0,86
05  97,61   1,35   1,19   1,52   0,43   0,51   0,86
05  97,61   1,35   1,19   1,52   0,43   0,51   0,86
06  97,61   1,35   1,19   1,52   0,43   0,51   0,86

07  87,40   7,75   7,69   6,28   4,70   6,04   6,32
08  84,63   9,37   9,27   7,59   5,79   7,41   7,78
09  79,72   8,36   7,34   8,85   6,01   7,15  11,43
10  92,15   5,02   5,01   4,07   2,80   3,62   3,78
11  92,15   5,02   5,01   4,07   2,80   3,62   3,78

12  91,44   5,46   5,45   4,43   3,07   3,96   4,13
13  91,44   5,46   5,45   4,43   3,07   3,96   4,13
14  92,41   5,25   5,80   4,32   2,31   3,37   3,27
15  93,63   4,89   5,42   4,03   1,65   2,41   2,34
16  93,63   4,89   5,42   4,03   1,65   2,41   2,34

17  93,64   4,88   5,41   4,03   1,65   2,41   2,33
18  93,49   5,01   5,56   4,14   1,68   2,46   2,38
19  93,49   5,01   5,56   4,14   1,68   2,46   2,38
20  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58
21  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58

22  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58
23  93,01   5,34   5,92   4,41   1,82   2,66   2,58
24  86,93   7,84   7,78   6,35   5,00   6,41   6,72
24  86,93   7,84   7,78   6,35   5,00   6,41   6,72
25  83,66   9,12   9,85   7,44   6,36   9,06   8,90

26  84,70   8,53   8,43   6,88   6,28   8,03   8,41
27  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10
27  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10
28  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10
29  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10

30  86,81   7,52   7,46   6,08   5,29   6,79   7,10
31  86,28   8,14   8,86   6,67   5,02   7,20   7,05
32  86,42   8,22   8,15   6,65   5,15   6,60   6,92
33  91,74   5,80   5,80   4,72   2,62   3,39   3,54
34 100,00 -- -- -- -- -- --

35  97,21   1,88   1,66   2,13   0,33   0,39   0,67
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 Kloosterhof      90531,12     394700,87      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
02 Kloosterhof      90532,17     394692,08      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
03 Kloosterhof      90547,32     394710,93      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 Kloosterhof      90548,81     394701,33      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 Kloosterhof      90541,90     394700,48      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 Kloosterhof      90541,04     394710,23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07 Kloosterhof      90523,45     394707,99      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08 Kloosterhof      90520,66     394699,70      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
09 Kloosterhof      90521,75     394690,86      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
10 Kloosterhof      90533,12     394683,39      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

11 Kloosterhof      90522,81     394682,31      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
12 Kloosterhof      90534,18     394674,58      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13 Kloosterhof      90523,88     394673,68      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
14 Kloosterhof      90525,19     394663,10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
15 Kloosterhof      90533,95     394659,74      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

16 Kloosterhof      90590,82     394676,36      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
17 Kloosterhof      90591,54     394666,38      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
18 Kloosterhof      90581,48     394665,22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
19 Kloosterhof      90580,65     394675,21      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
20 Kloosterhof      90569,60     394673,97      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

21 Kloosterhof      90570,42     394663,94      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
22 Kloosterhof      90556,95     394672,54      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
23 Kloosterhof      90545,21     394671,21      0,00 Relatief --      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
24 Kloosterhof      90546,13     394661,14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
25 Kloosterhof      90557,77     394662,48      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

26 Klooster Mariadal      90613,85     394694,46      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
27 Klooster Mariadal      90610,63     394681,21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
28 Klooster Mariadal      90616,90     394669,11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
29 Klooster Mariadal      90626,23     394691,11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
30 Klooster Mariadal      90637,32     394696,32      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

31 Klooster Mariadal      90655,77     394699,28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
32 Klooster Mariadal      90656,70     394681,81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
33 Klooster Mariadal      90636,18     394679,42      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
34 Klooster Mariadal      90669,48     394673,08      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
35 Klooster Mariadal      90671,90     394652,25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

36 Klooster Mariadal      90682,58     394666,49      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
37 Klooster Mariadal      90683,95     394654,67      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
38 Klooster Mariadal      90664,18     394712,36      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
39 Klooster Mariadal      90721,22     394727,77      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
40 Klooster Mariadal      90726,64     394730,81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

41 Klooster Mariadal      90727,81     394717,18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
42 Klooster Mariadal      90716,82     394712,22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
43 Klooster Mariadal      90714,76     394725,46      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
44 Klooster Mariadal      90701,66     394723,94      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
45 Klooster Mariadal      90676,58     394723,19      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

46 Klooster Mariadal      90686,09     394722,13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
47 Klooster Mariadal      90669,31     394725,02      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
48 Stroomgaard      90470,39     394586,83      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
49 Stroomgaard      90475,20     394563,92      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
50 Stroomgaard      90466,23     394606,59      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

51 Stroomgaard      90505,13     394612,60      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
52 Stroomgaard      90514,14     394571,00      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
53 Stroomgaard      90509,46     394592,60      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
54 Stroomgaard      90478,80     394546,80      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
55 Stroomgaard      90517,88     394553,77      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

56 Stroomgaard      90454,27     394604,74      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
57 Stroomgaard      90516,85     394616,11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
58 Stroomgaard      90463,27     394561,92      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
59 Stroomgaard      90458,44     394584,93      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
60 Stroomgaard      90529,69     394556,88      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

61 Stroomgaard      90466,79     394545,16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
62 Stroomgaard      90521,31     394595,56      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
63 Stroomgaard      90525,91     394574,29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
64 Stroomgaard      90489,39     394537,79      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
65 Stroomgaard      90506,55     394541,27      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

66 Stroomgaard      90471,29     394621,99      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
67 Stroomgaard      90488,70     394625,71      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

115001412 verhard 0,00
115001436 verhard 0,00
115001267 verhard 0,00
115001185 verhard 0,00
115001215 verhard 0,00

115001512 verhard 0,00
115001656 verhard 0,00
115001760 verhard 0,00
115001547 verhard 0,00
115001519 verhard 0,00

115001525 verhard 0,00
115000896 verhard 0,00
114999831 verhard 0,00
114999914 verhard 0,00
114999323 verhard 0,00

114999100 verhard 0,00
114999156 verhard 0,00
115000299 verhard 0,00
115000760 verhard 0,00
115000798 verhard 0,00

115000692 verhard 0,00
115000383 verhard 0,00
115000446 verhard 0,00
115004829 verhard 0,00
115004841 verhard 0,00

115004603 verhard 0,00
115004472 verhard 0,00
115004537 verhard 0,00
115005008 verhard 0,00
115006035 verhard 0,00

115006151 verhard 0,00
115006025 verhard 0,00
115005031 verhard 0,00
115005105 verhard 0,00
115004284 verhard 0,00

115002336 verhard 0,00
115002904 verhard 0,00
115002066 verhard 0,00
115001925 verhard 0,00
115001926 verhard 0,00

115003172 verhard 0,00
115003985 verhard 0,00
115004220 verhard 0,00
115003791 verhard 0,00
115003267 verhard 0,00

115003535 verhard 0,00
114998893 verhard 0,00
114995177 verhard 0,00
114995250 verhard 0,00
114994857 verhard 0,00

114994545 verhard 0,00
114994756 verhard 0,00
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

114995310 verhard 0,00
114995694 verhard 0,00
114995783 verhard 0,00
114995566 verhard 0,00
114995523 verhard 0,00

114995536 verhard 0,00
114994519 verhard 0,00
114993049 verhard 0,00
114993209 verhard 0,00
114993040 verhard 0,00

114993025 verhard 0,00
114995454 verhard 0,00
114993513 verhard 0,00
114994088 verhard 0,00
114994351 verhard 0,00

114993951 verhard 0,00
114993682 verhard 0,00
114993914 verhard 0,00
114997539 verhard 0,00
114997623 verhard 0,00

114997424 verhard 0,00
114997294 verhard 0,00
114997398 verhard 0,00
114997769 verhard 0,00
114998574 verhard 0,00

114998652 verhard 0,00
114998310 verhard 0,00
114997871 verhard 0,00
114998282 verhard 0,00
114996942 verhard 0,00

114996168 verhard 0,00
114996176 verhard 0,00
114996045 verhard 0,00
114995829 verhard 0,00
114995844 verhard 0,00

114996284 verhard 0,00
114996478 verhard 0,00
114996743 verhard 0,00
114996395 verhard 0,00
114996312 verhard 0,00

114996317 verhard 0,00
123294153 verhard 0,00
126281205 verhard 0,00
123294151 verhard 0,00
123293980 verhard 0,00

123294148 verhard 0,00
126281295 verhard 0,00
126281440 verhard 0,00
126281445 verhard 0,00
126281375 verhard 0,00

126281296 verhard 0,00
126281297 verhard 0,00
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

118944349 verhard 0,00
118944351 verhard 0,00
118944265 verhard 0,00
118944171 verhard 0,00
118944259 verhard 0,00

118944372 verhard 0,00
123293921 verhard 0,00
123293922 verhard 0,00
123293919 verhard 0,00
118944495 verhard 0,00

123293314 verhard 0,00
126281505 verhard 0,00
126281760 verhard 0,00
126281762 verhard 0,00
126281751 verhard 0,00

126281671 verhard 0,00
126281683 verhard 0,00
126281763 verhard 0,00
115008955 verhard 0,00
01 verhard 0,00

115007095 verhard 0,00
126281833 verhard 0,00
114994907 verhard 0,00
126281518 verhard 0,00
126281520 verhard 0,00

126281517 verhard 0,00
126281515 verhard 0,00
126281516 verhard 0,00
126281598 verhard 0,00
126281606 verhard 0,00

126281670 verhard 0,00
126281605 verhard 0,00
126281599 verhard 0,00
126281600 verhard 0,00
115009224 verhard 0,00

115025211 verhard 0,00
115008778 verhard 0,00
115008375 verhard 0,00
115008774 verhard 0,00
118940617 verhard 0,00

118941046 verhard 0,00
118941295 verhard 0,00
118940985 verhard 0,00
118940756 verhard 0,00
118940980 verhard 0,00

115006756 verhard 0,00
115007135 verhard 0,00
115006664 verhard 0,00
115006209 verhard 0,00
115006358 verhard 0,00

115007504 verhard 0,00
115007945 verhard 0,00
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

115008098 verhard 0,00
115007808 verhard 0,00
115007553 verhard 0,00
115007754 verhard 0,00
118941437 verhard 0,00

118943203 verhard 0,00
118943205 verhard 0,00
118943197 verhard 0,00
118943123 verhard 0,00
118943141 verhard 0,00

118943587 verhard 0,00
118944057 verhard 0,00
118944170 verhard 0,00
118943759 verhard 0,00
118943639 verhard 0,00

118943689 verhard 0,00
118941462 verhard 0,00
118941929 verhard 0,00
118941519 verhard 0,00
118941728 verhard 0,00

118941835 verhard 0,00
118942014 verhard 0,00
118942598 verhard 0,00
118942972 verhard 0,00
118942389 verhard 0,00

118942169 verhard 0,00
118942387 verhard 0,00
110948158 meer, plas, ven, vijver 0,00
126281938 meer, plas, ven, vijver 0,00
01 meer, plas, ven,  vijver 0,00
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

126283308 Roosendaal     6,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126283227 Roosendaal     8,03      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126283165 Roosendaal     5,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126283155 Roosendaal     9,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126282989 Roosendaal     9,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

126282988 Roosendaal     8,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126282983 Roosendaal     6,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126282982 Roosendaal     6,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126282920 Roosendaal     6,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
123292746 Roosendaal    17,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

123292695 Roosendaal    16,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118941423 Roosendaal     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117666239 Roosendaal     4,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117666237 Roosendaal    10,09      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117666236 Roosendaal    10,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

117665345 Roosendaal     7,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117665344 Roosendaal     2,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117665343 Roosendaal     6,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117665184 Roosendaal     7,91      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117665183 Roosendaal     6,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

117665182 Roosendaal     8,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100549243 Roosendaal     7,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100548607 Roosendaal     3,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100548450 Roosendaal     5,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100547866 Roosendaal     8,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100547754 Roosendaal     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100546624 Roosendaal     8,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100545282 Roosendaal     4,61      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100545080 Roosendaal     7,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100544983 Roosendaal     9,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24-5-2018 14:51:01Geomilieu V4.21



Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

100544855 Roosendaal     6,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100544525 Roosendaal     4,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100544484 Roosendaal     8,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100542844 Roosendaal     6,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100542371 Roosendaal     7,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100542351 Roosendaal     0,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100542347 Roosendaal     6,61      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100541783 Roosendaal     8,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100541761 Roosendaal     7,08      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100541443 Roosendaal     6,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100541209 Roosendaal     7,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100540623 Roosendaal     5,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100540414 Roosendaal     6,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100540349 Roosendaal     8,72      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100540315 Roosendaal     8,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100540066 Roosendaal     9,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100539175 Roosendaal     8,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100537713 Roosendaal     5,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100537280 Roosendaal     6,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100537133 Roosendaal     5,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100537070 Roosendaal    11,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100536916 Roosendaal     9,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100536858 Roosendaal     6,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100536739 Roosendaal     8,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100536505 Roosendaal     6,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100536317 Roosendaal     6,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100536010 Roosendaal     3,76      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100535882 Roosendaal     8,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100535662 Roosendaal    10,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100535421 Roosendaal     8,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

100535417 Roosendaal     5,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534962 Roosendaal     7,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534957 Roosendaal    13,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534918 Roosendaal     6,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534775 Roosendaal     6,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100534717 Roosendaal     9,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534473 Roosendaal    11,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534314 Roosendaal     6,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534312 Roosendaal     7,08      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534293 Roosendaal    17,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100534252 Roosendaal     8,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534136 Roosendaal     6,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100534051 Roosendaal     8,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100533859 Roosendaal    11,08      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100533811 Roosendaal    11,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100533713 Roosendaal     7,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100533692 Roosendaal    10,76      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100533632 Roosendaal     6,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100533343 Roosendaal     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100532867 Roosendaal     7,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100532650 Roosendaal     6,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100532442 Roosendaal    11,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100532345 Roosendaal     9,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100531413 Roosendaal     8,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100531352 Roosendaal     6,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100530442 Roosendaal     8,72      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100529950 Roosendaal     4,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100529646 Roosendaal     9,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100529412 Roosendaal     7,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100529355 Roosendaal     8,58      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

100529297 Roosendaal     2,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100529209 Roosendaal     7,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100528795 Roosendaal     5,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100528786 Roosendaal    12,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100528416 Roosendaal     7,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100527037 Roosendaal     8,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Stroomgaard     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Stroomgaard     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Stroomgaard     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Kloosterhof     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

01 Kloosterhof    10,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250

01 Muur      2,00      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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BIJLAGE 3. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL RAILVERKEER 

  





 

 

BIJLAGE 4. BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEER 

  



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 27,28 23,92 17,70 27,73
01_C Kloosterhof 7,50 29,62 26,23 19,99 30,05
01_D Kloosterhof 10,50 32,21 28,78 22,53 32,62
02_B Kloosterhof 4,50 28,20 24,83 18,60 28,65
02_C Kloosterhof 7,50 29,14 25,77 19,52 29,58

02_D Kloosterhof 10,50 31,91 28,48 22,23 32,32
03_A Kloosterhof 1,50 31,64 28,18 21,92 32,03
03_B Kloosterhof 4,50 31,96 28,52 22,26 32,36
03_C Kloosterhof 7,50 33,04 29,59 23,34 33,44
04_A Kloosterhof 1,50 22,96 19,58 13,35 23,40

04_B Kloosterhof 4,50 24,35 20,99 14,77 24,80
04_C Kloosterhof 7,50 24,76 21,39 15,14 25,20
05_A Kloosterhof 1,50 22,95 19,58 13,37 23,40
05_B Kloosterhof 4,50 24,19 20,84 14,62 24,65
05_C Kloosterhof 7,50 24,58 21,22 14,99 25,03

06_A Kloosterhof 1,50 31,37 27,91 21,65 31,76
06_B Kloosterhof 4,50 31,73 28,28 22,02 32,12
06_C Kloosterhof 7,50 33,00 29,55 23,29 33,39
07_A Kloosterhof 1,50 34,18 30,71 24,45 34,56
07_B Kloosterhof 4,50 34,34 30,89 24,63 34,73

07_C Kloosterhof 7,50 34,13 30,69 24,42 34,52
08_A Kloosterhof 1,50 17,97 14,58 8,27 18,38
08_B Kloosterhof 4,50 19,61 16,24 9,92 20,03
08_C Kloosterhof 7,50 19,20 15,83 9,51 19,62
08_D Kloosterhof 10,50 18,15 14,78 8,46 18,57

09_A Kloosterhof 1,50 19,00 15,62 9,35 19,43
09_B Kloosterhof 4,50 20,79 17,43 11,16 21,23
09_C Kloosterhof 7,50 21,87 18,48 12,21 22,29
09_D Kloosterhof 10,50 23,30 19,86 13,58 23,69
10_B Kloosterhof 4,50 28,35 24,98 18,74 28,79

10_C Kloosterhof 7,50 29,09 25,71 19,47 29,53
10_D Kloosterhof 10,50 30,91 27,50 21,26 31,33
11_A Kloosterhof 1,50 18,87 15,50 9,24 19,31
11_B Kloosterhof 4,50 20,36 17,01 10,75 20,81
11_C Kloosterhof 7,50 20,67 17,31 11,05 21,11

11_D Kloosterhof 10,50 19,90 16,50 10,21 20,31
12_B Kloosterhof 4,50 28,13 24,76 18,53 28,58
12_C Kloosterhof 7,50 28,80 25,43 19,19 29,24
13_B Kloosterhof 4,50 20,57 17,21 10,98 21,02
13_C Kloosterhof 7,50 20,59 17,24 11,01 21,05

14_A Kloosterhof 1,50 19,61 16,24 9,99 20,05
14_B Kloosterhof 4,50 21,15 17,79 11,54 21,59
14_C Kloosterhof 7,50 21,27 17,91 11,66 21,71
14_D Kloosterhof 10,50 20,18 16,81 10,56 20,62
15_A Kloosterhof 1,50 20,05 16,66 10,38 20,47

15_B Kloosterhof 4,50 21,55 18,18 11,89 21,98
15_C Kloosterhof 7,50 21,44 18,08 11,79 21,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 21,69 18,32 12,03 22,12
16_B Kloosterhof 4,50 27,00 23,64 17,49 27,48
16_C Kloosterhof 7,50 28,37 25,02 18,84 28,84
16_D Kloosterhof 10,50 29,17 25,83 19,66 29,65
17_A Kloosterhof 1,50 21,81 18,42 12,16 22,23

17_B Kloosterhof 4,50 23,02 19,65 13,39 23,46
17_C Kloosterhof 7,50 23,29 19,92 13,62 23,71
17_D Kloosterhof 10,50 23,45 20,08 13,78 23,87
18_A Kloosterhof 1,50 22,41 19,02 12,76 22,83
18_B Kloosterhof 4,50 22,91 19,55 13,30 23,35

18_C Kloosterhof 7,50 23,15 19,78 13,50 23,58
18_D Kloosterhof 10,50 23,35 19,98 13,70 23,78
19_B Kloosterhof 4,50 28,31 24,96 18,77 28,78
19_C Kloosterhof 7,50 30,15 26,78 20,58 30,61
19_D Kloosterhof 10,50 30,90 27,52 21,33 31,35

20_B Kloosterhof 4,50 29,25 25,88 19,66 29,70
20_C Kloosterhof 7,50 31,59 28,19 21,96 32,02
20_D Kloosterhof 10,50 33,27 29,86 23,62 33,69
21_A Kloosterhof 1,50 21,46 18,08 11,83 21,89
21_B Kloosterhof 4,50 22,98 19,62 13,36 23,42

21_C Kloosterhof 7,50 23,31 19,94 13,65 23,74
21_D Kloosterhof 10,50 23,68 20,30 14,01 24,10
22_B Kloosterhof 4,50 27,38 24,03 17,85 27,85
22_C Kloosterhof 7,50 28,05 24,70 18,52 28,52
22_D Kloosterhof 10,50 28,10 24,75 18,59 28,58

23_B Kloosterhof 4,50 27,45 24,09 17,86 27,90
23_C Kloosterhof 7,50 28,20 24,84 18,61 28,65
23_D Kloosterhof 10,50 28,22 24,86 18,62 28,67
24_A Kloosterhof 1,50 24,03 20,59 14,33 24,43
24_B Kloosterhof 4,50 25,31 21,89 15,62 25,72

24_C Kloosterhof 7,50 22,02 18,66 12,36 22,45
24_D Kloosterhof 10,50 22,31 18,94 12,64 22,73
25_A Kloosterhof 1,50 21,11 17,73 11,47 21,54
25_B Kloosterhof 4,50 22,74 19,37 13,11 23,18
25_C Kloosterhof 7,50 22,70 19,33 13,03 23,12

25_D Kloosterhof 10,50 23,06 19,69 13,39 23,48
26_A Klooster Mariadal 1,50 26,43 23,04 16,84 26,87
26_B Klooster Mariadal 4,50 28,22 24,86 18,64 28,67
26_C Klooster Mariadal 7,50 29,38 26,02 19,79 29,83
26_D Klooster Mariadal 10,50 30,11 26,74 20,52 30,56

27_A Klooster Mariadal 1,50 20,76 17,41 11,19 21,22
27_B Klooster Mariadal 4,50 22,22 18,86 12,63 22,67
27_C Klooster Mariadal 7,50 23,02 19,66 13,42 23,47
27_D Klooster Mariadal 10,50 22,78 19,40 13,16 23,22
28_A Klooster Mariadal 1,50 22,16 18,77 12,51 22,58

28_B Klooster Mariadal 4,50 23,65 20,27 13,99 24,07
28_C Klooster Mariadal 7,50 24,37 21,00 14,73 24,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 24,43 21,07 14,80 24,87
29_A Klooster Mariadal 1,50 26,39 23,01 16,86 26,86
29_B Klooster Mariadal 4,50 28,22 24,87 18,73 28,71
29_C Klooster Mariadal 7,50 29,61 26,26 20,12 30,10
29_D Klooster Mariadal 10,50 31,12 27,78 21,63 31,61

30_A Klooster Mariadal 1,50 26,69 23,32 17,16 27,16
30_B Klooster Mariadal 4,50 28,70 25,35 19,23 29,19
30_C Klooster Mariadal 7,50 30,19 26,85 20,73 30,69
30_D Klooster Mariadal 10,50 31,39 28,06 21,95 31,90
31_A Klooster Mariadal 1,50 26,60 23,20 17,01 27,04

31_B Klooster Mariadal 4,50 28,08 24,70 18,51 28,53
31_C Klooster Mariadal 7,50 30,20 26,83 20,64 30,66
31_D Klooster Mariadal 10,50 32,68 29,33 23,17 33,16
32_A Klooster Mariadal 1,50 21,42 18,01 11,72 21,82
32_B Klooster Mariadal 4,50 22,93 19,54 13,25 23,35

32_C Klooster Mariadal 7,50 24,50 21,12 14,82 24,92
32_D Klooster Mariadal 10,50 26,07 22,69 16,40 26,49
33_A Klooster Mariadal 1,50 23,36 19,96 13,66 23,77
33_B Klooster Mariadal 4,50 24,96 21,57 15,27 25,37
33_C Klooster Mariadal 7,50 26,02 22,64 16,34 26,44

33_D Klooster Mariadal 10,50 26,75 23,37 17,07 27,17
34_A Klooster Mariadal 1,50 18,36 14,96 8,70 18,78
34_B Klooster Mariadal 4,50 20,13 16,75 10,49 20,56
34_C Klooster Mariadal 7,50 21,40 18,03 11,78 21,84
34_D Klooster Mariadal 10,50 21,38 18,04 11,87 21,86

35_A Klooster Mariadal 1,50 21,07 17,69 11,45 21,51
35_B Klooster Mariadal 4,50 22,51 19,15 12,90 22,95
35_C Klooster Mariadal 7,50 22,90 19,55 13,29 23,35
35_D Klooster Mariadal 10,50 22,90 19,55 13,30 23,35
36_A Klooster Mariadal 1,50 28,11 24,71 18,50 28,55

36_B Klooster Mariadal 4,50 29,48 26,10 19,88 29,92
36_C Klooster Mariadal 7,50 30,80 27,43 21,21 31,25
36_D Klooster Mariadal 10,50 33,21 29,85 23,67 33,68
37_A Klooster Mariadal 1,50 28,15 24,76 18,53 28,58
37_B Klooster Mariadal 4,50 29,65 26,27 20,03 30,09

37_C Klooster Mariadal 7,50 31,10 27,73 21,50 31,55
37_D Klooster Mariadal 10,50 32,65 29,29 23,08 33,11
38_A Klooster Mariadal 1,50 22,20 18,82 12,75 22,69
38_B Klooster Mariadal 4,50 24,23 20,87 14,81 24,74
38_C Klooster Mariadal 7,50 26,64 23,26 17,18 27,13

38_D Klooster Mariadal 10,50 25,46 22,00 15,72 25,84
39_A Klooster Mariadal 1,50 30,55 27,12 20,87 30,96
39_B Klooster Mariadal 4,50 32,46 29,05 22,80 32,88
40_A Klooster Mariadal 1,50 51,55 48,09 41,82 51,93
40_B Klooster Mariadal 4,50 53,59 50,14 43,87 53,98

40_C Klooster Mariadal 7,50 53,93 50,49 44,21 54,32
40_D Klooster Mariadal 10,50 54,00 50,55 44,28 54,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 28,79 25,38 19,11 29,20
41_B Klooster Mariadal 4,50 30,61 27,22 20,94 31,03
41_C Klooster Mariadal 7,50 32,01 28,63 22,34 32,43
41_D Klooster Mariadal 10,50 33,17 29,79 23,50 33,59
42_A Klooster Mariadal 1,50 28,84 25,44 19,20 29,27

42_B Klooster Mariadal 4,50 30,40 27,02 20,77 30,83
42_C Klooster Mariadal 7,50 31,45 28,07 21,80 31,88
42_D Klooster Mariadal 10,50 32,50 29,12 22,85 32,93
43_A Klooster Mariadal 1,50 42,18 38,74 32,48 42,58
43_B Klooster Mariadal 4,50 43,95 40,52 34,26 44,35

43_C Klooster Mariadal 7,50 44,93 41,51 35,26 45,34
43_D Klooster Mariadal 10,50 45,53 42,11 35,87 45,95
44_A Klooster Mariadal 1,50 44,89 41,43 35,16 45,27
44_B Klooster Mariadal 4,50 46,53 43,08 36,82 46,92
44_C Klooster Mariadal 7,50 47,72 44,28 38,01 48,11

44_D Klooster Mariadal 10,50 48,01 44,56 38,30 48,40
45_A Klooster Mariadal 1,50 43,34 39,87 33,61 43,72
46_A Klooster Mariadal 1,50 43,81 40,34 34,07 44,19
46_B Klooster Mariadal 4,50 45,35 41,89 35,63 45,74
46_C Klooster Mariadal 7,50 46,45 43,00 36,74 46,84

46_D Klooster Mariadal 10,50 47,22 43,76 37,51 47,61
47_A Klooster Mariadal 1,50 41,91 38,45 32,19 42,30
47_B Klooster Mariadal 4,50 43,10 39,64 33,38 43,49
47_C Klooster Mariadal 7,50 44,05 40,60 34,35 44,45
47_D Klooster Mariadal 10,50 44,96 41,51 35,25 45,35

48_B Stroomgaard 4,50 24,06 20,70 14,47 24,51
48_C Stroomgaard 7,50 24,54 21,19 14,95 24,99
49_B Stroomgaard 4,50 23,96 20,63 14,48 24,45
49_C Stroomgaard 7,50 24,53 21,21 15,06 25,03
50_B Stroomgaard 4,50 24,25 20,90 14,67 24,71

50_C Stroomgaard 7,50 24,67 21,32 15,09 25,13
51_B Stroomgaard 4,50 18,37 15,02 8,79 18,83
51_C Stroomgaard 7,50 18,16 14,81 8,53 18,60
52_B Stroomgaard 4,50 18,65 15,29 9,06 19,10
52_C Stroomgaard 7,50 18,40 15,04 8,80 18,85

53_B Stroomgaard 4,50 18,62 15,27 9,09 19,09
53_C Stroomgaard 7,50 18,66 15,33 9,15 19,14
54_B Stroomgaard 4,50 24,16 20,82 14,65 24,64
54_C Stroomgaard 7,50 24,64 21,31 15,13 25,12
55_B Stroomgaard 4,50 18,56 15,20 8,96 19,01

55_C Stroomgaard 7,50 18,41 15,06 8,82 18,86
56_A Stroomgaard 1,50 15,87 12,51 6,26 16,31
56_B Stroomgaard 4,50 16,33 12,98 6,73 16,78
56_C Stroomgaard 7,50 15,21 11,86 5,62 15,66
57_A Stroomgaard 1,50 24,88 21,50 15,27 25,32

57_B Stroomgaard 4,50 28,07 24,69 18,44 28,50
57_C Stroomgaard 7,50 29,12 25,74 19,49 29,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 15,43 12,08 5,87 15,89
58_B Stroomgaard 4,50 16,65 13,31 7,09 17,12
58_C Stroomgaard 7,50 15,93 12,59 6,32 16,38
59_A Stroomgaard 1,50 15,05 11,69 5,53 15,52
59_B Stroomgaard 4,50 16,27 12,93 6,75 16,75

59_C Stroomgaard 7,50 14,16 10,82 4,60 14,63
60_A Stroomgaard 1,50 23,21 19,85 13,69 23,68
60_B Stroomgaard 4,50 24,71 21,37 15,21 25,20
60_C Stroomgaard 7,50 25,21 21,87 15,69 25,69
61_A Stroomgaard 1,50 13,91 10,56 4,40 14,39

61_B Stroomgaard 4,50 15,25 11,92 5,74 15,73
61_C Stroomgaard 7,50 15,10 11,76 5,52 15,56
62_A Stroomgaard 1,50 24,81 21,42 15,19 25,24
62_B Stroomgaard 4,50 27,77 24,39 18,15 28,21
62_C Stroomgaard 7,50 28,62 25,23 18,99 29,05

63_A Stroomgaard 1,50 23,27 19,89 13,66 23,71
63_B Stroomgaard 4,50 24,75 21,39 15,15 25,20
63_C Stroomgaard 7,50 25,03 21,67 15,43 25,48
64_A Stroomgaard 1,50 19,38 16,03 9,87 19,86
65_A Stroomgaard 1,50 19,78 16,41 10,20 20,23

66_A Stroomgaard 1,50 23,01 19,64 13,45 23,47
67_A Stroomgaard 1,50 23,63 20,26 14,03 24,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 23,80 20,32 14,02 24,16
01_C Kloosterhof 7,50 26,31 22,85 16,55 26,68
01_D Kloosterhof 10,50 30,09 26,61 20,32 30,46
02_B Kloosterhof 4,50 24,96 21,47 15,18 25,32
02_C Kloosterhof 7,50 26,38 22,91 16,62 26,75

02_D Kloosterhof 10,50 29,15 25,68 19,38 29,52
03_A Kloosterhof 1,50 26,14 22,68 16,39 26,52
03_B Kloosterhof 4,50 26,81 23,36 17,06 27,19
03_C Kloosterhof 7,50 27,77 24,32 18,02 28,15
04_A Kloosterhof 1,50 20,26 16,78 10,47 20,62

04_B Kloosterhof 4,50 22,43 18,95 12,65 22,79
04_C Kloosterhof 7,50 24,41 20,93 14,63 24,77
05_A Kloosterhof 1,50 20,25 16,77 10,46 20,61
05_B Kloosterhof 4,50 22,30 18,81 12,51 22,66
05_C Kloosterhof 7,50 24,42 20,94 14,64 24,78

06_A Kloosterhof 1,50 29,01 25,53 19,25 29,38
06_B Kloosterhof 4,50 29,11 25,64 19,35 29,48
06_C Kloosterhof 7,50 29,00 25,54 19,25 29,38
07_A Kloosterhof 1,50 28,56 25,09 18,80 28,93
07_B Kloosterhof 4,50 28,65 25,19 18,90 29,03

07_C Kloosterhof 7,50 28,45 25,00 18,70 28,83
08_A Kloosterhof 1,50 18,70 15,26 8,96 19,08
08_B Kloosterhof 4,50 20,44 17,01 10,70 20,83
08_C Kloosterhof 7,50 20,54 17,11 10,80 20,93
08_D Kloosterhof 10,50 18,29 14,86 8,54 18,67

09_A Kloosterhof 1,50 16,92 13,48 7,17 17,30
09_B Kloosterhof 4,50 19,20 15,78 9,47 19,59
09_C Kloosterhof 7,50 19,30 15,85 9,54 19,68
09_D Kloosterhof 10,50 16,83 13,39 7,08 17,21
10_B Kloosterhof 4,50 25,14 21,66 15,36 25,50

10_C Kloosterhof 7,50 26,56 23,09 16,79 26,93
10_D Kloosterhof 10,50 29,25 25,79 19,49 29,62
11_A Kloosterhof 1,50 15,55 12,05 5,75 15,90
11_B Kloosterhof 4,50 17,78 14,29 7,98 18,13
11_C Kloosterhof 7,50 17,91 14,37 8,06 18,24

11_D Kloosterhof 10,50 15,91 12,37 6,05 16,23
12_B Kloosterhof 4,50 24,09 20,62 14,32 24,46
12_C Kloosterhof 7,50 25,38 21,90 15,60 25,74
13_B Kloosterhof 4,50 18,26 14,77 8,47 18,62
13_C Kloosterhof 7,50 18,63 15,08 8,77 18,95

14_A Kloosterhof 1,50 16,42 12,91 6,61 16,77
14_B Kloosterhof 4,50 18,51 15,00 8,70 18,86
14_C Kloosterhof 7,50 19,74 16,19 9,89 20,07
14_D Kloosterhof 10,50 15,64 12,03 5,71 15,93
15_A Kloosterhof 1,50 26,99 23,44 17,13 27,31

15_B Kloosterhof 4,50 29,56 26,03 19,73 29,90
15_C Kloosterhof 7,50 30,91 27,38 21,09 31,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 31,09 27,58 21,28 31,44
16_B Kloosterhof 4,50 22,06 18,61 12,30 22,44
16_C Kloosterhof 7,50 23,65 20,22 13,90 24,03
16_D Kloosterhof 10,50 23,26 19,84 13,51 23,65
17_A Kloosterhof 1,50 29,10 25,62 19,33 29,47

17_B Kloosterhof 4,50 31,68 28,21 21,92 32,05
17_C Kloosterhof 7,50 32,98 29,51 23,22 33,35
17_D Kloosterhof 10,50 33,80 30,32 24,03 34,17
18_A Kloosterhof 1,50 28,44 24,97 18,67 28,81
18_B Kloosterhof 4,50 31,01 27,54 21,24 31,38

18_C Kloosterhof 7,50 32,43 28,96 22,67 32,80
18_D Kloosterhof 10,50 33,26 29,79 23,49 33,63
19_B Kloosterhof 4,50 22,16 18,71 12,40 22,54
19_C Kloosterhof 7,50 23,42 19,98 13,66 23,80
19_D Kloosterhof 10,50 22,90 19,47 13,15 23,28

20_B Kloosterhof 4,50 22,37 18,90 12,60 22,74
20_C Kloosterhof 7,50 23,43 19,98 13,67 23,81
20_D Kloosterhof 10,50 22,77 19,35 13,03 23,16
21_A Kloosterhof 1,50 29,05 25,58 19,28 29,42
21_B Kloosterhof 4,50 30,86 27,39 21,10 31,23

21_C Kloosterhof 7,50 32,19 28,72 22,43 32,56
21_D Kloosterhof 10,50 32,74 29,26 22,97 33,11
22_B Kloosterhof 4,50 24,09 20,63 14,33 24,46
22_C Kloosterhof 7,50 24,73 21,28 14,97 25,11
22_D Kloosterhof 10,50 22,48 19,07 12,74 22,87

23_B Kloosterhof 4,50 23,17 19,70 13,40 23,54
23_C Kloosterhof 7,50 23,84 20,38 14,07 24,21
23_D Kloosterhof 10,50 22,54 19,11 12,79 22,92
24_A Kloosterhof 1,50 27,78 24,30 18,01 28,15
24_B Kloosterhof 4,50 30,43 26,96 20,67 30,80

24_C Kloosterhof 7,50 31,72 28,25 21,95 32,09
24_D Kloosterhof 10,50 31,78 28,31 22,02 32,15
25_A Kloosterhof 1,50 27,82 24,35 18,06 28,19
25_B Kloosterhof 4,50 30,48 27,01 20,72 30,85
25_C Kloosterhof 7,50 31,77 28,29 22,00 32,14

25_D Kloosterhof 10,50 32,26 28,79 22,49 32,63
26_A Klooster Mariadal 1,50 21,21 17,75 11,45 21,58
26_B Klooster Mariadal 4,50 23,29 19,81 13,51 23,65
26_C Klooster Mariadal 7,50 25,01 21,54 15,24 25,38
26_D Klooster Mariadal 10,50 23,82 20,40 14,08 24,21

27_A Klooster Mariadal 1,50 19,58 16,15 9,84 19,97
27_B Klooster Mariadal 4,50 21,16 17,73 11,42 21,55
27_C Klooster Mariadal 7,50 22,90 19,45 13,14 23,28
27_D Klooster Mariadal 10,50 25,09 21,62 15,30 25,45
28_A Klooster Mariadal 1,50 30,68 27,21 20,92 31,05

28_B Klooster Mariadal 4,50 33,36 29,89 23,60 33,73
28_C Klooster Mariadal 7,50 34,58 31,11 24,81 34,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 35,63 32,15 25,86 36,00
29_A Klooster Mariadal 1,50 20,69 17,22 10,91 21,06
29_B Klooster Mariadal 4,50 22,41 18,93 12,63 22,77
29_C Klooster Mariadal 7,50 24,19 20,72 14,41 24,56
29_D Klooster Mariadal 10,50 23,93 20,51 14,18 24,32

30_A Klooster Mariadal 1,50 20,94 17,47 11,16 21,31
30_B Klooster Mariadal 4,50 23,02 19,56 13,25 23,39
30_C Klooster Mariadal 7,50 25,05 21,59 15,28 25,42
30_D Klooster Mariadal 10,50 24,17 20,76 14,43 24,56
31_A Klooster Mariadal 1,50 20,20 16,70 10,41 20,56

31_B Klooster Mariadal 4,50 22,03 18,51 12,23 22,38
31_C Klooster Mariadal 7,50 24,35 20,87 14,56 24,71
31_D Klooster Mariadal 10,50 25,11 21,69 15,37 25,50
32_A Klooster Mariadal 1,50 23,18 19,62 13,33 23,50
32_B Klooster Mariadal 4,50 25,17 21,59 15,31 25,49

32_C Klooster Mariadal 7,50 27,37 23,81 17,52 27,69
32_D Klooster Mariadal 10,50 30,34 26,79 20,48 30,66
33_A Klooster Mariadal 1,50 28,58 25,12 18,82 28,95
33_B Klooster Mariadal 4,50 31,77 28,31 22,02 32,15
33_C Klooster Mariadal 7,50 33,13 29,67 23,37 33,50

33_D Klooster Mariadal 10,50 34,81 31,34 25,04 35,18
34_A Klooster Mariadal 1,50 21,53 18,08 11,77 21,91
34_B Klooster Mariadal 4,50 23,49 20,04 13,73 23,87
34_C Klooster Mariadal 7,50 24,83 21,37 15,06 25,20
34_D Klooster Mariadal 10,50 26,21 22,74 16,43 26,58

35_A Klooster Mariadal 1,50 22,00 18,56 12,25 22,38
35_B Klooster Mariadal 4,50 24,42 20,98 14,67 24,80
35_C Klooster Mariadal 7,50 26,58 23,12 16,81 26,95
35_D Klooster Mariadal 10,50 28,54 25,07 18,77 28,91
36_A Klooster Mariadal 1,50 39,68 36,11 29,81 39,99

36_B Klooster Mariadal 4,50 44,01 40,50 34,20 44,36
36_C Klooster Mariadal 7,50 46,69 43,20 36,90 47,05
36_D Klooster Mariadal 10,50 48,30 44,81 38,51 48,66
37_A Klooster Mariadal 1,50 39,88 36,34 30,03 40,21
37_B Klooster Mariadal 4,50 44,38 40,89 34,59 44,74

37_C Klooster Mariadal 7,50 47,44 43,96 37,66 47,80
37_D Klooster Mariadal 10,50 48,72 45,24 38,94 49,08
38_A Klooster Mariadal 1,50 15,05 11,61 5,30 15,43
38_B Klooster Mariadal 4,50 17,51 14,06 7,76 17,89
38_C Klooster Mariadal 7,50 20,37 16,91 10,61 20,74

38_D Klooster Mariadal 10,50 23,46 19,98 13,69 23,83
39_A Klooster Mariadal 1,50 24,73 21,23 14,95 25,09
39_B Klooster Mariadal 4,50 26,19 22,71 16,42 26,56
40_A Klooster Mariadal 1,50 48,17 44,68 38,40 48,53
40_B Klooster Mariadal 4,50 49,73 46,25 39,97 50,10

40_C Klooster Mariadal 7,50 49,83 46,34 40,06 50,19
40_D Klooster Mariadal 10,50 49,64 46,16 39,88 50,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 41,88 38,38 32,08 42,23
41_B Klooster Mariadal 4,50 48,05 44,58 38,29 48,42
41_C Klooster Mariadal 7,50 50,29 46,82 40,53 50,66
41_D Klooster Mariadal 10,50 50,88 47,42 41,12 51,25
42_A Klooster Mariadal 1,50 41,27 37,84 31,53 41,66

42_B Klooster Mariadal 4,50 46,74 43,29 37,00 47,12
42_C Klooster Mariadal 7,50 49,82 46,37 40,07 50,20
42_D Klooster Mariadal 10,50 51,26 47,80 41,51 51,64
43_A Klooster Mariadal 1,50 37,13 33,66 27,37 37,50
43_B Klooster Mariadal 4,50 39,15 35,70 29,40 39,53

43_C Klooster Mariadal 7,50 39,59 36,14 29,85 39,97
43_D Klooster Mariadal 10,50 39,77 36,32 30,02 40,15
44_A Klooster Mariadal 1,50 42,24 38,75 32,46 42,60
44_B Klooster Mariadal 4,50 43,96 40,47 34,19 44,32
44_C Klooster Mariadal 7,50 44,79 41,30 35,02 45,15

44_D Klooster Mariadal 10,50 45,00 41,53 35,24 45,37
45_A Klooster Mariadal 1,50 40,67 37,18 30,89 41,03
46_A Klooster Mariadal 1,50 41,00 37,51 31,23 41,36
46_B Klooster Mariadal 4,50 42,58 39,10 32,82 42,95
46_C Klooster Mariadal 7,50 43,75 40,26 33,98 44,11

46_D Klooster Mariadal 10,50 44,13 40,65 34,36 44,50
47_A Klooster Mariadal 1,50 38,70 35,22 28,93 39,07
47_B Klooster Mariadal 4,50 40,06 36,57 30,29 40,42
47_C Klooster Mariadal 7,50 41,20 37,73 31,44 41,57
47_D Klooster Mariadal 10,50 41,83 38,35 32,07 42,20

48_B Stroomgaard 4,50 24,93 21,48 15,18 25,31
48_C Stroomgaard 7,50 30,15 26,67 20,36 30,51
49_B Stroomgaard 4,50 24,68 21,21 14,91 25,05
49_C Stroomgaard 7,50 30,59 27,09 20,79 30,94
50_B Stroomgaard 4,50 25,90 22,47 16,16 26,29

50_C Stroomgaard 7,50 31,23 27,78 21,48 31,61
51_B Stroomgaard 4,50 19,24 15,75 9,45 19,60
51_C Stroomgaard 7,50 21,99 18,48 12,16 22,33
52_B Stroomgaard 4,50 19,66 16,13 9,83 20,00
52_C Stroomgaard 7,50 22,27 18,74 12,44 22,61

53_B Stroomgaard 4,50 19,06 15,58 9,28 19,42
53_C Stroomgaard 7,50 22,28 18,72 12,41 22,60
54_B Stroomgaard 4,50 26,96 23,43 17,13 27,30
54_C Stroomgaard 7,50 31,03 27,52 21,22 31,38
55_B Stroomgaard 4,50 19,44 15,97 9,68 19,81

55_C Stroomgaard 7,50 21,62 18,18 11,88 22,00
56_A Stroomgaard 1,50 15,22 11,76 5,45 15,59
56_B Stroomgaard 4,50 17,63 14,19 7,88 18,01
56_C Stroomgaard 7,50 17,98 14,51 8,19 18,34
57_A Stroomgaard 1,50 30,31 26,84 20,55 30,68

57_B Stroomgaard 4,50 33,79 30,33 24,04 34,17
57_C Stroomgaard 7,50 34,98 31,52 25,23 35,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 14,27 10,79 4,49 14,63
58_B Stroomgaard 4,50 16,42 12,98 6,68 16,80
58_C Stroomgaard 7,50 17,14 13,70 7,40 17,52
59_A Stroomgaard 1,50 14,20 10,74 4,43 14,57
59_B Stroomgaard 4,50 16,80 13,34 7,03 17,17

59_C Stroomgaard 7,50 17,92 14,45 8,15 18,29
60_A Stroomgaard 1,50 29,17 25,69 19,39 29,53
60_B Stroomgaard 4,50 32,35 28,87 22,58 32,72
60_C Stroomgaard 7,50 33,87 30,36 24,07 34,22
61_A Stroomgaard 1,50 13,46 9,94 3,66 13,81

61_B Stroomgaard 4,50 15,84 12,35 6,07 16,20
61_C Stroomgaard 7,50 16,39 12,90 6,61 16,75
62_A Stroomgaard 1,50 29,16 25,70 19,40 29,53
62_B Stroomgaard 4,50 32,72 29,26 22,96 33,09
62_C Stroomgaard 7,50 34,53 31,06 24,76 34,90

63_A Stroomgaard 1,50 29,10 25,62 19,33 29,47
63_B Stroomgaard 4,50 32,69 29,23 22,93 33,06
63_C Stroomgaard 7,50 34,22 30,73 24,43 34,58
64_A Stroomgaard 1,50 23,23 19,69 13,39 23,56
65_A Stroomgaard 1,50 24,27 20,75 14,46 24,61

66_A Stroomgaard 1,50 20,58 17,17 10,85 20,97
67_A Stroomgaard 1,50 21,58 18,16 11,84 21,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 23,59 19,31 12,47 23,39
01_C Kloosterhof 7,50 26,50 22,21 15,40 26,30
01_D Kloosterhof 10,50 28,43 24,16 17,31 28,23
02_B Kloosterhof 4,50 24,08 19,80 12,97 23,88
02_C Kloosterhof 7,50 25,87 21,58 14,78 25,67

02_D Kloosterhof 10,50 27,21 22,92 16,11 27,01
03_A Kloosterhof 1,50 33,04 28,80 21,81 32,82
03_B Kloosterhof 4,50 34,97 30,72 23,75 34,75
03_C Kloosterhof 7,50 35,79 31,54 24,58 35,57
04_A Kloosterhof 1,50 15,68 11,41 4,55 15,48

04_B Kloosterhof 4,50 16,92 12,63 5,83 16,72
04_C Kloosterhof 7,50 18,45 14,16 7,36 18,25
05_A Kloosterhof 1,50 15,22 10,94 4,09 15,01
05_B Kloosterhof 4,50 16,30 12,01 5,21 16,10
05_C Kloosterhof 7,50 17,72 13,43 6,63 17,52

06_A Kloosterhof 1,50 30,26 26,02 19,04 30,04
06_B Kloosterhof 4,50 32,05 27,80 20,85 31,83
06_C Kloosterhof 7,50 33,13 28,88 21,94 32,91
07_A Kloosterhof 1,50 28,41 24,16 17,20 28,19
07_B Kloosterhof 4,50 29,75 25,50 18,55 29,53

07_C Kloosterhof 7,50 31,05 26,80 19,86 30,83
08_A Kloosterhof 1,50 13,71 9,47 2,45 13,48
08_B Kloosterhof 4,50 14,84 10,59 3,64 14,62
08_C Kloosterhof 7,50 14,88 10,62 3,71 14,67
08_D Kloosterhof 10,50 14,99 10,72 3,82 14,78

09_A Kloosterhof 1,50 9,46 5,19 -1,71 9,25
09_B Kloosterhof 4,50 10,95 6,67 -0,17 10,75
09_C Kloosterhof 7,50 14,03 9,77 2,87 13,82
09_D Kloosterhof 10,50 14,42 10,17 3,23 14,20
10_B Kloosterhof 4,50 24,22 19,94 13,11 24,02

10_C Kloosterhof 7,50 25,86 21,58 14,77 25,66
10_D Kloosterhof 10,50 27,23 22,95 16,13 27,03
11_A Kloosterhof 1,50 11,26 6,99 0,09 11,05
11_B Kloosterhof 4,50 12,21 7,93 1,09 12,01
11_C Kloosterhof 7,50 13,07 8,78 1,97 12,87

11_D Kloosterhof 10,50 10,39 6,11 -0,69 10,20
12_B Kloosterhof 4,50 23,93 19,65 12,83 23,73
12_C Kloosterhof 7,50 25,47 21,19 14,38 25,27
13_B Kloosterhof 4,50 12,15 7,88 1,03 11,95
13_C Kloosterhof 7,50 12,68 8,39 1,58 12,48

14_A Kloosterhof 1,50 11,23 6,96 0,07 11,02
14_B Kloosterhof 4,50 12,17 7,89 1,05 11,97
14_C Kloosterhof 7,50 12,40 8,12 1,31 12,20
14_D Kloosterhof 10,50 11,34 7,05 0,25 11,14
15_A Kloosterhof 1,50 8,35 4,08 -2,82 8,14

15_B Kloosterhof 4,50 8,83 4,54 -2,28 8,63
15_C Kloosterhof 7,50 7,79 3,50 -3,29 7,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 8,05 3,76 -3,02 7,86
16_B Kloosterhof 4,50 27,10 22,81 15,99 26,90
16_C Kloosterhof 7,50 29,74 25,47 18,63 29,54
16_D Kloosterhof 10,50 32,46 28,20 21,30 32,25
17_A Kloosterhof 1,50 10,66 6,39 -0,52 10,44

17_B Kloosterhof 4,50 11,27 6,99 0,15 11,07
17_C Kloosterhof 7,50 9,30 5,01 -1,79 9,10
17_D Kloosterhof 10,50 9,58 5,29 -1,49 9,39
18_A Kloosterhof 1,50 7,15 2,88 -4,02 6,94
18_B Kloosterhof 4,50 6,65 2,37 -4,47 6,45

18_C Kloosterhof 7,50 7,10 2,81 -3,99 6,90
18_D Kloosterhof 10,50 7,36 3,07 -3,72 7,17
19_B Kloosterhof 4,50 26,18 21,90 15,08 25,98
19_C Kloosterhof 7,50 28,57 24,28 17,46 28,37
19_D Kloosterhof 10,50 30,51 26,23 19,38 30,30

20_B Kloosterhof 4,50 25,91 21,63 14,80 25,71
20_C Kloosterhof 7,50 28,03 23,75 16,93 27,83
20_D Kloosterhof 10,50 29,52 25,25 18,41 29,32
21_A Kloosterhof 1,50 4,86 0,58 -6,31 4,64
21_B Kloosterhof 4,50 2,85 -1,43 -8,27 2,65

21_C Kloosterhof 7,50 3,08 -1,21 -8,02 2,88
21_D Kloosterhof 10,50 3,16 -1,13 -7,92 2,97
22_B Kloosterhof 4,50 25,23 20,95 14,12 25,03
22_C Kloosterhof 7,50 27,05 22,77 15,96 26,85
22_D Kloosterhof 10,50 28,42 24,14 17,32 28,22

23_B Kloosterhof 4,50 24,66 20,37 13,55 24,46
23_C Kloosterhof 7,50 26,25 21,97 15,16 26,05
23_D Kloosterhof 10,50 27,55 23,26 16,45 27,35
24_A Kloosterhof 1,50 10,26 5,99 -0,92 10,04
24_B Kloosterhof 4,50 10,96 6,68 -0,16 10,76

24_C Kloosterhof 7,50 7,95 3,66 -3,13 7,76
24_D Kloosterhof 10,50 8,22 3,93 -2,85 8,03
25_A Kloosterhof 1,50 6,40 2,13 -4,76 6,19
25_B Kloosterhof 4,50 5,83 1,55 -5,29 5,63
25_C Kloosterhof 7,50 6,23 1,94 -4,85 6,04

25_D Kloosterhof 10,50 6,45 2,16 -4,62 6,26
26_A Klooster Mariadal 1,50 23,90 19,62 12,77 23,69
26_B Klooster Mariadal 4,50 28,06 23,77 16,95 27,86
26_C Klooster Mariadal 7,50 32,01 27,73 20,87 31,80
26_D Klooster Mariadal 10,50 38,07 33,83 26,83 37,84

27_A Klooster Mariadal 1,50 15,61 11,34 4,47 15,40
27_B Klooster Mariadal 4,50 18,19 13,91 7,06 17,98
27_C Klooster Mariadal 7,50 21,18 16,91 10,03 20,97
27_D Klooster Mariadal 10,50 26,51 22,27 15,26 26,28
28_A Klooster Mariadal 1,50 10,04 5,77 -1,14 9,82

28_B Klooster Mariadal 4,50 10,35 6,07 -0,77 10,15
28_C Klooster Mariadal 7,50 8,71 4,42 -2,38 8,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 9,04 4,75 -2,04 8,85
29_A Klooster Mariadal 1,50 23,35 19,07 12,20 23,14
29_B Klooster Mariadal 4,50 27,28 23,01 16,17 27,08
29_C Klooster Mariadal 7,50 30,30 26,03 19,18 30,10
29_D Klooster Mariadal 10,50 34,03 29,77 22,83 33,81

30_A Klooster Mariadal 1,50 23,57 19,29 12,42 23,36
30_B Klooster Mariadal 4,50 27,05 22,77 15,93 26,85
30_C Klooster Mariadal 7,50 29,52 25,25 18,41 29,32
30_D Klooster Mariadal 10,50 31,68 27,41 20,53 31,47
31_A Klooster Mariadal 1,50 22,98 18,71 11,82 22,77

31_B Klooster Mariadal 4,50 25,99 21,71 14,87 25,79
31_C Klooster Mariadal 7,50 28,06 23,78 16,96 27,86
31_D Klooster Mariadal 10,50 29,45 25,17 18,34 29,25
32_A Klooster Mariadal 1,50 13,14 8,87 1,96 12,92
32_B Klooster Mariadal 4,50 14,06 9,78 2,93 13,85

32_C Klooster Mariadal 7,50 15,04 10,75 3,93 14,84
32_D Klooster Mariadal 10,50 16,93 12,64 5,83 16,73
33_A Klooster Mariadal 1,50 9,38 5,11 -1,80 9,16
33_B Klooster Mariadal 4,50 9,18 4,90 -1,95 8,97
33_C Klooster Mariadal 7,50 7,30 3,02 -3,79 7,10

33_D Klooster Mariadal 10,50 7,70 3,41 -3,38 7,51
34_A Klooster Mariadal 1,50 15,96 11,70 4,76 15,74
34_B Klooster Mariadal 4,50 17,77 13,50 6,61 17,56
34_C Klooster Mariadal 7,50 20,77 16,49 9,64 20,56
34_D Klooster Mariadal 10,50 24,23 19,94 13,12 24,03

35_A Klooster Mariadal 1,50 16,63 12,35 5,46 16,41
35_B Klooster Mariadal 4,50 18,32 14,04 7,18 18,11
35_C Klooster Mariadal 7,50 20,74 16,46 9,64 20,54
35_D Klooster Mariadal 10,50 22,37 18,09 11,28 22,17
36_A Klooster Mariadal 1,50 12,93 8,66 1,78 12,72

36_B Klooster Mariadal 4,50 11,99 7,71 0,87 11,79
36_C Klooster Mariadal 7,50 13,09 8,81 2,00 12,89
36_D Klooster Mariadal 10,50 12,79 8,50 1,70 12,59
37_A Klooster Mariadal 1,50 11,41 7,14 0,24 11,20
37_B Klooster Mariadal 4,50 10,04 5,76 -1,09 9,83

37_C Klooster Mariadal 7,50 10,57 6,28 -0,53 10,37
37_D Klooster Mariadal 10,50 10,90 6,61 -0,19 10,70
38_A Klooster Mariadal 1,50 21,63 17,36 10,46 21,42
38_B Klooster Mariadal 4,50 25,11 20,84 13,99 24,91
38_C Klooster Mariadal 7,50 27,84 23,55 16,74 27,64

38_D Klooster Mariadal 10,50 29,33 25,06 18,22 29,13
39_A Klooster Mariadal 1,50 24,80 20,55 13,55 24,57
39_B Klooster Mariadal 4,50 26,37 22,12 15,16 26,15
40_A Klooster Mariadal 1,50 24,38 20,14 13,15 24,16
40_B Klooster Mariadal 4,50 25,63 21,38 14,43 25,41

40_C Klooster Mariadal 7,50 26,66 22,41 15,46 26,44
40_D Klooster Mariadal 10,50 27,57 23,31 16,37 27,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 2,58 -1,69 -8,57 2,37
41_B Klooster Mariadal 4,50 3,50 -0,79 -7,61 3,30
41_C Klooster Mariadal 7,50 2,79 -1,50 -8,30 2,59
41_D Klooster Mariadal 10,50 2,10 -2,20 -8,99 1,90
42_A Klooster Mariadal 1,50 6,51 2,24 -4,66 6,30

42_B Klooster Mariadal 4,50 3,67 -0,62 -7,44 3,47
42_C Klooster Mariadal 7,50 3,86 -0,43 -7,23 3,66
42_D Klooster Mariadal 10,50 3,95 -0,34 -7,13 3,76
43_A Klooster Mariadal 1,50 26,14 21,90 14,88 25,91
43_B Klooster Mariadal 4,50 27,85 23,60 16,63 27,63

43_C Klooster Mariadal 7,50 28,98 24,73 17,78 28,76
43_D Klooster Mariadal 10,50 29,87 25,61 18,67 29,65
44_A Klooster Mariadal 1,50 24,46 20,22 13,22 24,23
44_B Klooster Mariadal 4,50 26,13 21,88 14,93 25,91
44_C Klooster Mariadal 7,50 27,40 23,14 16,21 27,18

44_D Klooster Mariadal 10,50 28,21 23,95 17,03 27,99
45_A Klooster Mariadal 1,50 7,88 3,61 -3,31 7,66
46_A Klooster Mariadal 1,50 22,30 18,05 11,07 22,07
46_B Klooster Mariadal 4,50 23,62 19,36 12,46 23,41
46_C Klooster Mariadal 7,50 25,34 21,07 14,21 25,14

46_D Klooster Mariadal 10,50 26,78 22,50 15,65 26,57
47_A Klooster Mariadal 1,50 31,01 26,77 19,78 30,79
47_B Klooster Mariadal 4,50 33,00 28,75 21,78 32,78
47_C Klooster Mariadal 7,50 33,73 29,48 22,52 33,51
47_D Klooster Mariadal 10,50 33,90 29,65 22,70 33,68

48_B Stroomgaard 4,50 17,33 13,05 6,21 17,13
48_C Stroomgaard 7,50 17,97 13,68 6,88 17,77
49_B Stroomgaard 4,50 17,19 12,91 6,07 16,99
49_C Stroomgaard 7,50 17,77 13,48 6,69 17,58
50_B Stroomgaard 4,50 17,53 13,25 6,41 17,33

50_C Stroomgaard 7,50 18,26 13,97 7,17 18,06
51_B Stroomgaard 4,50 5,77 1,49 -5,36 5,56
51_C Stroomgaard 7,50 3,88 -0,41 -7,21 3,68
52_B Stroomgaard 4,50 9,15 4,87 -1,98 8,94
52_C Stroomgaard 7,50 9,50 5,21 -1,59 9,30

53_B Stroomgaard 4,50 9,52 5,24 -1,60 9,32
53_C Stroomgaard 7,50 9,75 5,46 -1,34 9,55
54_B Stroomgaard 4,50 16,57 12,29 5,44 16,36
54_C Stroomgaard 7,50 16,99 12,70 5,90 16,79
55_B Stroomgaard 4,50 8,98 4,70 -2,14 8,78

55_C Stroomgaard 7,50 9,40 5,11 -1,69 9,20
56_A Stroomgaard 1,50 4,73 0,46 -6,40 4,53
56_B Stroomgaard 4,50 5,29 1,01 -5,81 5,09
56_C Stroomgaard 7,50 5,57 1,28 -5,52 5,37
57_A Stroomgaard 1,50 18,26 13,99 7,10 18,05

57_B Stroomgaard 4,50 19,35 15,07 8,24 19,15
57_C Stroomgaard 7,50 20,82 16,54 9,73 20,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:54:58Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 5,06 0,78 -6,09 4,85
58_B Stroomgaard 4,50 5,78 1,49 -5,33 5,58
58_C Stroomgaard 7,50 2,93 -1,36 -8,16 2,73
59_A Stroomgaard 1,50 5,89 1,61 -5,26 5,68
59_B Stroomgaard 4,50 6,53 2,24 -4,58 6,33

59_C Stroomgaard 7,50 5,40 1,11 -5,69 5,20
60_A Stroomgaard 1,50 16,70 12,43 5,53 16,49
60_B Stroomgaard 4,50 17,80 13,52 6,68 17,60
60_C Stroomgaard 7,50 18,68 14,39 7,59 18,48
61_A Stroomgaard 1,50 6,64 2,37 -4,53 6,43

61_B Stroomgaard 4,50 7,50 3,22 -3,62 7,30
61_C Stroomgaard 7,50 6,37 2,08 -4,72 6,17
62_A Stroomgaard 1,50 18,27 14,01 7,11 18,06
62_B Stroomgaard 4,50 19,51 15,23 8,39 19,31
62_C Stroomgaard 7,50 20,64 16,36 9,55 20,44

63_A Stroomgaard 1,50 17,31 13,04 6,14 17,10
63_B Stroomgaard 4,50 18,40 14,12 7,28 18,20
63_C Stroomgaard 7,50 19,39 15,11 8,31 19,20
64_A Stroomgaard 1,50 10,01 5,74 -1,15 9,80
65_A Stroomgaard 1,50 11,11 6,84 -0,06 10,90

66_A Stroomgaard 1,50 16,02 11,75 4,86 15,81
67_A Stroomgaard 1,50 17,12 12,85 5,96 16,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:54:58Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 17,74 14,32 7,95 18,11
01_C Kloosterhof 7,50 19,56 16,13 9,78 19,93
01_D Kloosterhof 10,50 24,94 21,48 15,17 25,31
02_B Kloosterhof 4,50 17,39 13,96 7,60 17,76
02_C Kloosterhof 7,50 19,40 15,97 9,62 19,77

02_D Kloosterhof 10,50 23,93 20,47 14,16 24,30
03_A Kloosterhof 1,50 13,19 9,75 3,38 13,55
03_B Kloosterhof 4,50 16,13 12,70 6,35 16,50
03_C Kloosterhof 7,50 14,10 10,65 4,32 14,47
04_A Kloosterhof 1,50 15,59 12,15 5,78 15,95

04_B Kloosterhof 4,50 17,99 14,56 8,19 18,36
04_C Kloosterhof 7,50 20,86 17,43 11,08 21,23
05_A Kloosterhof 1,50 15,77 12,34 5,97 16,14
05_B Kloosterhof 4,50 18,20 14,77 8,40 18,57
05_C Kloosterhof 7,50 21,24 17,81 11,46 21,61

06_A Kloosterhof 1,50 12,87 9,44 3,07 13,24
06_B Kloosterhof 4,50 15,59 12,16 5,81 15,96
06_C Kloosterhof 7,50 13,34 9,89 3,57 13,71
07_A Kloosterhof 1,50 12,24 8,81 2,45 12,61
07_B Kloosterhof 4,50 15,06 11,62 5,28 15,43

07_C Kloosterhof 7,50 12,54 9,08 2,76 12,91
08_A Kloosterhof 1,50 20,62 17,14 10,83 20,98
08_B Kloosterhof 4,50 21,66 18,19 11,87 22,02
08_C Kloosterhof 7,50 22,46 18,98 12,68 22,82
08_D Kloosterhof 10,50 24,51 21,02 14,73 24,87

09_A Kloosterhof 1,50 21,18 17,70 11,39 21,54
09_B Kloosterhof 4,50 22,21 18,74 12,42 22,57
09_C Kloosterhof 7,50 22,90 19,43 13,12 23,27
09_D Kloosterhof 10,50 24,64 21,15 14,86 25,00
10_B Kloosterhof 4,50 17,56 14,13 7,77 17,93

10_C Kloosterhof 7,50 19,87 16,44 10,09 20,24
10_D Kloosterhof 10,50 25,11 21,65 15,34 25,48
11_A Kloosterhof 1,50 21,35 17,87 11,56 21,71
11_B Kloosterhof 4,50 22,50 19,03 12,72 22,87
11_C Kloosterhof 7,50 23,26 19,79 13,48 23,63

11_D Kloosterhof 10,50 24,82 21,33 15,03 25,18
12_B Kloosterhof 4,50 16,88 13,45 7,08 17,25
12_C Kloosterhof 7,50 18,69 15,27 8,91 19,07
13_B Kloosterhof 4,50 22,92 19,44 13,13 23,28
13_C Kloosterhof 7,50 23,96 20,49 14,18 24,33

14_A Kloosterhof 1,50 22,45 18,97 12,67 22,81
14_B Kloosterhof 4,50 23,84 20,36 14,05 24,20
14_C Kloosterhof 7,50 24,92 21,44 15,14 25,28
14_D Kloosterhof 10,50 27,00 23,51 17,22 27,36
15_A Kloosterhof 1,50 26,21 22,72 16,42 26,57

15_B Kloosterhof 4,50 27,98 24,51 18,20 28,35
15_C Kloosterhof 7,50 29,44 25,97 19,67 29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:55:37Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 31,23 27,74 21,45 31,59
16_B Kloosterhof 4,50 18,02 14,59 8,23 18,39
16_C Kloosterhof 7,50 18,45 15,01 8,67 18,82
16_D Kloosterhof 10,50 11,54 8,12 1,76 11,92
17_A Kloosterhof 1,50 25,08 21,60 15,30 25,44

17_B Kloosterhof 4,50 26,75 23,28 16,97 27,12
17_C Kloosterhof 7,50 28,22 24,75 18,44 28,59
17_D Kloosterhof 10,50 30,52 27,05 20,75 30,89
18_A Kloosterhof 1,50 23,96 20,49 14,18 24,33
18_B Kloosterhof 4,50 25,74 22,28 15,97 26,11

18_C Kloosterhof 7,50 27,34 23,88 17,56 27,71
18_D Kloosterhof 10,50 29,80 26,33 20,03 30,17
19_B Kloosterhof 4,50 17,72 14,29 7,94 18,09
19_C Kloosterhof 7,50 18,02 14,59 8,25 18,40
19_D Kloosterhof 10,50 10,99 7,56 1,21 11,36

20_B Kloosterhof 4,50 18,59 15,15 8,80 18,96
20_C Kloosterhof 7,50 18,74 15,30 8,96 19,11
20_D Kloosterhof 10,50 12,61 9,19 2,83 12,99
21_A Kloosterhof 1,50 24,93 21,45 15,15 25,29
21_B Kloosterhof 4,50 27,07 23,61 17,30 27,44

21_C Kloosterhof 7,50 28,89 25,42 19,12 29,26
21_D Kloosterhof 10,50 31,06 27,58 21,29 31,43
22_B Kloosterhof 4,50 17,08 13,65 7,29 17,45
22_C Kloosterhof 7,50 17,37 13,94 7,59 17,74
22_D Kloosterhof 10,50 12,30 8,88 2,52 12,68

23_B Kloosterhof 4,50 16,57 13,14 6,79 16,94
23_C Kloosterhof 7,50 16,63 13,21 6,85 17,01
23_D Kloosterhof 10,50 12,10 8,68 2,33 12,48
24_A Kloosterhof 1,50 25,85 22,36 16,06 26,21
24_B Kloosterhof 4,50 27,74 24,27 17,97 28,11

24_C Kloosterhof 7,50 29,29 25,82 19,51 29,66
24_D Kloosterhof 10,50 31,10 27,62 21,33 31,47
25_A Kloosterhof 1,50 25,74 22,26 15,96 26,10
25_B Kloosterhof 4,50 27,66 24,19 17,89 28,03
25_C Kloosterhof 7,50 29,25 25,78 19,47 29,62

25_D Kloosterhof 10,50 31,14 27,66 21,37 31,51
26_A Klooster Mariadal 1,50 13,19 9,75 3,38 13,55
26_B Klooster Mariadal 4,50 15,75 12,32 5,95 16,12
26_C Klooster Mariadal 7,50 17,04 13,61 7,25 17,41
26_D Klooster Mariadal 10,50 11,91 8,48 2,13 12,28

27_A Klooster Mariadal 1,50 21,62 18,14 11,83 21,98
27_B Klooster Mariadal 4,50 23,29 19,83 13,52 23,66
27_C Klooster Mariadal 7,50 24,77 21,31 15,00 25,14
27_D Klooster Mariadal 10,50 26,46 22,98 16,68 26,82
28_A Klooster Mariadal 1,50 26,69 23,20 16,91 27,05

28_B Klooster Mariadal 4,50 28,10 24,62 18,33 28,47
28_C Klooster Mariadal 7,50 29,39 25,92 19,62 29,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:55:37Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 31,13 27,65 21,35 31,49
29_A Klooster Mariadal 1,50 13,04 9,60 3,23 13,40
29_B Klooster Mariadal 4,50 15,61 12,17 5,81 15,98
29_C Klooster Mariadal 7,50 17,53 14,11 7,74 17,90
29_D Klooster Mariadal 10,50 11,30 7,87 1,52 11,67

30_A Klooster Mariadal 1,50 12,99 9,55 3,18 13,35
30_B Klooster Mariadal 4,50 15,65 12,22 5,85 16,02
30_C Klooster Mariadal 7,50 17,66 14,23 7,87 18,03
30_D Klooster Mariadal 10,50 11,73 8,30 1,95 12,10
31_A Klooster Mariadal 1,50 12,84 9,40 3,03 13,20

31_B Klooster Mariadal 4,50 15,28 11,86 5,49 15,65
31_C Klooster Mariadal 7,50 17,41 13,98 7,61 17,78
31_D Klooster Mariadal 10,50 12,36 8,91 2,59 12,73
32_A Klooster Mariadal 1,50 25,46 21,98 15,69 25,83
32_B Klooster Mariadal 4,50 26,74 23,27 16,97 27,11

32_C Klooster Mariadal 7,50 27,94 24,47 18,17 28,31
32_D Klooster Mariadal 10,50 29,45 25,98 19,68 29,82
33_A Klooster Mariadal 1,50 25,29 21,81 15,51 25,65
33_B Klooster Mariadal 4,50 26,56 23,08 16,78 26,92
33_C Klooster Mariadal 7,50 28,70 25,22 18,92 29,06

33_D Klooster Mariadal 10,50 30,49 27,01 20,71 30,85
34_A Klooster Mariadal 1,50 25,97 22,49 16,20 26,34
34_B Klooster Mariadal 4,50 27,53 24,05 17,76 27,90
34_C Klooster Mariadal 7,50 29,30 25,82 19,52 29,66
34_D Klooster Mariadal 10,50 30,98 27,50 21,21 31,35

35_A Klooster Mariadal 1,50 26,58 23,10 16,80 26,94
35_B Klooster Mariadal 4,50 28,31 24,84 18,54 28,68
35_C Klooster Mariadal 7,50 30,50 27,02 20,72 30,86
35_D Klooster Mariadal 10,50 32,30 28,82 22,53 32,67
36_A Klooster Mariadal 1,50 27,18 23,69 17,41 27,54

36_B Klooster Mariadal 4,50 27,62 24,14 17,86 27,99
36_C Klooster Mariadal 7,50 28,76 25,28 18,99 29,13
36_D Klooster Mariadal 10,50 29,85 26,37 20,08 30,22
37_A Klooster Mariadal 1,50 27,32 23,83 17,55 27,68
37_B Klooster Mariadal 4,50 28,05 24,57 18,28 28,42

37_C Klooster Mariadal 7,50 29,39 25,91 19,62 29,76
37_D Klooster Mariadal 10,50 30,60 27,12 20,84 30,97
38_A Klooster Mariadal 1,50 13,11 9,66 3,30 13,47
38_B Klooster Mariadal 4,50 15,31 11,87 5,50 15,67
38_C Klooster Mariadal 7,50 17,28 13,84 7,48 17,65

38_D Klooster Mariadal 10,50 19,50 16,07 9,72 19,87
39_A Klooster Mariadal 1,50 12,11 8,65 2,31 12,47
39_B Klooster Mariadal 4,50 13,66 10,22 3,86 14,03
40_A Klooster Mariadal 1,50 13,48 10,05 3,68 13,85
40_B Klooster Mariadal 4,50 15,40 11,97 5,61 15,77

40_C Klooster Mariadal 7,50 15,96 12,53 6,18 16,33
40_D Klooster Mariadal 10,50 7,58 4,16 -2,20 7,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:55:37Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 26,07 22,58 16,30 26,43
41_B Klooster Mariadal 4,50 25,89 22,40 16,12 26,25
41_C Klooster Mariadal 7,50 26,83 23,35 17,06 27,20
41_D Klooster Mariadal 10,50 28,12 24,65 18,35 28,49
42_A Klooster Mariadal 1,50 23,99 20,52 14,22 24,36

42_B Klooster Mariadal 4,50 22,97 19,49 13,19 23,33
42_C Klooster Mariadal 7,50 24,53 21,06 14,76 24,90
42_D Klooster Mariadal 10,50 26,30 22,83 16,52 26,67
43_A Klooster Mariadal 1,50 10,42 6,98 0,62 10,79
43_B Klooster Mariadal 4,50 12,57 9,14 2,78 12,94

43_C Klooster Mariadal 7,50 11,37 7,94 1,57 11,74
43_D Klooster Mariadal 10,50 7,64 4,22 -2,14 8,02
44_A Klooster Mariadal 1,50 13,34 9,90 3,54 13,71
44_B Klooster Mariadal 4,50 15,65 12,22 5,87 16,02
44_C Klooster Mariadal 7,50 16,05 12,62 6,27 16,42

44_D Klooster Mariadal 10,50 6,98 3,56 -2,80 7,36
45_A Klooster Mariadal 1,50 13,94 10,47 4,15 14,30
46_A Klooster Mariadal 1,50 13,59 10,15 3,79 13,96
46_B Klooster Mariadal 4,50 15,94 12,51 6,15 16,31
46_C Klooster Mariadal 7,50 16,13 12,70 6,35 16,50

46_D Klooster Mariadal 10,50 7,58 4,15 -2,20 7,95
47_A Klooster Mariadal 1,50 13,28 9,85 3,48 13,65
47_B Klooster Mariadal 4,50 16,13 12,69 6,34 16,50
47_C Klooster Mariadal 7,50 17,32 13,88 7,54 17,69
47_D Klooster Mariadal 10,50 8,97 5,55 -0,80 9,35

48_B Stroomgaard 4,50 29,22 25,73 19,44 29,58
48_C Stroomgaard 7,50 31,38 27,90 21,61 31,75
49_B Stroomgaard 4,50 31,14 27,65 21,36 31,50
49_C Stroomgaard 7,50 33,48 30,00 23,71 33,85
50_B Stroomgaard 4,50 28,17 24,68 18,39 28,53

50_C Stroomgaard 7,50 30,35 26,87 20,58 30,72
51_B Stroomgaard 4,50 26,38 22,88 16,60 26,74
51_C Stroomgaard 7,50 27,84 24,35 18,06 28,20
52_B Stroomgaard 4,50 28,43 24,94 18,65 28,79
52_C Stroomgaard 7,50 30,67 27,19 20,89 31,03

53_B Stroomgaard 4,50 26,42 22,93 16,64 26,78
53_C Stroomgaard 7,50 28,32 24,83 18,53 28,68
54_B Stroomgaard 4,50 34,35 30,86 24,58 34,71
54_C Stroomgaard 7,50 35,81 32,33 26,03 36,17
55_B Stroomgaard 4,50 30,44 26,95 20,66 30,80

55_C Stroomgaard 7,50 32,55 29,06 22,77 32,91
56_A Stroomgaard 1,50 12,28 8,84 2,48 12,65
56_B Stroomgaard 4,50 13,71 10,29 3,92 14,08
56_C Stroomgaard 7,50 14,78 11,36 5,00 15,16
57_A Stroomgaard 1,50 23,81 20,34 14,04 24,18

57_B Stroomgaard 4,50 25,77 22,31 16,00 26,14
57_C Stroomgaard 7,50 27,71 24,24 17,94 28,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:55:37Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 26,86 23,36 17,07 27,22
58_B Stroomgaard 4,50 27,99 24,50 18,21 28,35
58_C Stroomgaard 7,50 28,81 25,32 19,02 29,17
59_A Stroomgaard 1,50 13,00 9,55 3,20 13,36
59_B Stroomgaard 4,50 14,69 11,26 4,90 15,06

59_C Stroomgaard 7,50 16,11 12,68 6,32 16,48
60_A Stroomgaard 1,50 26,16 22,68 16,38 26,52
60_B Stroomgaard 4,50 28,93 25,46 19,16 29,30
60_C Stroomgaard 7,50 31,99 28,51 22,22 32,36
61_A Stroomgaard 1,50 28,80 25,29 19,01 29,15

61_B Stroomgaard 4,50 29,82 26,32 20,04 30,18
61_C Stroomgaard 7,50 30,84 27,35 21,05 31,20
62_A Stroomgaard 1,50 26,22 22,74 16,44 26,58
62_B Stroomgaard 4,50 27,93 24,46 18,16 28,30
62_C Stroomgaard 7,50 29,73 26,26 19,95 30,10

63_A Stroomgaard 1,50 24,45 20,98 14,67 24,82
63_B Stroomgaard 4,50 26,58 23,12 16,80 26,95
63_C Stroomgaard 7,50 30,27 26,79 20,49 30,63
64_A Stroomgaard 1,50 35,82 32,32 26,04 36,18
65_A Stroomgaard 1,50 33,84 30,34 24,06 34,20

66_A Stroomgaard 1,50 16,59 13,11 6,80 16,95
67_A Stroomgaard 1,50 16,36 12,86 6,56 16,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:55:37Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 24,73 21,34 15,37 25,25
01_C Kloosterhof 7,50 28,34 24,87 18,77 28,77
01_D Kloosterhof 10,50 31,34 27,82 21,67 31,73
02_B Kloosterhof 4,50 24,92 21,53 15,55 25,44
02_C Kloosterhof 7,50 28,17 24,70 18,61 28,61

02_D Kloosterhof 10,50 31,14 27,62 21,47 31,53
03_A Kloosterhof 1,50 19,65 16,29 10,41 20,22
03_B Kloosterhof 4,50 23,66 20,26 14,25 24,16
03_C Kloosterhof 7,50 25,71 22,27 16,21 26,17
04_A Kloosterhof 1,50 20,44 17,04 11,00 20,93

04_B Kloosterhof 4,50 22,49 19,07 12,98 22,95
04_C Kloosterhof 7,50 24,72 21,24 15,10 25,14
05_A Kloosterhof 1,50 20,37 16,97 10,94 20,87
05_B Kloosterhof 4,50 22,39 18,96 12,88 22,85
05_C Kloosterhof 7,50 24,60 21,11 14,99 25,02

06_A Kloosterhof 1,50 19,58 16,21 10,33 20,14
06_B Kloosterhof 4,50 23,73 20,32 14,30 24,22
06_C Kloosterhof 7,50 25,85 22,41 16,34 26,31
07_A Kloosterhof 1,50 19,78 16,41 10,49 20,33
07_B Kloosterhof 4,50 24,14 20,72 14,67 24,62

07_C Kloosterhof 7,50 26,50 23,04 16,93 26,94
08_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
08_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
08_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
08_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --

09_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
09_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
09_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
09_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
10_B Kloosterhof 4,50 25,15 21,75 15,75 25,66

10_C Kloosterhof 7,50 27,97 24,50 18,41 28,41
10_D Kloosterhof 10,50 31,01 27,49 21,34 31,40
11_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
11_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
11_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --

11_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
12_B Kloosterhof 4,50 25,23 21,82 15,80 25,72
12_C Kloosterhof 7,50 27,91 24,45 18,36 28,35
13_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
13_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --

14_A Kloosterhof 1,50 20,19 16,69 10,40 20,55
14_B Kloosterhof 4,50 23,56 20,06 13,78 23,92
14_C Kloosterhof 7,50 21,14 17,72 11,41 21,53
14_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
15_A Kloosterhof 1,50 15,35 11,92 5,83 15,81

15_B Kloosterhof 4,50 17,42 13,99 7,87 17,87
15_C Kloosterhof 7,50 18,68 15,23 9,09 19,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:55:49Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 19,84 16,38 10,21 20,26
16_B Kloosterhof 4,50 24,76 21,33 15,23 25,22
16_C Kloosterhof 7,50 27,32 23,84 17,69 27,73
16_D Kloosterhof 10,50 28,64 25,11 18,95 29,02
17_A Kloosterhof 1,50 18,52 15,02 8,81 18,90

17_B Kloosterhof 4,50 19,21 15,74 9,54 19,61
17_C Kloosterhof 7,50 21,24 17,69 11,44 21,58
17_D Kloosterhof 10,50 16,73 13,23 6,94 17,09
18_A Kloosterhof 1,50 18,91 15,41 9,23 19,30
18_B Kloosterhof 4,50 19,71 16,26 10,08 20,13

18_C Kloosterhof 7,50 21,65 18,12 11,89 22,01
18_D Kloosterhof 10,50 15,61 12,16 5,97 16,03
19_B Kloosterhof 4,50 23,11 19,73 13,79 23,65
19_C Kloosterhof 7,50 25,24 21,80 15,78 25,72
19_D Kloosterhof 10,50 28,53 25,00 18,84 28,91

20_B Kloosterhof 4,50 25,11 21,68 15,57 25,56
20_C Kloosterhof 7,50 27,72 24,23 18,07 28,12
20_D Kloosterhof 10,50 30,90 27,36 21,16 31,26
21_A Kloosterhof 1,50 17,70 14,25 8,04 18,11
21_B Kloosterhof 4,50 20,24 16,78 10,56 20,64

21_C Kloosterhof 7,50 21,87 18,37 12,14 22,24
21_D Kloosterhof 10,50 18,84 15,39 9,18 19,25
22_B Kloosterhof 4,50 25,03 21,61 15,53 25,50
22_C Kloosterhof 7,50 27,69 24,21 18,07 28,11
22_D Kloosterhof 10,50 30,79 27,25 21,08 31,16

23_B Kloosterhof 4,50 25,28 21,87 15,86 25,78
23_C Kloosterhof 7,50 27,85 24,38 18,29 28,29
23_D Kloosterhof 10,50 30,81 27,30 21,15 31,21
24_A Kloosterhof 1,50 15,72 12,28 6,16 16,16
24_B Kloosterhof 4,50 19,04 15,58 9,40 19,45

24_C Kloosterhof 7,50 19,64 16,16 9,99 20,05
24_D Kloosterhof 10,50 17,56 14,10 8,01 18,00
25_A Kloosterhof 1,50 17,08 13,63 7,45 17,50
25_B Kloosterhof 4,50 20,44 16,97 10,76 20,84
25_C Kloosterhof 7,50 21,92 18,40 12,19 22,29

25_D Kloosterhof 10,50 17,89 14,44 8,31 18,32
26_A Klooster Mariadal 1,50 18,58 15,23 9,40 19,17
26_B Klooster Mariadal 4,50 21,79 18,41 12,46 22,32
26_C Klooster Mariadal 7,50 24,95 21,50 15,42 25,40
26_D Klooster Mariadal 10,50 29,25 25,72 19,55 29,63

27_A Klooster Mariadal 1,50 -- -- -- --
27_B Klooster Mariadal 4,50 -- -- -- --
27_C Klooster Mariadal 7,50 -- -- -- --
27_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
28_A Klooster Mariadal 1,50 13,71 10,32 4,34 14,23

28_B Klooster Mariadal 4,50 15,30 11,90 5,92 15,81
28_C Klooster Mariadal 7,50 19,05 15,51 9,32 19,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 17,98 14,41 8,18 18,32
29_A Klooster Mariadal 1,50 19,36 16,02 10,22 19,97
29_B Klooster Mariadal 4,50 22,49 19,11 13,18 23,03
29_C Klooster Mariadal 7,50 24,87 21,42 15,34 25,32
29_D Klooster Mariadal 10,50 29,30 25,75 19,58 29,67

30_A Klooster Mariadal 1,50 21,05 17,70 11,87 21,64
30_B Klooster Mariadal 4,50 24,40 21,02 15,07 24,93
30_C Klooster Mariadal 7,50 25,56 22,14 16,16 26,06
30_D Klooster Mariadal 10,50 29,62 26,08 19,91 29,99
31_A Klooster Mariadal 1,50 20,29 16,95 11,18 20,91

31_B Klooster Mariadal 4,50 23,08 19,73 13,88 23,67
31_C Klooster Mariadal 7,50 22,97 19,67 13,92 23,62
31_D Klooster Mariadal 10,50 23,60 20,22 14,26 24,13
32_A Klooster Mariadal 1,50 15,38 11,89 5,65 15,76
32_B Klooster Mariadal 4,50 19,92 16,41 10,16 20,28

32_C Klooster Mariadal 7,50 21,59 18,07 11,83 21,95
32_D Klooster Mariadal 10,50 14,19 10,66 4,37 14,53
33_A Klooster Mariadal 1,50 16,47 13,13 7,27 17,06
33_B Klooster Mariadal 4,50 18,15 14,80 8,89 18,72
33_C Klooster Mariadal 7,50 19,56 16,19 10,21 20,09

33_D Klooster Mariadal 10,50 19,85 16,43 10,40 20,33
34_A Klooster Mariadal 1,50 11,66 8,28 2,45 12,24
34_B Klooster Mariadal 4,50 12,73 9,38 3,53 13,32
34_C Klooster Mariadal 7,50 14,32 11,03 5,32 14,99
34_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --

35_A Klooster Mariadal 1,50 11,28 8,00 2,37 11,98
35_B Klooster Mariadal 4,50 13,62 10,35 4,70 14,32
35_C Klooster Mariadal 7,50 16,45 13,19 7,56 17,17
35_D Klooster Mariadal 10,50 5,32 2,14 -3,18 6,20
36_A Klooster Mariadal 1,50 19,48 16,04 9,94 19,93

36_B Klooster Mariadal 4,50 21,98 18,52 12,38 22,41
36_C Klooster Mariadal 7,50 26,00 22,49 16,32 26,39
36_D Klooster Mariadal 10,50 28,72 25,18 18,99 29,09
37_A Klooster Mariadal 1,50 19,26 15,84 9,77 19,73
37_B Klooster Mariadal 4,50 21,90 18,46 12,36 22,35

37_C Klooster Mariadal 7,50 24,96 21,47 15,35 25,38
37_D Klooster Mariadal 10,50 27,60 24,07 17,89 27,97
38_A Klooster Mariadal 1,50 17,59 14,16 7,92 18,00
38_B Klooster Mariadal 4,50 20,38 16,96 10,74 20,80
38_C Klooster Mariadal 7,50 22,55 19,15 13,00 23,01

38_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
39_A Klooster Mariadal 1,50 20,76 17,48 12,01 21,52
39_B Klooster Mariadal 4,50 22,54 19,29 13,78 23,31
40_A Klooster Mariadal 1,50 21,94 18,56 12,62 22,48
40_B Klooster Mariadal 4,50 25,78 22,35 16,28 26,25

40_C Klooster Mariadal 7,50 33,86 30,33 24,10 34,22
40_D Klooster Mariadal 10,50 35,56 32,02 25,79 35,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 17,87 14,47 8,33 18,33
41_B Klooster Mariadal 4,50 21,17 17,74 11,55 21,60
41_C Klooster Mariadal 7,50 25,07 21,60 15,35 25,45
41_D Klooster Mariadal 10,50 28,88 25,35 19,09 29,23
42_A Klooster Mariadal 1,50 19,42 16,06 10,10 19,96

42_B Klooster Mariadal 4,50 22,06 18,68 12,67 22,57
42_C Klooster Mariadal 7,50 25,70 22,24 16,09 26,12
42_D Klooster Mariadal 10,50 29,26 25,74 19,53 29,63
43_A Klooster Mariadal 1,50 24,91 21,51 15,46 25,40
43_B Klooster Mariadal 4,50 28,89 25,45 19,30 29,32

43_C Klooster Mariadal 7,50 34,95 31,42 25,20 35,31
43_D Klooster Mariadal 10,50 34,67 31,13 24,93 35,03
44_A Klooster Mariadal 1,50 22,51 19,17 13,46 23,15
44_B Klooster Mariadal 4,50 25,60 22,23 16,37 26,17
44_C Klooster Mariadal 7,50 32,23 28,71 22,57 32,62

44_D Klooster Mariadal 10,50 33,89 30,35 24,18 34,26
45_A Klooster Mariadal 1,50 23,08 19,70 13,74 23,61
46_A Klooster Mariadal 1,50 21,69 18,34 12,57 22,30
46_B Klooster Mariadal 4,50 24,60 21,21 15,32 25,15
46_C Klooster Mariadal 7,50 30,01 26,48 20,37 30,41

46_D Klooster Mariadal 10,50 32,32 28,78 22,62 32,70
47_A Klooster Mariadal 1,50 20,51 17,14 11,26 21,07
47_B Klooster Mariadal 4,50 24,08 20,67 14,66 24,58
47_C Klooster Mariadal 7,50 25,92 22,48 16,43 26,39
47_D Klooster Mariadal 10,50 31,00 27,46 21,29 31,37

48_B Stroomgaard 4,50 21,33 17,95 11,94 21,84
48_C Stroomgaard 7,50 23,22 19,81 13,73 23,69
49_B Stroomgaard 4,50 22,26 18,86 12,82 22,75
49_C Stroomgaard 7,50 24,19 20,75 14,65 24,64
50_B Stroomgaard 4,50 21,24 17,86 11,87 21,76

50_C Stroomgaard 7,50 24,07 20,62 14,52 24,51
51_B Stroomgaard 4,50 16,05 12,69 6,60 16,55
51_C Stroomgaard 7,50 16,99 13,63 7,52 17,48
52_B Stroomgaard 4,50 24,47 21,06 14,93 24,93
52_C Stroomgaard 7,50 26,67 23,18 16,99 27,06

53_B Stroomgaard 4,50 23,76 20,34 14,19 24,20
53_C Stroomgaard 7,50 26,13 22,63 16,42 26,51
54_B Stroomgaard 4,50 22,37 18,98 12,93 22,86
54_C Stroomgaard 7,50 24,36 20,90 14,76 24,79
55_B Stroomgaard 4,50 17,82 14,40 8,33 18,29

55_C Stroomgaard 7,50 20,62 17,14 10,99 21,03
56_A Stroomgaard 1,50 23,40 19,97 13,80 23,83
56_B Stroomgaard 4,50 24,00 20,56 14,36 24,42
56_C Stroomgaard 7,50 28,84 25,32 19,08 29,20
57_A Stroomgaard 1,50 22,64 19,13 12,99 23,04

57_B Stroomgaard 4,50 25,31 21,81 15,65 25,71
57_C Stroomgaard 7,50 26,63 23,11 16,94 27,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 21,40 17,96 11,77 21,82
58_B Stroomgaard 4,50 23,96 20,51 14,29 24,37
58_C Stroomgaard 7,50 26,09 22,56 16,32 26,45
59_A Stroomgaard 1,50 18,86 15,41 9,21 19,27
59_B Stroomgaard 4,50 22,10 18,61 12,38 22,48

59_C Stroomgaard 7,50 26,99 23,46 17,21 27,34
60_A Stroomgaard 1,50 18,99 15,61 9,64 19,52
60_B Stroomgaard 4,50 21,07 17,70 11,69 21,59
60_C Stroomgaard 7,50 22,20 18,81 12,76 22,69
61_A Stroomgaard 1,50 16,88 13,45 7,25 17,30

61_B Stroomgaard 4,50 19,99 16,53 10,31 20,39
61_C Stroomgaard 7,50 -- -- -- --
62_A Stroomgaard 1,50 23,16 19,63 13,49 23,55
62_B Stroomgaard 4,50 25,56 22,03 15,86 25,94
62_C Stroomgaard 7,50 26,89 23,35 17,16 27,26

63_A Stroomgaard 1,50 19,83 16,39 10,38 20,31
63_B Stroomgaard 4,50 22,56 19,11 13,03 23,01
63_C Stroomgaard 7,50 24,43 20,95 14,82 24,85
64_A Stroomgaard 1,50 17,45 14,08 8,14 17,99
65_A Stroomgaard 1,50 17,22 13,85 7,84 17,74

66_A Stroomgaard 1,50 22,82 19,39 13,28 23,27
67_A Stroomgaard 1,50 17,06 13,70 7,82 17,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 20,15 16,66 11,45 20,89
01_C Kloosterhof 7,50 21,01 17,53 12,31 21,75
01_D Kloosterhof 10,50 22,12 18,62 13,41 22,85
02_B Kloosterhof 4,50 19,78 16,29 11,08 20,52
02_C Kloosterhof 7,50 20,77 17,28 12,07 21,51

02_D Kloosterhof 10,50 21,79 18,30 13,09 22,53
03_A Kloosterhof 1,50 16,30 12,80 7,60 17,04
03_B Kloosterhof 4,50 18,89 15,39 10,19 19,63
03_C Kloosterhof 7,50 20,06 16,57 11,36 20,80
04_A Kloosterhof 1,50 14,79 11,30 6,09 15,53

04_B Kloosterhof 4,50 15,88 12,40 7,18 16,62
04_C Kloosterhof 7,50 16,57 13,09 7,87 17,31
05_A Kloosterhof 1,50 14,51 11,03 5,82 15,26
05_B Kloosterhof 4,50 15,50 12,03 6,81 16,25
05_C Kloosterhof 7,50 16,00 12,54 7,30 16,75

06_A Kloosterhof 1,50 16,10 12,60 7,40 16,84
06_B Kloosterhof 4,50 19,05 15,55 10,35 19,79
06_C Kloosterhof 7,50 20,31 16,81 11,61 21,05
07_A Kloosterhof 1,50 15,32 11,81 6,62 16,06
07_B Kloosterhof 4,50 17,36 13,87 8,66 18,10

07_C Kloosterhof 7,50 18,24 14,75 9,54 18,98
08_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
08_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
08_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
08_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --

09_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
09_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
09_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
09_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
10_B Kloosterhof 4,50 19,80 16,32 11,11 20,55

10_C Kloosterhof 7,50 20,55 17,07 11,85 21,29
10_D Kloosterhof 10,50 21,58 18,10 12,88 22,32
11_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
11_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
11_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --

11_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
12_B Kloosterhof 4,50 19,86 16,38 11,17 20,61
12_C Kloosterhof 7,50 20,79 17,30 12,09 21,53
13_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
13_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --

14_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
14_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
14_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
14_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
15_A Kloosterhof 1,50 5,85 2,37 -2,84 6,60

15_B Kloosterhof 4,50 7,22 3,76 -1,47 7,97
15_C Kloosterhof 7,50 4,54 1,06 -4,16 5,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 5,64 2,15 -3,06 6,38
16_B Kloosterhof 4,50 18,67 15,17 9,97 19,41
16_C Kloosterhof 7,50 26,22 22,64 17,51 26,94
16_D Kloosterhof 10,50 29,68 26,09 20,97 30,40
17_A Kloosterhof 1,50 11,24 7,73 2,54 11,98

17_B Kloosterhof 4,50 13,19 9,69 4,50 13,93
17_C Kloosterhof 7,50 10,37 6,92 1,68 11,12
17_D Kloosterhof 10,50 9,96 6,50 1,27 10,71
18_A Kloosterhof 1,50 8,82 5,33 0,12 9,56
18_B Kloosterhof 4,50 10,27 6,82 1,59 11,03

18_C Kloosterhof 7,50 10,17 6,72 1,47 10,92
18_D Kloosterhof 10,50 10,77 7,31 2,07 11,52
19_B Kloosterhof 4,50 17,97 14,47 9,27 18,71
19_C Kloosterhof 7,50 21,90 18,35 13,19 22,62
19_D Kloosterhof 10,50 27,06 23,47 18,35 27,78

20_B Kloosterhof 4,50 18,32 14,83 9,62 19,06
20_C Kloosterhof 7,50 19,20 15,72 10,50 19,94
20_D Kloosterhof 10,50 19,24 15,75 10,54 19,98
21_A Kloosterhof 1,50 9,71 6,24 1,02 10,46
21_B Kloosterhof 4,50 11,00 7,55 2,31 11,75

21_C Kloosterhof 7,50 10,73 7,30 2,04 11,49
21_D Kloosterhof 10,50 11,05 7,61 2,35 11,80
22_B Kloosterhof 4,50 18,87 15,38 10,17 19,61
22_C Kloosterhof 7,50 19,82 16,34 11,12 20,56
22_D Kloosterhof 10,50 21,01 17,51 12,31 21,75

23_B Kloosterhof 4,50 18,06 14,59 9,37 18,81
23_C Kloosterhof 7,50 18,66 15,18 9,96 19,40
23_D Kloosterhof 10,50 19,39 15,91 10,69 20,13
24_A Kloosterhof 1,50 10,51 6,99 1,81 11,24
24_B Kloosterhof 4,50 12,76 9,25 4,07 13,50

24_C Kloosterhof 7,50 7,67 4,20 -1,03 8,41
24_D Kloosterhof 10,50 8,38 4,91 -0,32 9,12
25_A Kloosterhof 1,50 6,85 3,38 -1,85 7,59
25_B Kloosterhof 4,50 8,20 4,76 -0,49 8,95
25_C Kloosterhof 7,50 8,57 5,14 -0,13 9,32

25_D Kloosterhof 10,50 8,77 5,35 0,08 9,53
26_A Klooster Mariadal 1,50 16,37 12,86 7,67 17,11
26_B Klooster Mariadal 4,50 18,04 14,55 9,34 18,78
26_C Klooster Mariadal 7,50 23,20 19,63 14,49 23,92
26_D Klooster Mariadal 10,50 27,77 24,18 19,06 28,49

27_A Klooster Mariadal 1,50 8,28 4,77 -0,43 9,01
27_B Klooster Mariadal 4,50 12,25 8,71 3,55 12,98
27_C Klooster Mariadal 7,50 -- -- -- --
27_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
28_A Klooster Mariadal 1,50 9,77 6,29 1,08 10,52

28_B Klooster Mariadal 4,50 11,22 7,77 2,53 11,97
28_C Klooster Mariadal 7,50 8,77 5,34 0,08 9,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 1,60 -1,83 -7,09 2,36
29_A Klooster Mariadal 1,50 16,79 13,28 8,09 17,53
29_B Klooster Mariadal 4,50 18,45 14,96 9,76 19,19
29_C Klooster Mariadal 7,50 22,68 19,12 13,97 23,40
29_D Klooster Mariadal 10,50 26,53 22,94 17,82 27,25

30_A Klooster Mariadal 1,50 16,19 12,68 7,49 16,93
30_B Klooster Mariadal 4,50 18,00 14,52 9,31 18,75
30_C Klooster Mariadal 7,50 18,88 15,39 10,18 19,62
30_D Klooster Mariadal 10,50 19,07 15,58 10,37 19,81
31_A Klooster Mariadal 1,50 15,50 12,00 6,80 16,24

31_B Klooster Mariadal 4,50 17,21 13,73 8,52 17,96
31_C Klooster Mariadal 7,50 18,02 14,55 9,32 18,76
31_D Klooster Mariadal 10,50 18,71 15,23 10,00 19,45
32_A Klooster Mariadal 1,50 8,15 4,68 -0,55 8,89
32_B Klooster Mariadal 4,50 8,60 5,15 -0,09 9,35

32_C Klooster Mariadal 7,50 11,30 7,86 2,60 12,05
32_D Klooster Mariadal 10,50 -0,16 -3,67 -8,86 0,58
33_A Klooster Mariadal 1,50 10,67 7,19 1,98 11,42
33_B Klooster Mariadal 4,50 12,19 8,74 3,50 12,94
33_C Klooster Mariadal 7,50 11,34 7,90 2,65 12,09

33_D Klooster Mariadal 10,50 7,86 4,41 -0,84 8,61
34_A Klooster Mariadal 1,50 10,62 7,08 1,91 11,35
34_B Klooster Mariadal 4,50 11,84 8,33 3,14 12,58
34_C Klooster Mariadal 7,50 14,18 10,70 5,48 14,92
34_D Klooster Mariadal 10,50 16,10 12,63 7,40 16,84

35_A Klooster Mariadal 1,50 11,88 8,37 3,18 12,62
35_B Klooster Mariadal 4,50 13,92 10,44 5,22 14,66
35_C Klooster Mariadal 7,50 15,03 11,56 6,33 15,77
35_D Klooster Mariadal 10,50 15,68 12,21 6,98 16,42
36_A Klooster Mariadal 1,50 9,88 6,40 1,18 10,62

36_B Klooster Mariadal 4,50 11,02 7,58 2,34 11,78
36_C Klooster Mariadal 7,50 11,42 7,99 2,73 12,18
36_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
37_A Klooster Mariadal 1,50 13,02 9,53 4,32 13,76
37_B Klooster Mariadal 4,50 11,96 8,51 3,27 12,71

37_C Klooster Mariadal 7,50 12,37 8,94 3,68 13,13
37_D Klooster Mariadal 10,50 2,09 -1,38 -6,61 2,83
38_A Klooster Mariadal 1,50 16,90 13,39 8,20 17,64
38_B Klooster Mariadal 4,50 18,35 14,87 9,66 19,10
38_C Klooster Mariadal 7,50 19,09 15,61 10,39 19,83

38_D Klooster Mariadal 10,50 19,87 16,40 11,17 20,61
39_A Klooster Mariadal 1,50 20,68 17,17 11,98 21,42
39_B Klooster Mariadal 4,50 22,25 18,77 13,56 23,00
40_A Klooster Mariadal 1,50 18,96 15,46 10,26 19,70
40_B Klooster Mariadal 4,50 20,94 17,46 12,25 21,69

40_C Klooster Mariadal 7,50 22,07 18,59 13,37 22,81
40_D Klooster Mariadal 10,50 23,28 19,80 14,58 24,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 15,08 11,61 6,39 15,83
41_B Klooster Mariadal 4,50 16,96 13,50 8,28 17,71
41_C Klooster Mariadal 7,50 17,28 13,83 8,59 18,03
41_D Klooster Mariadal 10,50 17,28 13,82 8,59 18,03
42_A Klooster Mariadal 1,50 14,35 10,87 5,65 15,09

42_B Klooster Mariadal 4,50 15,75 12,29 7,06 16,50
42_C Klooster Mariadal 7,50 17,50 14,04 8,81 18,25
42_D Klooster Mariadal 10,50 17,60 14,13 8,90 18,34
43_A Klooster Mariadal 1,50 18,62 15,11 9,92 19,36
43_B Klooster Mariadal 4,50 20,38 16,90 11,69 21,13

43_C Klooster Mariadal 7,50 21,45 17,97 12,75 22,19
43_D Klooster Mariadal 10,50 22,59 19,11 13,89 23,33
44_A Klooster Mariadal 1,50 18,31 14,80 9,61 19,05
44_B Klooster Mariadal 4,50 19,92 16,44 11,23 20,67
44_C Klooster Mariadal 7,50 20,88 17,40 12,18 21,62

44_D Klooster Mariadal 10,50 21,89 18,42 13,19 22,63
45_A Klooster Mariadal 1,50 2,61 -0,94 -6,10 3,33
46_A Klooster Mariadal 1,50 18,57 15,07 9,87 19,31
46_B Klooster Mariadal 4,50 20,15 16,67 11,46 20,90
46_C Klooster Mariadal 7,50 21,09 17,62 12,39 21,83

46_D Klooster Mariadal 10,50 22,09 18,61 13,38 22,83
47_A Klooster Mariadal 1,50 18,26 14,76 9,56 19,00
47_B Klooster Mariadal 4,50 19,70 16,21 11,00 20,44
47_C Klooster Mariadal 7,50 20,54 17,07 11,84 21,28
47_D Klooster Mariadal 10,50 21,40 17,93 12,70 22,14

48_B Stroomgaard 4,50 15,50 12,03 6,81 16,25
48_C Stroomgaard 7,50 16,15 12,69 7,45 16,90
49_B Stroomgaard 4,50 16,01 12,54 7,32 16,76
49_C Stroomgaard 7,50 16,05 12,59 7,36 16,80
50_B Stroomgaard 4,50 15,68 12,21 6,99 16,43

50_C Stroomgaard 7,50 16,46 12,99 7,76 17,20
51_B Stroomgaard 4,50 12,46 8,99 3,77 13,21
51_C Stroomgaard 7,50 12,87 9,42 4,18 13,62
52_B Stroomgaard 4,50 12,36 8,90 3,67 13,11
52_C Stroomgaard 7,50 11,43 7,98 2,74 12,18

53_B Stroomgaard 4,50 9,99 6,53 1,30 10,74
53_C Stroomgaard 7,50 9,41 5,96 0,71 10,16
54_B Stroomgaard 4,50 14,52 11,06 5,83 15,27
54_C Stroomgaard 7,50 15,08 11,63 6,39 15,83
55_B Stroomgaard 4,50 11,85 8,39 3,16 12,60

55_C Stroomgaard 7,50 10,92 7,47 2,23 11,67
56_A Stroomgaard 1,50 10,88 7,41 2,19 11,63
56_B Stroomgaard 4,50 9,87 6,42 1,17 10,62
56_C Stroomgaard 7,50 9,31 5,87 0,62 10,06
57_A Stroomgaard 1,50 14,08 10,59 5,38 14,82

57_B Stroomgaard 4,50 15,68 12,21 6,98 16,42
57_C Stroomgaard 7,50 17,30 13,81 8,60 18,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 6,32 2,86 -2,37 7,07
58_B Stroomgaard 4,50 7,16 3,72 -1,53 7,91
58_C Stroomgaard 7,50 6,98 3,54 -1,71 7,73
59_A Stroomgaard 1,50 11,09 7,64 2,40 11,84
59_B Stroomgaard 4,50 11,22 7,78 2,53 11,97

59_C Stroomgaard 7,50 10,38 6,94 1,68 11,13
60_A Stroomgaard 1,50 14,68 11,18 5,98 15,42
60_B Stroomgaard 4,50 15,95 12,49 7,26 16,70
60_C Stroomgaard 7,50 16,72 13,26 8,02 17,47
61_A Stroomgaard 1,50 7,25 3,79 -1,44 8,00

61_B Stroomgaard 4,50 8,14 4,70 -0,55 8,89
61_C Stroomgaard 7,50 7,51 4,07 -1,19 8,26
62_A Stroomgaard 1,50 14,63 11,13 5,93 15,37
62_B Stroomgaard 4,50 16,27 12,79 7,57 17,01
62_C Stroomgaard 7,50 17,81 14,32 9,11 18,55

63_A Stroomgaard 1,50 14,47 10,98 5,78 15,21
63_B Stroomgaard 4,50 15,94 12,47 7,24 16,68
63_C Stroomgaard 7,50 16,88 13,41 8,18 17,62
64_A Stroomgaard 1,50 9,88 6,40 1,18 10,62
65_A Stroomgaard 1,50 10,81 7,32 2,11 11,55

66_A Stroomgaard 1,50 12,40 8,90 3,70 13,14
67_A Stroomgaard 1,50 14,82 11,32 6,12 15,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 29,18 25,68 20,48 29,92
01_C Kloosterhof 7,50 33,83 30,28 25,12 34,55
01_D Kloosterhof 10,50 33,91 30,34 25,20 34,63
02_B Kloosterhof 4,50 28,17 24,68 19,48 28,91
02_C Kloosterhof 7,50 32,28 28,73 23,57 33,00

02_D Kloosterhof 10,50 33,31 29,73 24,59 34,02
03_A Kloosterhof 1,50 38,89 35,30 30,18 39,61
03_B Kloosterhof 4,50 38,87 35,28 30,15 39,58
03_C Kloosterhof 7,50 39,29 35,71 30,58 40,01
04_A Kloosterhof 1,50 25,69 22,21 17,00 26,44

04_B Kloosterhof 4,50 27,40 23,93 18,72 28,15
04_C Kloosterhof 7,50 29,39 25,91 20,70 30,14
05_A Kloosterhof 1,50 25,02 21,53 16,32 25,76
05_B Kloosterhof 4,50 26,67 23,19 17,98 27,42
05_C Kloosterhof 7,50 29,62 26,13 20,93 30,36

06_A Kloosterhof 1,50 39,11 35,52 30,40 39,83
06_B Kloosterhof 4,50 39,08 35,51 30,38 39,80
06_C Kloosterhof 7,50 39,83 36,25 31,12 40,55
07_A Kloosterhof 1,50 38,27 34,68 29,56 38,99
07_B Kloosterhof 4,50 38,17 34,59 29,46 38,89

07_C Kloosterhof 7,50 38,89 35,31 30,17 39,60
08_A Kloosterhof 1,50 36,12 32,53 27,41 36,84
08_B Kloosterhof 4,50 36,72 33,15 28,02 37,44
08_C Kloosterhof 7,50 37,39 33,82 28,69 38,11
08_D Kloosterhof 10,50 38,39 34,82 29,69 39,11

09_A Kloosterhof 1,50 33,59 30,02 24,88 34,31
09_B Kloosterhof 4,50 34,51 30,96 25,81 35,24
09_C Kloosterhof 7,50 35,66 32,10 26,95 36,38
09_D Kloosterhof 10,50 36,68 33,12 27,98 37,41
10_B Kloosterhof 4,50 27,15 23,67 18,45 27,89

10_C Kloosterhof 7,50 28,65 25,16 19,95 29,39
10_D Kloosterhof 10,50 29,05 25,54 20,35 29,79
11_A Kloosterhof 1,50 30,36 26,84 21,66 31,09
11_B Kloosterhof 4,50 32,09 28,58 23,40 32,83
11_C Kloosterhof 7,50 33,33 29,81 24,63 34,06

11_D Kloosterhof 10,50 35,21 31,66 26,50 35,93
12_B Kloosterhof 4,50 26,67 23,18 17,97 27,41
12_C Kloosterhof 7,50 28,15 24,66 19,45 28,89
13_B Kloosterhof 4,50 32,07 28,57 23,38 32,81
13_C Kloosterhof 7,50 33,78 30,25 25,07 34,51

14_A Kloosterhof 1,50 30,10 26,58 21,40 30,83
14_B Kloosterhof 4,50 31,78 28,28 23,09 32,52
14_C Kloosterhof 7,50 32,97 29,45 24,27 33,70
14_D Kloosterhof 10,50 33,85 30,32 25,15 34,58
15_A Kloosterhof 1,50 27,43 23,92 18,74 28,17

15_B Kloosterhof 4,50 28,85 25,35 20,16 29,59
15_C Kloosterhof 7,50 30,04 26,54 21,35 30,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 30,56 27,04 21,87 31,30
16_B Kloosterhof 4,50 30,41 26,91 21,71 31,15
16_C Kloosterhof 7,50 32,52 29,00 23,82 33,25
16_D Kloosterhof 10,50 35,23 31,66 26,52 35,95
17_A Kloosterhof 1,50 26,26 22,76 17,57 27,00

17_B Kloosterhof 4,50 27,51 24,02 18,82 28,25
17_C Kloosterhof 7,50 28,40 24,92 19,72 29,15
17_D Kloosterhof 10,50 29,55 26,04 20,85 30,29
18_A Kloosterhof 1,50 26,34 22,84 17,66 27,09
18_B Kloosterhof 4,50 27,80 24,31 19,11 28,54

18_C Kloosterhof 7,50 28,70 25,21 20,01 29,44
18_D Kloosterhof 10,50 29,84 26,33 21,15 30,58
19_B Kloosterhof 4,50 29,99 26,50 21,30 30,73
19_C Kloosterhof 7,50 31,74 28,23 23,04 32,48
19_D Kloosterhof 10,50 32,50 28,97 23,79 33,23

20_B Kloosterhof 4,50 29,89 26,40 21,20 30,63
20_C Kloosterhof 7,50 32,75 29,21 24,04 33,48
20_D Kloosterhof 10,50 35,44 31,87 26,73 36,16
21_A Kloosterhof 1,50 26,61 23,10 17,92 27,35
21_B Kloosterhof 4,50 28,20 24,71 19,51 28,94

21_C Kloosterhof 7,50 29,30 25,80 20,61 30,04
21_D Kloosterhof 10,50 30,59 27,06 21,89 31,32
22_B Kloosterhof 4,50 29,32 25,83 20,62 30,06
22_C Kloosterhof 7,50 32,27 28,74 23,57 33,00
22_D Kloosterhof 10,50 35,62 32,05 26,91 36,34

23_B Kloosterhof 4,50 28,34 24,85 19,64 29,08
23_C Kloosterhof 7,50 31,55 28,03 22,84 32,28
23_D Kloosterhof 10,50 35,04 31,48 26,33 35,76
24_A Kloosterhof 1,50 26,88 23,37 18,19 27,62
24_B Kloosterhof 4,50 28,29 24,80 19,61 29,04

24_C Kloosterhof 7,50 30,21 26,69 21,51 30,94
24_D Kloosterhof 10,50 31,14 27,61 22,45 31,88
25_A Kloosterhof 1,50 26,62 23,12 17,93 27,36
25_B Kloosterhof 4,50 28,31 24,81 19,62 29,05
25_C Kloosterhof 7,50 29,50 26,00 20,82 30,25

25_D Kloosterhof 10,50 30,33 26,81 21,63 31,06
26_A Klooster Mariadal 1,50 27,08 23,57 18,38 27,82
26_B Klooster Mariadal 4,50 29,52 26,03 20,83 30,26
26_C Klooster Mariadal 7,50 32,07 28,55 23,37 32,80
26_D Klooster Mariadal 10,50 33,73 30,19 25,03 34,46

27_A Klooster Mariadal 1,50 27,59 24,09 18,89 28,33
27_B Klooster Mariadal 4,50 29,71 26,22 21,02 30,45
27_C Klooster Mariadal 7,50 31,95 28,43 23,25 32,68
27_D Klooster Mariadal 10,50 34,90 31,34 26,19 35,62
28_A Klooster Mariadal 1,50 26,28 22,78 17,59 27,02

28_B Klooster Mariadal 4,50 27,45 23,97 18,78 28,20
28_C Klooster Mariadal 7,50 28,48 25,00 19,80 29,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 30,03 26,53 21,35 30,78
29_A Klooster Mariadal 1,50 24,71 21,20 16,01 25,45
29_B Klooster Mariadal 4,50 26,80 23,31 18,11 27,54
29_C Klooster Mariadal 7,50 29,80 26,27 21,10 30,53
29_D Klooster Mariadal 10,50 33,33 29,76 24,62 34,05

30_A Klooster Mariadal 1,50 26,79 23,28 18,09 27,53
30_B Klooster Mariadal 4,50 29,27 25,77 20,57 30,01
30_C Klooster Mariadal 7,50 31,50 27,97 22,80 32,23
30_D Klooster Mariadal 10,50 33,36 29,80 24,65 34,08
31_A Klooster Mariadal 1,50 26,55 23,04 17,85 27,29

31_B Klooster Mariadal 4,50 29,01 25,51 20,32 29,75
31_C Klooster Mariadal 7,50 31,40 27,87 22,70 32,13
31_D Klooster Mariadal 10,50 34,17 30,60 25,46 34,89
32_A Klooster Mariadal 1,50 24,63 21,13 15,95 25,38
32_B Klooster Mariadal 4,50 26,22 22,73 17,54 26,97

32_C Klooster Mariadal 7,50 27,23 23,76 18,56 27,98
32_D Klooster Mariadal 10,50 28,85 25,36 20,17 29,60
33_A Klooster Mariadal 1,50 25,12 21,63 16,44 25,87
33_B Klooster Mariadal 4,50 26,59 23,11 17,91 27,34
33_C Klooster Mariadal 7,50 27,88 24,40 19,21 28,63

33_D Klooster Mariadal 10,50 29,70 26,19 21,02 30,44
34_A Klooster Mariadal 1,50 25,57 22,07 16,89 26,32
34_B Klooster Mariadal 4,50 27,39 23,91 18,71 28,14
34_C Klooster Mariadal 7,50 28,71 25,23 20,02 29,46
34_D Klooster Mariadal 10,50 29,91 26,42 21,22 30,65

35_A Klooster Mariadal 1,50 25,33 21,83 16,63 26,07
35_B Klooster Mariadal 4,50 27,10 23,61 18,41 27,84
35_C Klooster Mariadal 7,50 28,20 24,72 19,51 28,95
35_D Klooster Mariadal 10,50 29,64 26,14 20,95 30,38
36_A Klooster Mariadal 1,50 24,03 20,53 15,34 24,77

36_B Klooster Mariadal 4,50 23,16 19,68 14,48 23,91
36_C Klooster Mariadal 7,50 24,99 21,48 16,29 25,73
36_D Klooster Mariadal 10,50 20,28 16,81 11,58 21,02
37_A Klooster Mariadal 1,50 23,95 20,46 15,27 24,70
37_B Klooster Mariadal 4,50 23,03 19,56 14,35 23,78

37_C Klooster Mariadal 7,50 24,39 20,91 15,70 25,14
37_D Klooster Mariadal 10,50 18,76 15,29 10,06 19,50
38_A Klooster Mariadal 1,50 25,50 22,00 16,80 26,24
38_B Klooster Mariadal 4,50 28,14 24,65 19,45 28,88
38_C Klooster Mariadal 7,50 31,30 27,78 22,60 32,03

38_D Klooster Mariadal 10,50 34,50 30,93 25,79 35,22
39_A Klooster Mariadal 1,50 25,44 21,94 16,75 26,18
39_B Klooster Mariadal 4,50 27,42 23,92 18,73 28,16
40_A Klooster Mariadal 1,50 27,88 24,32 19,17 28,60
40_B Klooster Mariadal 4,50 29,35 25,82 20,65 30,08

40_C Klooster Mariadal 7,50 29,33 25,81 20,64 30,07
40_D Klooster Mariadal 10,50 28,96 25,42 20,26 29,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 21,86 18,38 13,17 22,61
41_B Klooster Mariadal 4,50 22,96 19,49 14,28 23,71
41_C Klooster Mariadal 7,50 23,32 19,85 14,63 24,07
41_D Klooster Mariadal 10,50 22,86 19,39 14,16 23,60
42_A Klooster Mariadal 1,50 22,60 19,12 13,92 23,35

42_B Klooster Mariadal 4,50 22,42 18,95 13,74 23,17
42_C Klooster Mariadal 7,50 22,84 19,38 14,16 23,59
42_D Klooster Mariadal 10,50 22,70 19,24 14,00 23,45
43_A Klooster Mariadal 1,50 25,09 21,59 16,40 25,83
43_B Klooster Mariadal 4,50 27,00 23,52 18,31 27,75

43_C Klooster Mariadal 7,50 27,35 23,87 18,66 28,10
43_D Klooster Mariadal 10,50 26,86 23,36 18,16 27,60
44_A Klooster Mariadal 1,50 24,49 20,99 15,79 25,23
44_B Klooster Mariadal 4,50 26,64 23,15 17,95 27,38
44_C Klooster Mariadal 7,50 27,10 23,61 18,40 27,84

44_D Klooster Mariadal 10,50 27,02 23,51 18,32 27,76
45_A Klooster Mariadal 1,50 21,10 17,59 12,40 21,84
46_A Klooster Mariadal 1,50 23,99 20,49 15,30 24,73
46_B Klooster Mariadal 4,50 26,67 23,18 17,99 27,42
46_C Klooster Mariadal 7,50 27,78 24,27 19,08 28,52

46_D Klooster Mariadal 10,50 29,75 26,20 21,04 30,47
47_A Klooster Mariadal 1,50 31,43 27,86 22,72 32,15
47_B Klooster Mariadal 4,50 32,37 28,82 23,67 33,10
47_C Klooster Mariadal 7,50 32,58 29,01 23,87 33,30
47_D Klooster Mariadal 10,50 33,69 30,11 24,98 34,41

48_B Stroomgaard 4,50 28,22 24,73 19,53 28,96
48_C Stroomgaard 7,50 29,68 26,18 20,99 30,42
49_B Stroomgaard 4,50 28,03 24,53 19,34 28,77
49_C Stroomgaard 7,50 29,38 25,88 20,69 30,12
50_B Stroomgaard 4,50 28,35 24,87 19,67 29,10

50_C Stroomgaard 7,50 29,38 25,89 20,69 30,12
51_B Stroomgaard 4,50 31,68 28,18 23,00 32,43
51_C Stroomgaard 7,50 33,33 29,82 24,65 34,07
52_B Stroomgaard 4,50 30,17 26,67 21,48 30,91
52_C Stroomgaard 7,50 31,41 27,90 22,71 32,15

53_B Stroomgaard 4,50 30,96 27,46 22,28 31,71
53_C Stroomgaard 7,50 33,03 29,51 24,33 33,76
54_B Stroomgaard 4,50 27,40 23,91 18,71 28,14
54_C Stroomgaard 7,50 28,41 24,92 19,72 29,15
55_B Stroomgaard 4,50 29,78 26,28 21,09 30,52

55_C Stroomgaard 7,50 31,03 27,52 22,33 31,77
56_A Stroomgaard 1,50 31,46 27,93 22,76 32,19
56_B Stroomgaard 4,50 33,79 30,26 25,09 34,52
56_C Stroomgaard 7,50 36,30 32,74 27,59 37,02
57_A Stroomgaard 1,50 24,75 21,26 16,06 25,49

57_B Stroomgaard 4,50 25,77 22,29 17,08 26,52
57_C Stroomgaard 7,50 26,73 23,26 18,04 27,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 30,95 27,43 22,25 31,68
58_B Stroomgaard 4,50 33,52 29,99 24,83 34,26
58_C Stroomgaard 7,50 35,26 31,72 26,56 35,99
59_A Stroomgaard 1,50 32,28 28,75 23,58 33,01
59_B Stroomgaard 4,50 34,66 31,12 25,95 35,39

59_C Stroomgaard 7,50 36,62 33,07 27,92 37,35
60_A Stroomgaard 1,50 23,55 20,05 14,86 24,29
60_B Stroomgaard 4,50 24,82 21,34 16,13 25,57
60_C Stroomgaard 7,50 25,50 22,02 16,81 26,25
61_A Stroomgaard 1,50 31,03 27,52 22,34 31,77

61_B Stroomgaard 4,50 33,56 30,04 24,86 34,29
61_C Stroomgaard 7,50 35,20 31,66 26,50 35,93
62_A Stroomgaard 1,50 24,23 20,73 15,53 24,97
62_B Stroomgaard 4,50 25,46 21,98 16,77 26,21
62_C Stroomgaard 7,50 26,43 22,94 17,73 27,17

63_A Stroomgaard 1,50 24,03 20,53 15,34 24,77
63_B Stroomgaard 4,50 25,43 21,95 16,75 26,18
63_C Stroomgaard 7,50 26,52 23,03 17,83 27,26
64_A Stroomgaard 1,50 25,30 21,82 16,61 26,05
65_A Stroomgaard 1,50 25,79 22,30 17,10 26,53

66_A Stroomgaard 1,50 29,78 26,27 21,08 30,52
67_A Stroomgaard 1,50 29,18 25,67 20,49 29,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 49,43 45,17 38,24 49,21
01_C Kloosterhof 7,50 49,10 44,83 37,91 48,88
01_D Kloosterhof 10,50 48,81 44,54 37,63 48,59
02_B Kloosterhof 4,50 45,68 41,41 34,50 45,46
02_C Kloosterhof 7,50 45,58 41,32 34,40 45,36

02_D Kloosterhof 10,50 45,41 41,14 34,23 45,19
03_A Kloosterhof 1,50 59,70 55,44 48,52 59,48
03_B Kloosterhof 4,50 58,96 54,70 47,78 58,74
03_C Kloosterhof 7,50 57,81 53,54 46,62 57,59
04_A Kloosterhof 1,50 25,38 21,11 14,19 25,16

04_B Kloosterhof 4,50 27,05 22,77 15,87 26,83
04_C Kloosterhof 7,50 28,22 23,94 17,06 28,01
05_A Kloosterhof 1,50 26,81 22,54 15,62 26,59
05_B Kloosterhof 4,50 28,44 24,17 17,27 28,23
05_C Kloosterhof 7,50 29,52 25,24 18,35 29,30

06_A Kloosterhof 1,50 60,12 55,86 48,94 59,90
06_B Kloosterhof 4,50 59,24 54,97 48,05 59,02
06_C Kloosterhof 7,50 57,99 53,72 46,81 57,77
07_A Kloosterhof 1,50 60,10 55,82 48,91 59,88
07_B Kloosterhof 4,50 59,27 54,99 48,08 59,05

07_C Kloosterhof 7,50 58,06 53,79 46,88 57,84
08_A Kloosterhof 1,50 52,24 47,96 41,04 52,02
08_B Kloosterhof 4,50 52,55 48,28 41,36 52,33
08_C Kloosterhof 7,50 52,28 48,00 41,09 52,06
08_D Kloosterhof 10,50 51,86 47,59 40,67 51,64

09_A Kloosterhof 1,50 48,61 44,35 37,41 48,39
09_B Kloosterhof 4,50 49,52 45,25 38,32 49,30
09_C Kloosterhof 7,50 49,52 45,26 38,33 49,30
09_D Kloosterhof 10,50 49,38 45,11 38,18 49,16
10_B Kloosterhof 4,50 42,82 38,55 31,64 42,60

10_C Kloosterhof 7,50 42,84 38,56 31,66 42,62
10_D Kloosterhof 10,50 42,78 38,50 31,60 42,56
11_A Kloosterhof 1,50 45,73 41,47 34,52 45,51
11_B Kloosterhof 4,50 47,33 43,06 36,13 47,11
11_C Kloosterhof 7,50 47,45 43,18 36,25 47,23

11_D Kloosterhof 10,50 47,41 43,14 36,21 47,19
12_B Kloosterhof 4,50 40,87 36,60 29,69 40,65
12_C Kloosterhof 7,50 40,91 36,65 29,74 40,70
13_B Kloosterhof 4,50 45,40 41,14 34,20 45,18
13_C Kloosterhof 7,50 45,61 41,34 34,41 45,39

14_A Kloosterhof 1,50 41,21 36,95 29,99 40,98
14_B Kloosterhof 4,50 43,25 38,98 32,04 43,02
14_C Kloosterhof 7,50 43,72 39,44 32,51 43,49
14_D Kloosterhof 10,50 43,72 39,45 32,52 43,50
15_A Kloosterhof 1,50 17,67 13,39 6,48 17,45

15_B Kloosterhof 4,50 18,25 13,96 7,09 18,03
15_C Kloosterhof 7,50 18,80 14,51 7,66 18,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:56:44Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 18,57 14,29 7,42 18,36
16_B Kloosterhof 4,50 30,00 25,70 18,95 29,81
16_C Kloosterhof 7,50 31,56 27,25 20,51 31,37
16_D Kloosterhof 10,50 32,95 28,65 21,90 32,76
17_A Kloosterhof 1,50 15,45 11,15 4,30 15,23

17_B Kloosterhof 4,50 15,52 11,23 4,39 15,31
17_C Kloosterhof 7,50 15,89 11,59 4,79 15,69
17_D Kloosterhof 10,50 16,42 12,12 5,32 16,22
18_A Kloosterhof 1,50 14,78 10,49 3,66 14,57
18_B Kloosterhof 4,50 14,43 10,13 3,35 14,23

18_C Kloosterhof 7,50 14,92 10,61 3,86 14,73
18_D Kloosterhof 10,50 15,60 11,30 4,53 15,41
19_B Kloosterhof 4,50 30,24 25,93 19,18 30,05
19_C Kloosterhof 7,50 31,79 27,48 20,74 31,60
19_D Kloosterhof 10,50 33,18 28,88 22,13 32,99

20_B Kloosterhof 4,50 33,38 29,10 22,25 33,17
20_C Kloosterhof 7,50 34,36 30,07 23,25 34,16
20_D Kloosterhof 10,50 35,24 30,95 24,13 35,04
21_A Kloosterhof 1,50 16,06 11,77 4,89 15,84
21_B Kloosterhof 4,50 16,17 11,89 5,04 15,96

21_C Kloosterhof 7,50 16,55 12,25 5,44 16,35
21_D Kloosterhof 10,50 17,17 12,88 6,05 16,96
22_B Kloosterhof 4,50 36,68 32,40 25,50 36,46
22_C Kloosterhof 7,50 37,19 32,90 26,03 36,97
22_D Kloosterhof 10,50 37,72 33,44 26,58 37,51

23_B Kloosterhof 4,50 39,11 34,83 27,93 38,89
23_C Kloosterhof 7,50 39,41 35,12 28,24 39,19
23_D Kloosterhof 10,50 39,78 35,50 28,62 39,57
24_A Kloosterhof 1,50 17,23 12,95 6,03 17,01
24_B Kloosterhof 4,50 17,69 13,41 6,52 17,47

24_C Kloosterhof 7,50 18,06 13,78 6,92 17,85
24_D Kloosterhof 10,50 18,57 14,29 7,42 18,36
25_A Kloosterhof 1,50 17,36 13,08 6,17 17,14
25_B Kloosterhof 4,50 17,75 13,47 6,59 17,54
25_C Kloosterhof 7,50 18,19 13,90 7,05 17,98

25_D Kloosterhof 10,50 18,29 14,00 7,15 18,08
26_A Klooster Mariadal 1,50 28,25 23,96 17,13 28,04
26_B Klooster Mariadal 4,50 30,83 26,54 19,76 30,64
26_C Klooster Mariadal 7,50 32,60 28,31 21,55 32,41
26_D Klooster Mariadal 10,50 34,30 30,02 23,24 34,11

27_A Klooster Mariadal 1,50 25,56 21,25 14,46 25,36
27_B Klooster Mariadal 4,50 27,76 23,45 16,69 27,56
27_C Klooster Mariadal 7,50 29,27 24,96 18,22 29,08
27_D Klooster Mariadal 10,50 30,68 26,37 19,62 30,49
28_A Klooster Mariadal 1,50 15,35 11,06 4,20 15,14

28_B Klooster Mariadal 4,50 15,34 11,05 4,22 15,13
28_C Klooster Mariadal 7,50 15,65 11,35 4,56 15,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:56:44Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 16,17 11,87 5,08 15,97
29_A Klooster Mariadal 1,50 26,10 21,84 14,97 25,90
29_B Klooster Mariadal 4,50 28,67 24,40 17,59 28,48
29_C Klooster Mariadal 7,50 30,45 26,17 19,39 30,26
29_D Klooster Mariadal 10,50 32,67 28,38 21,61 32,48

30_A Klooster Mariadal 1,50 27,70 23,43 16,58 27,50
30_B Klooster Mariadal 4,50 30,23 25,95 19,15 30,04
30_C Klooster Mariadal 7,50 31,99 27,71 20,93 31,80
30_D Klooster Mariadal 10,50 33,62 29,34 22,56 33,43
31_A Klooster Mariadal 1,50 30,95 26,72 19,75 30,74

31_B Klooster Mariadal 4,50 32,89 28,65 21,74 32,69
31_C Klooster Mariadal 7,50 33,83 29,58 22,71 33,63
31_D Klooster Mariadal 10,50 34,96 30,71 23,84 34,76
32_A Klooster Mariadal 1,50 13,54 9,26 2,40 13,33
32_B Klooster Mariadal 4,50 13,73 9,43 2,63 13,53

32_C Klooster Mariadal 7,50 14,91 10,60 3,84 14,71
32_D Klooster Mariadal 10,50 16,23 11,93 5,19 16,04
33_A Klooster Mariadal 1,50 16,91 12,65 5,71 16,69
33_B Klooster Mariadal 4,50 17,86 13,59 6,67 17,64
33_C Klooster Mariadal 7,50 15,51 11,22 4,42 15,31

33_D Klooster Mariadal 10,50 16,05 11,76 4,97 15,86
34_A Klooster Mariadal 1,50 20,64 16,35 9,50 20,43
34_B Klooster Mariadal 4,50 22,40 18,11 11,29 22,20
34_C Klooster Mariadal 7,50 24,89 20,60 13,83 24,70
34_D Klooster Mariadal 10,50 26,62 22,33 15,56 26,43

35_A Klooster Mariadal 1,50 21,78 17,49 10,66 21,57
35_B Klooster Mariadal 4,50 23,29 19,00 12,20 23,09
35_C Klooster Mariadal 7,50 24,48 20,18 13,42 24,29
35_D Klooster Mariadal 10,50 25,60 21,30 14,54 25,41
36_A Klooster Mariadal 1,50 18,32 14,06 7,18 18,12

36_B Klooster Mariadal 4,50 18,47 14,22 7,35 18,27
36_C Klooster Mariadal 7,50 20,02 15,77 8,94 19,83
36_D Klooster Mariadal 10,50 21,18 16,93 10,11 21,00
37_A Klooster Mariadal 1,50 17,93 13,68 6,79 17,73
37_B Klooster Mariadal 4,50 18,00 13,75 6,89 17,81

37_C Klooster Mariadal 7,50 19,35 15,10 8,27 19,16
37_D Klooster Mariadal 10,50 20,48 16,22 9,41 20,29
38_A Klooster Mariadal 1,50 41,04 36,82 29,81 40,82
38_B Klooster Mariadal 4,50 41,54 37,33 30,34 41,33
38_C Klooster Mariadal 7,50 41,51 37,29 30,32 41,30

38_D Klooster Mariadal 10,50 41,67 37,45 30,48 41,46
39_A Klooster Mariadal 1,50 52,12 47,91 40,90 51,90
39_B Klooster Mariadal 4,50 52,03 47,82 40,83 51,82
40_A Klooster Mariadal 1,50 56,43 52,22 45,23 56,22
40_B Klooster Mariadal 4,50 55,21 51,00 44,01 55,00

40_C Klooster Mariadal 7,50 53,61 49,40 42,42 53,40
40_D Klooster Mariadal 10,50 52,32 48,11 41,13 52,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:56:44Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 14,86 10,57 3,78 14,67
41_B Klooster Mariadal 4,50 16,64 12,34 5,58 16,45
41_C Klooster Mariadal 7,50 16,30 12,00 5,25 16,11
41_D Klooster Mariadal 10,50 12,31 8,04 1,24 12,12
42_A Klooster Mariadal 1,50 16,31 12,02 5,21 16,11

42_B Klooster Mariadal 4,50 15,44 11,15 4,36 15,25
42_C Klooster Mariadal 7,50 15,58 11,29 4,52 15,39
42_D Klooster Mariadal 10,50 13,66 9,39 2,59 13,47
43_A Klooster Mariadal 1,50 52,25 48,04 41,03 52,03
43_B Klooster Mariadal 4,50 52,33 48,12 41,13 52,12

43_C Klooster Mariadal 7,50 51,66 47,45 40,46 51,45
43_D Klooster Mariadal 10,50 50,88 46,67 39,68 50,67
44_A Klooster Mariadal 1,50 51,79 47,58 40,56 51,57
44_B Klooster Mariadal 4,50 52,00 47,79 40,79 51,79
44_C Klooster Mariadal 7,50 51,47 47,26 40,27 51,26

44_D Klooster Mariadal 10,50 50,80 46,59 39,60 50,59
45_A Klooster Mariadal 1,50 51,65 47,44 40,44 51,44
46_A Klooster Mariadal 1,50 51,62 47,41 40,40 51,40
46_B Klooster Mariadal 4,50 51,83 47,62 40,62 51,62
46_C Klooster Mariadal 7,50 51,29 47,07 40,08 51,08

46_D Klooster Mariadal 10,50 50,61 46,40 39,41 50,40
47_A Klooster Mariadal 1,50 56,64 52,42 45,44 56,43
47_B Klooster Mariadal 4,50 55,87 51,66 44,68 55,66
47_C Klooster Mariadal 7,50 54,67 50,45 43,48 54,46
47_D Klooster Mariadal 10,50 53,61 49,39 42,42 53,40

48_B Stroomgaard 4,50 30,53 26,27 19,27 30,29
48_C Stroomgaard 7,50 32,60 28,34 21,36 32,37
49_B Stroomgaard 4,50 28,65 24,40 17,40 28,42
49_C Stroomgaard 7,50 30,28 26,02 19,03 30,05
50_B Stroomgaard 4,50 32,44 28,19 21,17 32,20

50_C Stroomgaard 7,50 34,24 29,98 23,03 34,02
51_B Stroomgaard 4,50 26,64 22,37 15,43 26,41
51_C Stroomgaard 7,50 28,55 24,28 17,38 28,34
52_B Stroomgaard 4,50 24,42 20,15 13,21 24,19
52_C Stroomgaard 7,50 25,71 21,45 14,51 25,49

53_B Stroomgaard 4,50 23,58 19,30 12,42 23,37
53_C Stroomgaard 7,50 25,56 21,27 14,40 25,34
54_B Stroomgaard 4,50 27,55 23,30 16,31 27,32
54_C Stroomgaard 7,50 28,53 24,27 17,29 28,30
55_B Stroomgaard 4,50 24,13 19,86 12,91 23,90

55_C Stroomgaard 7,50 25,03 20,76 13,82 24,80
56_A Stroomgaard 1,50 21,93 17,65 10,76 21,71
56_B Stroomgaard 4,50 23,06 18,78 11,91 22,85
56_C Stroomgaard 7,50 24,15 19,86 13,00 23,94
57_A Stroomgaard 1,50 32,80 28,54 21,57 32,57

57_B Stroomgaard 4,50 34,27 30,00 23,05 34,04
57_C Stroomgaard 7,50 35,40 31,13 24,19 35,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:56:44Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 20,93 16,65 9,75 20,71
58_B Stroomgaard 4,50 22,24 17,96 11,07 22,02
58_C Stroomgaard 7,50 24,69 20,43 13,49 24,47
59_A Stroomgaard 1,50 22,94 18,66 11,77 22,72
59_B Stroomgaard 4,50 24,14 19,86 12,98 23,93

59_C Stroomgaard 7,50 26,60 22,33 15,41 26,38
60_A Stroomgaard 1,50 28,97 24,72 17,73 28,74
60_B Stroomgaard 4,50 29,63 25,37 18,43 29,41
60_C Stroomgaard 7,50 30,36 26,09 19,17 30,14
61_A Stroomgaard 1,50 19,83 15,55 8,68 19,62

61_B Stroomgaard 4,50 21,48 17,20 10,32 21,27
61_C Stroomgaard 7,50 23,67 19,40 12,49 23,45
62_A Stroomgaard 1,50 31,08 26,83 19,85 30,85
62_B Stroomgaard 4,50 32,44 28,17 21,22 32,21
62_C Stroomgaard 7,50 33,40 29,13 22,20 33,18

63_A Stroomgaard 1,50 29,19 24,94 17,95 28,96
63_B Stroomgaard 4,50 30,02 25,76 18,81 29,80
63_C Stroomgaard 7,50 30,83 26,56 19,63 30,61
64_A Stroomgaard 1,50 16,99 12,71 5,81 16,77
65_A Stroomgaard 1,50 15,63 11,34 4,51 15,42

66_A Stroomgaard 1,50 33,87 29,62 22,62 33,64
67_A Stroomgaard 1,50 35,06 30,81 23,81 34,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 14:56:44Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 21,72 18,34 12,08 22,15
01_B Kloosterhof 4,50 22,96 19,60 13,34 23,40
01_C Kloosterhof 7,50 23,24 19,87 13,58 23,67
01_D Kloosterhof 10,50 23,39 20,02 13,73 23,82
02_A Kloosterhof 1,50 22,28 18,90 12,64 22,71

02_B Kloosterhof 4,50 22,92 19,56 13,31 23,36
02_C Kloosterhof 7,50 23,18 19,82 13,54 23,61
02_D Kloosterhof 10,50 23,38 20,02 13,73 23,81
03_A Kloosterhof 1,50 21,41 18,03 11,78 21,84
03_B Kloosterhof 4,50 22,97 19,61 13,35 23,41

03_C Kloosterhof 7,50 23,30 19,94 13,65 23,73
03_D Kloosterhof 10,50 23,65 20,28 13,99 24,08
04_A Kloosterhof 1,50 21,03 17,66 11,39 21,46
04_B Kloosterhof 4,50 22,69 19,33 13,07 23,13
04_C Kloosterhof 7,50 22,67 19,30 13,00 23,09

04_D Kloosterhof 10,50 23,02 19,65 13,35 23,44
05_A Kloosterhof 1,50 23,46 20,07 13,79 23,88
05_B Kloosterhof 4,50 24,83 21,44 15,17 25,25
05_C Kloosterhof 7,50 22,00 18,63 12,34 22,43
05_D Kloosterhof 10,50 22,28 18,91 12,62 22,71

06_A Kloosterhof 1,50 19,97 16,59 10,31 20,39
06_B Kloosterhof 4,50 21,50 18,14 11,85 21,93
06_C Kloosterhof 7,50 21,42 18,05 11,76 21,85
06_D Kloosterhof 10,50 21,66 18,29 12,00 22,09
07_A Kloosterhof 1,50 17,82 14,44 8,13 18,23

07_B Kloosterhof 4,50 19,50 16,14 9,82 19,92
07_C Kloosterhof 7,50 19,07 15,72 9,39 19,49
07_D Kloosterhof 10,50 17,97 14,61 8,29 18,39
08_A Kloosterhof 1,50 33,37 29,96 23,68 33,78
08_B Kloosterhof 4,50 33,64 30,24 23,96 34,05

08_C Kloosterhof 7,50 33,46 30,07 23,78 33,88
09_A Kloosterhof 1,50 19,36 16,00 9,75 19,80
09_B Kloosterhof 4,50 20,96 17,62 11,36 21,41
09_C Kloosterhof 7,50 21,06 17,73 11,46 21,51
09_D Kloosterhof 10,50 19,85 16,51 10,25 20,30

10_A Kloosterhof 1,50 18,76 15,40 9,13 19,20
10_B Kloosterhof 4,50 20,59 17,24 10,96 21,03
10_C Kloosterhof 7,50 21,56 18,21 11,93 22,00
10_D Kloosterhof 10,50 22,72 19,33 13,03 23,13
11_A Kloosterhof 1,50 18,62 15,27 9,00 19,06

11_B Kloosterhof 4,50 20,18 16,85 10,58 20,63
11_C Kloosterhof 7,50 20,45 17,11 10,84 20,90
11_D Kloosterhof 10,50 19,47 16,11 9,81 19,90
12_B Kloosterhof 4,50 27,71 24,37 18,18 28,19
12_C Kloosterhof 7,50 29,11 25,77 19,57 29,58

12_D Kloosterhof 10,50 30,06 26,73 20,52 30,53
13_B Kloosterhof 4,50 28,10 24,76 18,57 28,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:02:58Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 29,10 25,77 19,57 29,58
13_D Kloosterhof 10,50 29,66 26,34 20,15 30,15
14_B Kloosterhof 4,50 27,88 24,55 18,34 28,35
14_C Kloosterhof 7,50 28,74 25,41 19,20 29,21
14_D Kloosterhof 10,50 29,14 25,82 19,61 29,62

15_B Kloosterhof 4,50 27,96 24,63 18,41 28,43
15_C Kloosterhof 7,50 28,74 25,41 19,19 29,21
15_D Kloosterhof 10,50 29,08 25,75 19,54 29,55
16_B Kloosterhof 4,50 27,26 23,91 17,68 27,72
16_C Kloosterhof 7,50 28,00 24,66 18,42 28,46

16_D Kloosterhof 10,50 27,98 24,64 18,39 28,44
17_B Kloosterhof 4,50 28,06 24,71 18,47 28,51
17_C Kloosterhof 7,50 28,75 25,40 19,15 29,20
17_D Kloosterhof 10,50 30,35 26,98 20,73 30,79
18_B Kloosterhof 4,50 28,06 24,71 18,47 28,51

18_C Kloosterhof 7,50 29,06 25,70 19,45 29,50
18_D Kloosterhof 10,50 31,80 28,41 22,15 32,22
19_B Kloosterhof 4,50 27,15 23,80 17,57 27,61
19_C Kloosterhof 7,50 29,69 26,33 20,08 30,13
19_D Kloosterhof 10,50 32,15 28,76 22,50 32,57

20_B Kloosterhof 4,50 27,95 24,60 18,36 28,40
20_C Kloosterhof 7,50 28,62 25,27 19,02 29,07
21_B Kloosterhof 4,50 20,37 17,03 10,79 20,83
21_C Kloosterhof 7,50 20,37 17,04 10,80 20,83
22_A Kloosterhof 1,50 30,88 27,48 21,20 31,29

22_B Kloosterhof 4,50 31,30 27,91 21,64 31,72
22_C Kloosterhof 7,50 32,40 29,01 22,75 32,82
23_A Kloosterhof 1,50 30,63 27,23 20,95 31,04
23_B Kloosterhof 4,50 31,09 27,70 21,42 31,51
23_C Kloosterhof 7,50 32,37 28,98 22,70 32,79

24_A Kloosterhof 1,50 22,78 19,41 13,18 23,23
24_B Kloosterhof 4,50 24,21 20,86 14,63 24,67
24_C Kloosterhof 7,50 24,61 21,25 15,00 25,05
25_A Kloosterhof 1,50 22,76 19,40 13,19 23,22
25_B Kloosterhof 4,50 24,03 20,68 14,46 24,49

25_C Kloosterhof 7,50 24,42 21,07 14,83 24,87
26_A Klooster Mariadal 1,50 50,62 47,23 40,93 51,03
26_B Klooster Mariadal 4,50 52,70 49,32 43,03 53,12
26_C Klooster Mariadal 7,50 53,06 49,68 43,39 53,48
26_D Klooster Mariadal 10,50 53,05 49,67 43,38 53,47

27_A Klooster Mariadal 1,50 41,28 37,91 31,63 41,71
27_B Klooster Mariadal 4,50 43,14 39,78 33,50 43,57
27_C Klooster Mariadal 7,50 44,14 40,78 34,51 44,58
27_D Klooster Mariadal 10,50 44,60 41,25 35,00 45,05
28_A Klooster Mariadal 1,50 43,99 40,59 34,31 44,40

28_B Klooster Mariadal 4,50 45,72 42,33 36,05 46,14
28_C Klooster Mariadal 7,50 46,92 43,53 37,25 47,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:02:58Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 47,21 43,83 37,56 47,64
29_A Klooster Mariadal 1,50 42,66 39,25 32,97 43,07
29_B Klooster Mariadal 4,50 44,33 40,93 34,65 44,74
29_C Klooster Mariadal 7,50 45,45 42,06 35,78 45,87
29_D Klooster Mariadal 10,50 46,21 42,82 36,54 46,63

30_A Klooster Mariadal 1,50 42,45 39,05 32,76 42,86
31_A Klooster Mariadal 1,50 30,04 26,65 20,42 30,47
31_B Klooster Mariadal 4,50 32,02 28,65 22,41 32,46
32_A Klooster Mariadal 1,50 41,18 37,78 31,50 41,59
32_B Klooster Mariadal 4,50 42,42 39,02 32,75 42,84

32_C Klooster Mariadal 7,50 43,38 39,99 33,72 43,80
32_D Klooster Mariadal 10,50 44,29 40,89 34,62 44,71
33_A Klooster Mariadal 1,50 28,53 25,14 18,86 28,95
33_B Klooster Mariadal 4,50 30,38 27,00 20,72 30,80
33_C Klooster Mariadal 7,50 31,79 28,41 22,12 32,21

33_D Klooster Mariadal 10,50 32,93 29,55 23,27 33,35
34_A Klooster Mariadal 1,50 28,64 25,25 19,00 29,07
34_B Klooster Mariadal 4,50 30,23 26,86 20,60 30,67
34_C Klooster Mariadal 7,50 31,27 27,90 21,63 31,70
34_D Klooster Mariadal 10,50 32,32 28,94 22,67 32,75

35_A Klooster Mariadal 1,50 18,10 14,73 8,46 18,53
35_B Klooster Mariadal 4,50 19,93 16,57 10,30 20,37
35_C Klooster Mariadal 7,50 21,20 17,84 11,58 21,64
35_D Klooster Mariadal 10,50 21,13 17,81 11,63 21,62
36_A Klooster Mariadal 1,50 20,88 17,52 11,26 21,32

36_B Klooster Mariadal 4,50 22,37 19,02 12,76 22,82
36_C Klooster Mariadal 7,50 22,76 19,42 13,16 23,21
36_D Klooster Mariadal 10,50 22,77 19,43 13,18 23,23
37_A Klooster Mariadal 1,50 21,30 17,90 11,61 21,71
37_B Klooster Mariadal 4,50 22,86 19,47 13,18 23,28

37_C Klooster Mariadal 7,50 24,44 21,07 14,77 24,86
37_D Klooster Mariadal 10,50 26,02 22,64 16,34 26,44
38_A Klooster Mariadal 1,50 23,26 19,86 13,56 23,67
38_B Klooster Mariadal 4,50 24,88 21,50 15,20 25,30
38_C Klooster Mariadal 7,50 25,96 22,58 16,28 26,38

38_D Klooster Mariadal 10,50 26,68 23,31 17,00 27,10
39_A Klooster Mariadal 1,50 22,03 18,65 12,39 22,46
39_B Klooster Mariadal 4,50 23,57 20,21 13,93 24,00
39_C Klooster Mariadal 7,50 24,30 20,94 14,66 24,73
39_D Klooster Mariadal 10,50 24,36 21,00 14,73 24,80

40_A Klooster Mariadal 1,50 20,52 17,18 10,96 20,99
40_B Klooster Mariadal 4,50 22,01 18,68 12,44 22,47
40_C Klooster Mariadal 7,50 22,77 19,43 13,18 23,23
40_D Klooster Mariadal 10,50 22,47 19,12 12,87 22,92
41_A Klooster Mariadal 1,50 26,23 22,86 16,65 26,68

41_B Klooster Mariadal 4,50 27,75 24,39 18,19 28,21
41_C Klooster Mariadal 7,50 29,91 26,56 20,36 30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:02:58Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 32,33 29,00 22,83 32,82
42_A Klooster Mariadal 1,50 27,14 23,79 17,59 27,61
42_B Klooster Mariadal 4,50 29,88 26,53 20,35 30,35
42_C Klooster Mariadal 7,50 34,67 31,27 25,04 35,10
42_D Klooster Mariadal 10,50 37,49 34,08 27,84 37,91

43_A Klooster Mariadal 1,50 27,12 23,76 17,56 27,58
43_B Klooster Mariadal 4,50 29,45 26,11 19,91 29,92
43_C Klooster Mariadal 7,50 31,29 27,94 21,73 31,75
43_D Klooster Mariadal 10,50 33,63 30,26 24,04 34,08
44_A Klooster Mariadal 1,50 26,82 23,46 17,23 27,27

44_B Klooster Mariadal 4,50 29,26 25,91 19,67 29,71
44_C Klooster Mariadal 7,50 30,70 27,36 21,10 31,15
44_D Klooster Mariadal 10,50 31,76 28,41 22,15 32,21
45_A Klooster Mariadal 1,50 21,75 18,39 12,30 22,25
45_B Klooster Mariadal 4,50 23,82 20,49 14,42 24,34

45_C Klooster Mariadal 7,50 26,09 22,76 16,66 26,60
45_D Klooster Mariadal 10,50 24,56 21,16 14,86 24,97
48_B Stroomgaard 4,50 24,02 20,67 14,44 24,48
48_C Stroomgaard 7,50 24,51 21,17 14,92 24,97
49_B Stroomgaard 4,50 24,00 20,68 14,52 24,50

49_C Stroomgaard 7,50 24,58 21,26 15,10 25,08
50_A Klooster Mariadal 1,50 27,72 24,35 18,11 28,16
50_B Klooster Mariadal 4,50 29,21 25,85 19,60 29,65
50_B Stroomgaard 4,50 24,13 20,78 14,55 24,59
50_C Klooster Mariadal 7,50 30,48 27,12 20,87 30,92

50_C Stroomgaard 7,50 24,55 21,20 14,96 25,00
50_D Klooster Mariadal 10,50 32,70 29,35 23,13 33,16
51_A Klooster Mariadal 1,50 27,84 24,47 18,23 28,28
51_B Klooster Mariadal 4,50 29,36 26,00 19,75 29,80
51_B Stroomgaard 4,50 18,25 14,91 8,67 18,71

51_C Klooster Mariadal 7,50 30,79 27,44 21,20 31,24
51_C Stroomgaard 7,50 18,03 14,70 8,42 18,48
51_D Klooster Mariadal 10,50 32,37 29,03 22,82 32,84
52_B Stroomgaard 4,50 18,51 15,16 8,92 18,96
52_C Stroomgaard 7,50 18,28 14,94 8,68 18,73

53_B Stroomgaard 4,50 18,49 15,15 8,97 18,97
53_C Stroomgaard 7,50 18,53 15,20 9,02 19,01
54_B Stroomgaard 4,50 24,19 20,86 14,68 24,67
54_C Stroomgaard 7,50 24,70 21,37 15,19 25,18
55_B Stroomgaard 4,50 18,43 15,08 8,83 18,88

55_C Stroomgaard 7,50 18,29 14,95 8,70 18,75
56_A Stroomgaard 1,50 15,74 12,39 6,13 16,19
56_B Stroomgaard 4,50 16,22 12,88 6,63 16,68
56_C Stroomgaard 7,50 15,11 11,77 5,52 15,57
57_A Stroomgaard 1,50 24,64 21,28 15,04 25,09

57_B Stroomgaard 4,50 27,73 24,38 18,13 28,18
57_C Stroomgaard 7,50 28,76 25,41 19,14 29,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:02:58Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brugstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 15,24 11,90 5,68 15,71
58_B Stroomgaard 4,50 16,52 13,19 6,96 16,99
58_C Stroomgaard 7,50 15,79 12,46 6,19 16,24
59_A Stroomgaard 1,50 14,84 11,50 5,33 15,32
59_B Stroomgaard 4,50 16,10 12,77 6,58 16,58

59_C Stroomgaard 7,50 14,09 10,75 4,52 14,55
60_A Stroomgaard 1,50 23,02 19,67 13,50 23,50
60_B Stroomgaard 4,50 24,57 21,25 15,08 25,06
60_C Stroomgaard 7,50 25,06 21,74 15,55 25,55
61_A Stroomgaard 1,50 13,71 10,37 4,21 14,20

61_B Stroomgaard 4,50 15,12 11,80 5,62 15,61
61_C Stroomgaard 7,50 14,98 11,65 5,41 15,44
62_A Stroomgaard 1,50 24,45 21,09 14,86 24,90
62_B Stroomgaard 4,50 27,37 24,02 17,77 27,82
62_C Stroomgaard 7,50 28,19 24,85 18,59 28,64

63_A Stroomgaard 1,50 23,06 19,70 13,45 23,50
63_B Stroomgaard 4,50 24,58 21,23 14,99 25,03
63_C Stroomgaard 7,50 24,87 21,53 15,29 25,33
64_A Stroomgaard 1,50 19,24 15,90 9,73 19,72
65_A Stroomgaard 1,50 19,36 16,00 9,79 19,82

66_A Stroomgaard 1,50 22,77 19,42 13,22 23,24
67_A Stroomgaard 1,50 23,45 20,09 13,85 23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:02:58Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 29,10 25,62 19,33 29,47
01_B Kloosterhof 4,50 31,68 28,21 21,92 32,05
01_C Kloosterhof 7,50 32,98 29,51 23,22 33,35
01_D Kloosterhof 10,50 33,80 30,32 24,03 34,17
02_A Kloosterhof 1,50 28,44 24,97 18,67 28,81

02_B Kloosterhof 4,50 31,01 27,54 21,25 31,38
02_C Kloosterhof 7,50 32,43 28,96 22,67 32,80
02_D Kloosterhof 10,50 33,26 29,79 23,49 33,63
03_A Kloosterhof 1,50 29,05 25,58 19,28 29,42
03_B Kloosterhof 4,50 30,86 27,39 21,10 31,23

03_C Kloosterhof 7,50 32,19 28,72 22,43 32,56
03_D Kloosterhof 10,50 32,74 29,26 22,97 33,11
04_A Kloosterhof 1,50 27,83 24,36 18,06 28,20
04_B Kloosterhof 4,50 30,49 27,02 20,72 30,86
04_C Kloosterhof 7,50 31,77 28,29 22,00 32,14

04_D Kloosterhof 10,50 32,26 28,79 22,49 32,63
05_A Kloosterhof 1,50 27,78 24,31 18,02 28,15
05_B Kloosterhof 4,50 30,43 26,96 20,67 30,80
05_C Kloosterhof 7,50 31,72 28,25 21,96 32,09
05_D Kloosterhof 10,50 31,79 28,32 22,02 32,16

06_A Kloosterhof 1,50 26,99 23,44 17,13 27,31
06_B Kloosterhof 4,50 29,56 26,03 19,73 29,90
06_C Kloosterhof 7,50 30,91 27,38 21,09 31,25
06_D Kloosterhof 10,50 31,09 27,58 21,28 31,44
07_A Kloosterhof 1,50 18,70 15,25 8,95 19,08

07_B Kloosterhof 4,50 20,44 17,01 10,70 20,83
07_C Kloosterhof 7,50 20,53 17,11 10,80 20,92
07_D Kloosterhof 10,50 18,28 14,85 8,54 18,67
08_A Kloosterhof 1,50 28,56 25,09 18,80 28,93
08_B Kloosterhof 4,50 28,66 25,20 18,90 29,03

08_C Kloosterhof 7,50 28,46 25,00 18,70 28,83
09_A Kloosterhof 1,50 16,41 12,90 6,60 16,76
09_B Kloosterhof 4,50 18,50 15,00 8,70 18,85
09_C Kloosterhof 7,50 19,74 16,19 9,88 20,06
09_D Kloosterhof 10,50 15,63 12,02 5,70 15,92

10_A Kloosterhof 1,50 16,91 13,47 7,16 17,29
10_B Kloosterhof 4,50 19,19 15,77 9,46 19,58
10_C Kloosterhof 7,50 19,30 15,85 9,53 19,67
10_D Kloosterhof 10,50 16,82 13,38 7,07 17,20
11_A Kloosterhof 1,50 15,54 12,05 5,74 15,89

11_B Kloosterhof 4,50 17,77 14,28 7,98 18,13
11_C Kloosterhof 7,50 17,90 14,37 8,06 18,23
11_D Kloosterhof 10,50 15,90 12,35 6,03 16,22
12_B Kloosterhof 4,50 21,96 18,50 12,19 22,33
12_C Kloosterhof 7,50 23,57 20,13 13,81 23,95

12_D Kloosterhof 10,50 23,11 19,68 13,36 23,49
13_B Kloosterhof 4,50 22,22 18,75 12,45 22,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:03:19Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 23,48 20,03 13,72 23,86
13_D Kloosterhof 10,50 22,96 19,52 13,20 23,34
14_B Kloosterhof 4,50 22,47 18,99 12,69 22,83
14_C Kloosterhof 7,50 23,54 20,08 13,77 23,91
14_D Kloosterhof 10,50 22,88 19,46 13,14 23,27

15_B Kloosterhof 4,50 24,19 20,72 14,42 24,56
15_C Kloosterhof 7,50 24,82 21,37 15,06 25,20
15_D Kloosterhof 10,50 22,59 19,17 12,85 22,98
16_B Kloosterhof 4,50 23,28 19,82 13,51 23,65
16_C Kloosterhof 7,50 23,93 20,48 14,17 24,31

16_D Kloosterhof 10,50 22,69 19,27 12,95 23,08
17_B Kloosterhof 4,50 25,09 21,61 15,31 25,45
17_C Kloosterhof 7,50 26,50 23,02 16,73 26,87
17_D Kloosterhof 10,50 29,11 25,65 19,35 29,48
18_B Kloosterhof 4,50 24,98 21,50 15,21 25,35

18_C Kloosterhof 7,50 26,40 22,93 16,63 26,77
18_D Kloosterhof 10,50 29,16 25,69 19,39 29,53
19_B Kloosterhof 4,50 23,84 20,36 14,06 24,20
19_C Kloosterhof 7,50 26,35 22,90 16,59 26,73
19_D Kloosterhof 10,50 30,10 26,63 20,34 30,47

20_B Kloosterhof 4,50 24,10 20,62 14,32 24,46
20_C Kloosterhof 7,50 25,35 21,88 15,58 25,72
21_B Kloosterhof 4,50 18,26 14,76 8,46 18,61
21_C Kloosterhof 7,50 18,62 15,07 8,77 18,95
22_A Kloosterhof 1,50 26,15 22,70 16,40 26,53

22_B Kloosterhof 4,50 26,83 23,38 17,08 27,21
22_C Kloosterhof 7,50 27,78 24,33 18,03 28,16
23_A Kloosterhof 1,50 29,06 25,59 19,30 29,43
23_B Kloosterhof 4,50 29,18 25,71 19,42 29,55
23_C Kloosterhof 7,50 29,10 25,64 19,35 29,48

24_A Kloosterhof 1,50 20,27 16,79 10,48 20,63
24_B Kloosterhof 4,50 22,44 18,96 12,66 22,80
24_C Kloosterhof 7,50 24,42 20,93 14,63 24,78
25_A Kloosterhof 1,50 20,26 16,78 10,47 20,62
25_B Kloosterhof 4,50 22,31 18,82 12,52 22,67

25_C Kloosterhof 7,50 24,43 20,95 14,65 24,79
26_A Klooster Mariadal 1,50 48,00 44,52 38,24 48,37
26_B Klooster Mariadal 4,50 49,57 46,09 39,81 49,94
26_C Klooster Mariadal 7,50 49,69 46,21 39,92 50,06
26_D Klooster Mariadal 10,50 49,48 46,00 39,71 49,85

27_A Klooster Mariadal 1,50 36,36 32,89 26,60 36,73
27_B Klooster Mariadal 4,50 38,39 34,93 28,64 38,77
27_C Klooster Mariadal 7,50 38,84 35,39 29,10 39,22
27_D Klooster Mariadal 10,50 39,09 35,64 29,34 39,47
28_A Klooster Mariadal 1,50 42,11 38,62 32,33 42,47

28_B Klooster Mariadal 4,50 43,82 40,33 34,05 44,18
28_C Klooster Mariadal 7,50 44,65 41,16 34,88 45,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:03:19Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 44,87 41,39 35,11 45,24
29_A Klooster Mariadal 1,50 40,94 37,45 31,17 41,30
29_B Klooster Mariadal 4,50 42,52 39,04 32,76 42,89
29_C Klooster Mariadal 7,50 43,69 40,20 33,92 44,05
29_D Klooster Mariadal 10,50 44,09 40,61 34,33 44,46

30_A Klooster Mariadal 1,50 40,53 37,03 30,75 40,89
31_A Klooster Mariadal 1,50 24,84 21,33 15,05 25,19
31_B Klooster Mariadal 4,50 26,33 22,83 16,55 26,69
32_A Klooster Mariadal 1,50 38,68 35,20 28,92 39,05
32_B Klooster Mariadal 4,50 40,05 36,57 30,28 40,42

32_C Klooster Mariadal 7,50 41,22 37,74 31,46 41,59
32_D Klooster Mariadal 10,50 42,04 38,57 32,28 42,41
33_A Klooster Mariadal 1,50 41,88 38,38 32,08 42,23
33_B Klooster Mariadal 4,50 48,05 44,58 38,29 48,42
33_C Klooster Mariadal 7,50 50,29 46,82 40,52 50,66

33_D Klooster Mariadal 10,50 50,88 47,41 41,12 51,25
34_A Klooster Mariadal 1,50 41,27 37,84 31,53 41,66
34_B Klooster Mariadal 4,50 46,74 43,29 37,00 47,12
34_C Klooster Mariadal 7,50 49,82 46,37 40,08 50,20
34_D Klooster Mariadal 10,50 51,26 47,81 41,51 51,64

35_A Klooster Mariadal 1,50 21,53 18,08 11,77 21,91
35_B Klooster Mariadal 4,50 23,49 20,04 13,73 23,87
35_C Klooster Mariadal 7,50 24,83 21,37 15,06 25,20
35_D Klooster Mariadal 10,50 26,21 22,74 16,43 26,58
36_A Klooster Mariadal 1,50 22,00 18,56 12,25 22,38

36_B Klooster Mariadal 4,50 24,42 20,98 14,67 24,80
36_C Klooster Mariadal 7,50 26,58 23,12 16,81 26,95
36_D Klooster Mariadal 10,50 28,54 25,07 18,77 28,91
37_A Klooster Mariadal 1,50 23,18 19,62 13,33 23,50
37_B Klooster Mariadal 4,50 25,17 21,59 15,31 25,49

37_C Klooster Mariadal 7,50 27,37 23,81 17,52 27,69
37_D Klooster Mariadal 10,50 30,35 26,79 20,48 30,67
38_A Klooster Mariadal 1,50 28,58 25,12 18,82 28,95
38_B Klooster Mariadal 4,50 31,78 28,31 22,02 32,15
38_C Klooster Mariadal 7,50 33,13 29,67 23,37 33,50

38_D Klooster Mariadal 10,50 34,81 31,34 25,04 35,18
39_A Klooster Mariadal 1,50 30,68 27,21 20,92 31,05
39_B Klooster Mariadal 4,50 33,36 29,89 23,60 33,73
39_C Klooster Mariadal 7,50 34,58 31,11 24,81 34,95
39_D Klooster Mariadal 10,50 35,63 32,15 25,86 36,00

40_A Klooster Mariadal 1,50 19,60 16,16 9,85 19,98
40_B Klooster Mariadal 4,50 21,16 17,72 11,41 21,54
40_C Klooster Mariadal 7,50 22,89 19,45 13,14 23,27
40_D Klooster Mariadal 10,50 25,08 21,61 15,30 25,45
41_A Klooster Mariadal 1,50 20,16 16,66 10,37 20,52

41_B Klooster Mariadal 4,50 22,00 18,48 12,20 22,35
41_C Klooster Mariadal 7,50 24,30 20,81 14,50 24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:03:19Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 25,02 21,60 15,28 25,41
42_A Klooster Mariadal 1,50 20,92 17,45 11,14 21,29
42_B Klooster Mariadal 4,50 22,95 19,48 13,18 23,32
42_C Klooster Mariadal 7,50 24,97 21,51 15,20 25,34
42_D Klooster Mariadal 10,50 24,03 20,62 14,30 24,42

43_A Klooster Mariadal 1,50 20,69 17,22 10,92 21,06
43_B Klooster Mariadal 4,50 22,45 18,97 12,67 22,81
43_C Klooster Mariadal 7,50 24,23 20,76 14,45 24,60
43_D Klooster Mariadal 10,50 24,06 20,65 14,32 24,45
44_A Klooster Mariadal 1,50 21,11 17,66 11,35 21,49

44_B Klooster Mariadal 4,50 23,19 19,72 13,42 23,56
44_C Klooster Mariadal 7,50 24,92 21,46 15,15 25,29
44_D Klooster Mariadal 10,50 23,67 20,25 13,92 24,06
45_A Klooster Mariadal 1,50 15,05 11,60 5,29 15,43
45_B Klooster Mariadal 4,50 17,50 14,05 7,75 17,88

45_C Klooster Mariadal 7,50 20,36 16,91 10,61 20,74
45_D Klooster Mariadal 10,50 23,46 19,98 13,69 23,83
48_B Stroomgaard 4,50 24,94 21,48 15,18 25,31
48_C Stroomgaard 7,50 30,16 26,67 20,36 30,51
49_B Stroomgaard 4,50 24,67 21,20 14,90 25,04

49_C Stroomgaard 7,50 30,59 27,09 20,79 30,94
50_A Klooster Mariadal 1,50 39,67 36,11 29,80 39,99
50_B Klooster Mariadal 4,50 44,01 40,50 34,20 44,36
50_B Stroomgaard 4,50 25,89 22,45 16,14 26,27
50_C Klooster Mariadal 7,50 46,68 43,19 36,89 47,04

50_C Stroomgaard 7,50 31,23 27,77 21,48 31,61
50_D Klooster Mariadal 10,50 48,30 44,81 38,51 48,66
51_A Klooster Mariadal 1,50 39,88 36,34 30,03 40,21
51_B Klooster Mariadal 4,50 44,38 40,89 34,59 44,74
51_B Stroomgaard 4,50 19,24 15,75 9,45 19,60

51_C Klooster Mariadal 7,50 47,44 43,96 37,66 47,80
51_C Stroomgaard 7,50 21,99 18,48 12,16 22,33
51_D Klooster Mariadal 10,50 48,72 45,24 38,94 49,08
52_B Stroomgaard 4,50 19,66 16,13 9,83 20,00
52_C Stroomgaard 7,50 22,27 18,74 12,44 22,61

53_B Stroomgaard 4,50 19,06 15,58 9,28 19,42
53_C Stroomgaard 7,50 22,28 18,72 12,41 22,60
54_B Stroomgaard 4,50 26,95 23,41 17,11 27,28
54_C Stroomgaard 7,50 31,03 27,52 21,22 31,38
55_B Stroomgaard 4,50 19,44 15,97 9,68 19,81

55_C Stroomgaard 7,50 21,62 18,18 11,88 22,00
56_A Stroomgaard 1,50 15,22 11,76 5,45 15,59
56_B Stroomgaard 4,50 17,63 14,19 7,88 18,01
56_C Stroomgaard 7,50 17,98 14,51 8,19 18,34
57_A Stroomgaard 1,50 30,30 26,85 20,55 30,68

57_B Stroomgaard 4,50 33,78 30,33 24,04 34,16
57_C Stroomgaard 7,50 34,98 31,52 25,22 35,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:03:19Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Prinsensingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 14,27 10,79 4,49 14,63
58_B Stroomgaard 4,50 16,42 12,98 6,68 16,80
58_C Stroomgaard 7,50 17,14 13,70 7,40 17,52
59_A Stroomgaard 1,50 14,20 10,74 4,43 14,57
59_B Stroomgaard 4,50 16,80 13,34 7,03 17,17

59_C Stroomgaard 7,50 17,92 14,45 8,15 18,29
60_A Stroomgaard 1,50 29,18 25,70 19,41 29,55
60_B Stroomgaard 4,50 32,36 28,88 22,59 32,73
60_C Stroomgaard 7,50 33,88 30,37 24,08 34,23
61_A Stroomgaard 1,50 13,46 9,94 3,66 13,81

61_B Stroomgaard 4,50 15,84 12,35 6,07 16,20
61_C Stroomgaard 7,50 16,39 12,90 6,61 16,75
62_A Stroomgaard 1,50 29,16 25,69 19,40 29,53
62_B Stroomgaard 4,50 32,72 29,25 22,96 33,09
62_C Stroomgaard 7,50 34,53 31,05 24,75 34,89

63_A Stroomgaard 1,50 29,10 25,62 19,32 29,46
63_B Stroomgaard 4,50 32,69 29,22 22,93 33,06
63_C Stroomgaard 7,50 34,22 30,73 24,43 34,58
64_A Stroomgaard 1,50 23,23 19,69 13,39 23,56
65_A Stroomgaard 1,50 24,27 20,75 14,46 24,61

66_A Stroomgaard 1,50 20,51 17,10 10,78 20,90
67_A Stroomgaard 1,50 21,54 18,13 11,81 21,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:03:19Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 10,66 6,39 -0,52 10,44
01_B Kloosterhof 4,50 11,27 6,99 0,15 11,07
01_C Kloosterhof 7,50 9,30 5,01 -1,79 9,10
01_D Kloosterhof 10,50 9,58 5,29 -1,49 9,39
02_A Kloosterhof 1,50 7,15 2,88 -4,02 6,94

02_B Kloosterhof 4,50 6,65 2,37 -4,47 6,45
02_C Kloosterhof 7,50 7,10 2,81 -3,99 6,90
02_D Kloosterhof 10,50 7,36 3,07 -3,72 7,17
03_A Kloosterhof 1,50 4,86 0,58 -6,31 4,64
03_B Kloosterhof 4,50 2,85 -1,43 -8,27 2,65

03_C Kloosterhof 7,50 3,08 -1,21 -8,02 2,88
03_D Kloosterhof 10,50 3,16 -1,13 -7,92 2,97
04_A Kloosterhof 1,50 6,40 2,13 -4,76 6,19
04_B Kloosterhof 4,50 5,83 1,55 -5,29 5,63
04_C Kloosterhof 7,50 6,23 1,94 -4,85 6,04

04_D Kloosterhof 10,50 6,45 2,16 -4,62 6,26
05_A Kloosterhof 1,50 10,26 5,99 -0,92 10,04
05_B Kloosterhof 4,50 10,96 6,68 -0,16 10,76
05_C Kloosterhof 7,50 7,95 3,66 -3,13 7,76
05_D Kloosterhof 10,50 8,22 3,93 -2,85 8,03

06_A Kloosterhof 1,50 8,35 4,08 -2,82 8,14
06_B Kloosterhof 4,50 8,83 4,54 -2,28 8,63
06_C Kloosterhof 7,50 7,79 3,50 -3,29 7,60
06_D Kloosterhof 10,50 8,05 3,76 -3,02 7,86
07_A Kloosterhof 1,50 13,71 9,47 2,45 13,48

07_B Kloosterhof 4,50 14,84 10,59 3,64 14,62
07_C Kloosterhof 7,50 14,88 10,62 3,71 14,67
07_D Kloosterhof 10,50 14,99 10,72 3,82 14,78
08_A Kloosterhof 1,50 28,41 24,16 17,20 28,19
08_B Kloosterhof 4,50 29,75 25,50 18,55 29,53

08_C Kloosterhof 7,50 31,05 26,80 19,86 30,83
09_A Kloosterhof 1,50 11,23 6,96 0,07 11,02
09_B Kloosterhof 4,50 12,17 7,89 1,05 11,97
09_C Kloosterhof 7,50 12,40 8,12 1,31 12,20
09_D Kloosterhof 10,50 11,34 7,05 0,25 11,14

10_A Kloosterhof 1,50 9,46 5,19 -1,71 9,25
10_B Kloosterhof 4,50 10,95 6,67 -0,17 10,75
10_C Kloosterhof 7,50 14,03 9,77 2,87 13,82
10_D Kloosterhof 10,50 14,42 10,17 3,23 14,20
11_A Kloosterhof 1,50 11,26 6,99 0,09 11,05

11_B Kloosterhof 4,50 12,21 7,93 1,09 12,01
11_C Kloosterhof 7,50 13,07 8,78 1,97 12,87
11_D Kloosterhof 10,50 10,39 6,11 -0,69 10,20
12_B Kloosterhof 4,50 27,11 22,83 16,01 26,91
12_C Kloosterhof 7,50 29,76 25,49 18,65 29,56

12_D Kloosterhof 10,50 32,47 28,21 21,31 32,26
13_B Kloosterhof 4,50 26,38 22,10 15,28 26,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 28,71 24,43 17,61 28,51
13_D Kloosterhof 10,50 30,62 26,35 19,49 30,42
14_B Kloosterhof 4,50 25,96 21,68 14,85 25,76
14_C Kloosterhof 7,50 28,05 23,77 16,96 27,85
14_D Kloosterhof 10,50 29,54 25,26 18,43 29,34

15_B Kloosterhof 4,50 25,33 21,05 14,23 25,13
15_C Kloosterhof 7,50 27,11 22,83 16,01 26,91
15_D Kloosterhof 10,50 28,45 24,17 17,34 28,25
16_B Kloosterhof 4,50 24,68 20,39 13,57 24,48
16_C Kloosterhof 7,50 26,26 21,98 15,17 26,06

16_D Kloosterhof 10,50 27,56 23,27 16,46 27,36
17_B Kloosterhof 4,50 24,15 19,87 13,04 23,95
17_C Kloosterhof 7,50 25,81 21,52 14,72 25,61
17_D Kloosterhof 10,50 27,18 22,90 16,08 26,98
18_B Kloosterhof 4,50 24,00 19,72 12,89 23,80

18_C Kloosterhof 7,50 25,80 21,52 14,71 25,60
18_D Kloosterhof 10,50 27,15 22,87 16,05 26,95
19_B Kloosterhof 4,50 23,60 19,33 12,49 23,40
19_C Kloosterhof 7,50 26,50 22,22 15,40 26,30
19_D Kloosterhof 10,50 28,44 24,17 17,31 28,24

20_B Kloosterhof 4,50 23,97 19,69 12,87 23,77
20_C Kloosterhof 7,50 25,50 21,22 14,41 25,30
21_B Kloosterhof 4,50 12,15 7,88 1,03 11,95
21_C Kloosterhof 7,50 12,68 8,39 1,58 12,48
22_A Kloosterhof 1,50 33,05 28,81 21,82 32,83

22_B Kloosterhof 4,50 34,97 30,73 23,75 34,75
22_C Kloosterhof 7,50 35,79 31,55 24,59 35,57
23_A Kloosterhof 1,50 30,25 26,01 19,03 30,03
23_B Kloosterhof 4,50 32,04 27,79 20,84 31,82
23_C Kloosterhof 7,50 33,12 28,86 21,93 32,90

24_A Kloosterhof 1,50 15,68 11,41 4,55 15,48
24_B Kloosterhof 4,50 16,92 12,63 5,83 16,72
24_C Kloosterhof 7,50 18,45 14,16 7,36 18,25
25_A Kloosterhof 1,50 15,22 10,94 4,09 15,01
25_B Kloosterhof 4,50 16,30 12,01 5,21 16,10

25_C Kloosterhof 7,50 17,72 13,43 6,63 17,52
26_A Klooster Mariadal 1,50 24,39 20,15 13,16 24,17
26_B Klooster Mariadal 4,50 25,65 21,40 14,44 25,43
26_C Klooster Mariadal 7,50 26,68 22,42 15,48 26,46
26_D Klooster Mariadal 10,50 27,58 23,33 16,39 27,36

27_A Klooster Mariadal 1,50 26,14 21,90 14,89 25,91
27_B Klooster Mariadal 4,50 27,86 23,61 16,64 27,64
27_C Klooster Mariadal 7,50 28,99 24,74 17,79 28,77
27_D Klooster Mariadal 10,50 29,89 25,63 18,69 29,67
28_A Klooster Mariadal 1,50 24,46 20,22 13,22 24,23

28_B Klooster Mariadal 4,50 26,13 21,88 14,93 25,91
28_C Klooster Mariadal 7,50 27,40 23,14 16,22 27,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 28,22 23,96 17,04 28,00
29_A Klooster Mariadal 1,50 22,18 17,93 10,95 21,95
29_B Klooster Mariadal 4,50 23,55 19,29 12,38 23,34
29_C Klooster Mariadal 7,50 25,46 21,19 14,32 25,25
29_D Klooster Mariadal 10,50 27,24 22,97 16,10 27,03

30_A Klooster Mariadal 1,50 8,39 4,12 -2,79 8,17
31_A Klooster Mariadal 1,50 24,80 20,55 13,55 24,57
31_B Klooster Mariadal 4,50 26,37 22,12 15,16 26,15
32_A Klooster Mariadal 1,50 30,99 26,75 19,76 30,77
32_B Klooster Mariadal 4,50 32,98 28,74 21,77 32,76

32_C Klooster Mariadal 7,50 33,71 29,46 22,50 33,49
32_D Klooster Mariadal 10,50 33,88 29,63 22,69 33,66
33_A Klooster Mariadal 1,50 2,58 -1,69 -8,57 2,37
33_B Klooster Mariadal 4,50 3,50 -0,79 -7,61 3,30
33_C Klooster Mariadal 7,50 2,80 -1,49 -8,29 2,60

33_D Klooster Mariadal 10,50 2,10 -2,20 -8,99 1,90
34_A Klooster Mariadal 1,50 6,51 2,24 -4,66 6,30
34_B Klooster Mariadal 4,50 3,67 -0,62 -7,44 3,47
34_C Klooster Mariadal 7,50 3,86 -0,43 -7,23 3,66
34_D Klooster Mariadal 10,50 3,95 -0,34 -7,13 3,76

35_A Klooster Mariadal 1,50 15,97 11,70 4,77 15,75
35_B Klooster Mariadal 4,50 17,77 13,50 6,61 17,56
35_C Klooster Mariadal 7,50 20,77 16,49 9,64 20,56
35_D Klooster Mariadal 10,50 24,22 19,94 13,12 24,02
36_A Klooster Mariadal 1,50 16,68 12,40 5,50 16,46

36_B Klooster Mariadal 4,50 18,38 14,10 7,24 18,17
36_C Klooster Mariadal 7,50 20,81 16,52 9,70 20,61
36_D Klooster Mariadal 10,50 22,41 18,12 11,31 22,21
37_A Klooster Mariadal 1,50 13,14 8,87 1,96 12,92
37_B Klooster Mariadal 4,50 14,06 9,78 2,93 13,85

37_C Klooster Mariadal 7,50 15,04 10,75 3,93 14,84
37_D Klooster Mariadal 10,50 16,93 12,64 5,83 16,73
38_A Klooster Mariadal 1,50 9,38 5,11 -1,80 9,16
38_B Klooster Mariadal 4,50 9,18 4,90 -1,95 8,97
38_C Klooster Mariadal 7,50 7,30 3,02 -3,79 7,10

38_D Klooster Mariadal 10,50 7,70 3,41 -3,38 7,51
39_A Klooster Mariadal 1,50 10,04 5,77 -1,14 9,82
39_B Klooster Mariadal 4,50 10,35 6,07 -0,77 10,15
39_C Klooster Mariadal 7,50 8,71 4,42 -2,38 8,51
39_D Klooster Mariadal 10,50 9,04 4,75 -2,04 8,85

40_A Klooster Mariadal 1,50 15,61 11,34 4,47 15,40
40_B Klooster Mariadal 4,50 18,18 13,90 7,05 17,97
40_C Klooster Mariadal 7,50 21,18 16,91 10,03 20,97
40_D Klooster Mariadal 10,50 26,51 22,27 15,26 26,28
41_A Klooster Mariadal 1,50 23,07 18,80 11,91 22,86

41_B Klooster Mariadal 4,50 26,06 21,78 14,94 25,86
41_C Klooster Mariadal 7,50 28,09 23,81 16,99 27,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 29,46 25,18 18,35 29,26
42_A Klooster Mariadal 1,50 23,66 19,38 12,50 23,45
42_B Klooster Mariadal 4,50 27,14 22,86 16,02 26,94
42_C Klooster Mariadal 7,50 29,58 25,30 18,47 29,38
42_D Klooster Mariadal 10,50 31,73 27,46 20,59 31,52

43_A Klooster Mariadal 1,50 23,43 19,15 12,28 23,22
43_B Klooster Mariadal 4,50 27,36 23,09 16,25 27,16
43_C Klooster Mariadal 7,50 30,36 26,08 19,23 30,15
43_D Klooster Mariadal 10,50 34,06 29,81 22,86 33,84
44_A Klooster Mariadal 1,50 23,92 19,64 12,79 23,71

44_B Klooster Mariadal 4,50 28,07 23,78 16,96 27,87
44_C Klooster Mariadal 7,50 32,01 27,73 20,87 31,80
44_D Klooster Mariadal 10,50 38,07 33,83 26,83 37,84
45_A Klooster Mariadal 1,50 21,50 17,23 10,33 21,29
45_B Klooster Mariadal 4,50 25,02 20,75 13,90 24,82

45_C Klooster Mariadal 7,50 27,78 23,49 16,68 27,58
45_D Klooster Mariadal 10,50 29,28 25,00 18,16 29,08
48_B Stroomgaard 4,50 17,35 13,07 6,23 17,15
48_C Stroomgaard 7,50 17,99 13,71 6,91 17,80
49_B Stroomgaard 4,50 17,12 12,84 6,00 16,92

49_C Stroomgaard 7,50 17,70 13,41 6,61 17,50
50_A Klooster Mariadal 1,50 12,84 8,57 1,69 12,63
50_B Klooster Mariadal 4,50 11,82 7,54 0,70 11,62
50_B Stroomgaard 4,50 17,53 13,25 6,41 17,33
50_C Klooster Mariadal 7,50 12,86 8,57 1,76 12,66

50_C Stroomgaard 7,50 18,26 13,97 7,17 18,06
50_D Klooster Mariadal 10,50 12,06 7,77 0,97 11,86
51_A Klooster Mariadal 1,50 11,33 7,06 0,15 11,11
51_B Klooster Mariadal 4,50 9,85 5,57 -1,27 9,65
51_B Stroomgaard 4,50 5,77 1,49 -5,36 5,56

51_C Klooster Mariadal 7,50 10,26 5,97 -0,84 10,06
51_C Stroomgaard 7,50 3,88 -0,41 -7,21 3,68
51_D Klooster Mariadal 10,50 10,04 5,75 -1,05 9,84
52_B Stroomgaard 4,50 9,15 4,87 -1,98 8,94
52_C Stroomgaard 7,50 9,50 5,21 -1,59 9,30

53_B Stroomgaard 4,50 9,52 5,24 -1,60 9,32
53_C Stroomgaard 7,50 9,75 5,46 -1,34 9,55
54_B Stroomgaard 4,50 16,43 12,16 5,31 16,23
54_C Stroomgaard 7,50 16,86 12,57 5,77 16,66
55_B Stroomgaard 4,50 8,98 4,70 -2,14 8,78

55_C Stroomgaard 7,50 9,40 5,11 -1,69 9,20
56_A Stroomgaard 1,50 4,73 0,46 -6,40 4,53
56_B Stroomgaard 4,50 5,29 1,01 -5,81 5,09
56_C Stroomgaard 7,50 5,57 1,28 -5,52 5,37
57_A Stroomgaard 1,50 18,12 13,85 6,96 17,91

57_B Stroomgaard 4,50 19,16 14,88 8,05 18,96
57_C Stroomgaard 7,50 20,68 16,40 9,59 20,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dokter Lemmensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 5,06 0,78 -6,09 4,85
58_B Stroomgaard 4,50 5,78 1,49 -5,33 5,58
58_C Stroomgaard 7,50 2,93 -1,36 -8,16 2,73
59_A Stroomgaard 1,50 5,89 1,61 -5,26 5,68
59_B Stroomgaard 4,50 6,53 2,24 -4,58 6,33

59_C Stroomgaard 7,50 5,40 1,11 -5,69 5,20
60_A Stroomgaard 1,50 16,75 12,48 5,58 16,54
60_B Stroomgaard 4,50 17,84 13,56 6,72 17,64
60_C Stroomgaard 7,50 18,71 14,42 7,62 18,51
61_A Stroomgaard 1,50 6,64 2,37 -4,53 6,43

61_B Stroomgaard 4,50 7,50 3,22 -3,62 7,30
61_C Stroomgaard 7,50 6,37 2,08 -4,72 6,17
62_A Stroomgaard 1,50 18,10 13,84 6,94 17,89
62_B Stroomgaard 4,50 19,31 15,03 8,19 19,11
62_C Stroomgaard 7,50 20,47 16,19 9,38 20,27

63_A Stroomgaard 1,50 17,17 12,90 6,00 16,96
63_B Stroomgaard 4,50 18,24 13,96 7,12 18,04
63_C Stroomgaard 7,50 19,25 14,96 8,16 19,05
64_A Stroomgaard 1,50 10,01 5,74 -1,15 9,80
65_A Stroomgaard 1,50 11,11 6,84 -0,06 10,90

66_A Stroomgaard 1,50 16,02 11,75 4,86 15,81
67_A Stroomgaard 1,50 17,06 12,79 5,90 16,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 25,08 21,60 15,30 25,44
01_B Kloosterhof 4,50 26,75 23,28 16,97 27,12
01_C Kloosterhof 7,50 28,22 24,75 18,44 28,59
01_D Kloosterhof 10,50 30,52 27,05 20,75 30,89
02_A Kloosterhof 1,50 23,96 20,49 14,18 24,33

02_B Kloosterhof 4,50 25,74 22,28 15,97 26,11
02_C Kloosterhof 7,50 27,34 23,88 17,56 27,71
02_D Kloosterhof 10,50 29,80 26,33 20,03 30,17
03_A Kloosterhof 1,50 24,93 21,45 15,15 25,29
03_B Kloosterhof 4,50 27,07 23,61 17,30 27,44

03_C Kloosterhof 7,50 28,89 25,42 19,12 29,26
03_D Kloosterhof 10,50 31,06 27,58 21,29 31,43
04_A Kloosterhof 1,50 25,74 22,26 15,96 26,10
04_B Kloosterhof 4,50 27,66 24,19 17,89 28,03
04_C Kloosterhof 7,50 29,25 25,78 19,47 29,62

04_D Kloosterhof 10,50 31,14 27,66 21,37 31,51
05_A Kloosterhof 1,50 25,85 22,36 16,06 26,21
05_B Kloosterhof 4,50 27,74 24,27 17,97 28,11
05_C Kloosterhof 7,50 29,29 25,82 19,51 29,66
05_D Kloosterhof 10,50 31,10 27,62 21,33 31,47

06_A Kloosterhof 1,50 26,21 22,72 16,42 26,57
06_B Kloosterhof 4,50 27,98 24,51 18,20 28,35
06_C Kloosterhof 7,50 29,44 25,97 19,67 29,81
06_D Kloosterhof 10,50 31,23 27,74 21,45 31,59
07_A Kloosterhof 1,50 20,62 17,14 10,83 20,98

07_B Kloosterhof 4,50 21,66 18,19 11,87 22,02
07_C Kloosterhof 7,50 22,46 18,98 12,68 22,82
07_D Kloosterhof 10,50 24,51 21,02 14,73 24,87
08_A Kloosterhof 1,50 12,34 8,91 2,54 12,71
08_B Kloosterhof 4,50 15,21 11,77 5,42 15,58

08_C Kloosterhof 7,50 12,83 9,37 3,06 13,20
09_A Kloosterhof 1,50 22,45 18,97 12,67 22,81
09_B Kloosterhof 4,50 23,84 20,36 14,05 24,20
09_C Kloosterhof 7,50 24,92 21,44 15,14 25,28
09_D Kloosterhof 10,50 27,00 23,51 17,22 27,36

10_A Kloosterhof 1,50 21,18 17,70 11,39 21,54
10_B Kloosterhof 4,50 22,21 18,74 12,42 22,57
10_C Kloosterhof 7,50 22,90 19,43 13,12 23,27
10_D Kloosterhof 10,50 24,64 21,15 14,86 25,00
11_A Kloosterhof 1,50 21,35 17,87 11,56 21,71

11_B Kloosterhof 4,50 22,50 19,03 12,72 22,87
11_C Kloosterhof 7,50 23,26 19,79 13,48 23,63
11_D Kloosterhof 10,50 24,82 21,33 15,03 25,18
12_B Kloosterhof 4,50 18,10 14,67 8,32 18,47
12_C Kloosterhof 7,50 18,53 15,10 8,75 18,90

12_D Kloosterhof 10,50 12,76 9,34 2,98 13,14
13_B Kloosterhof 4,50 17,74 14,31 7,95 18,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 18,04 14,61 8,26 18,41
13_D Kloosterhof 10,50 11,87 8,45 2,10 12,25
14_B Kloosterhof 4,50 18,61 15,17 8,83 18,98
14_C Kloosterhof 7,50 18,73 15,29 8,95 19,10
14_D Kloosterhof 10,50 12,66 9,24 2,88 13,04

15_B Kloosterhof 4,50 17,15 13,72 7,36 17,52
15_C Kloosterhof 7,50 17,46 14,03 7,68 17,83
15_D Kloosterhof 10,50 12,42 8,99 2,64 12,79
16_B Kloosterhof 4,50 16,57 13,14 6,79 16,94
16_C Kloosterhof 7,50 16,63 13,20 6,85 17,00

16_D Kloosterhof 10,50 12,05 8,63 2,27 12,43
17_B Kloosterhof 4,50 17,59 14,16 7,80 17,96
17_C Kloosterhof 7,50 19,89 16,46 10,11 20,26
17_D Kloosterhof 10,50 25,12 21,66 15,35 25,49
18_B Kloosterhof 4,50 17,36 13,93 7,57 17,73

18_C Kloosterhof 7,50 19,37 15,94 9,59 19,74
18_D Kloosterhof 10,50 23,91 20,46 14,14 24,28
19_B Kloosterhof 4,50 17,71 14,29 7,92 18,08
19_C Kloosterhof 7,50 19,49 16,06 9,72 19,87
19_D Kloosterhof 10,50 24,91 21,45 15,15 25,28

20_B Kloosterhof 4,50 16,87 13,44 7,08 17,24
20_C Kloosterhof 7,50 18,69 15,27 8,90 19,06
21_B Kloosterhof 4,50 22,92 19,44 13,13 23,28
21_C Kloosterhof 7,50 23,96 20,49 14,18 24,33
22_A Kloosterhof 1,50 13,10 9,67 3,30 13,47

22_B Kloosterhof 4,50 16,06 12,63 6,27 16,43
22_C Kloosterhof 7,50 13,93 10,48 4,16 14,30
23_A Kloosterhof 1,50 12,86 9,43 3,06 13,23
23_B Kloosterhof 4,50 15,57 12,14 5,78 15,94
23_C Kloosterhof 7,50 13,31 9,85 3,53 13,68

24_A Kloosterhof 1,50 15,59 12,15 5,78 15,95
24_B Kloosterhof 4,50 17,99 14,56 8,19 18,36
24_C Kloosterhof 7,50 20,86 17,43 11,08 21,23
25_A Kloosterhof 1,50 15,77 12,34 5,97 16,14
25_B Kloosterhof 4,50 18,20 14,77 8,40 18,57

25_C Kloosterhof 7,50 21,24 17,81 11,46 21,61
26_A Klooster Mariadal 1,50 13,62 10,19 3,83 13,99
26_B Klooster Mariadal 4,50 15,45 12,03 5,67 15,83
26_C Klooster Mariadal 7,50 16,00 12,57 6,22 16,37
26_D Klooster Mariadal 10,50 6,49 3,08 -3,28 6,87

27_A Klooster Mariadal 1,50 9,95 6,51 0,14 10,31
27_B Klooster Mariadal 4,50 12,09 8,66 2,29 12,46
27_C Klooster Mariadal 7,50 10,45 7,03 0,66 10,82
27_D Klooster Mariadal 10,50 3,82 0,40 -5,95 4,20
28_A Klooster Mariadal 1,50 13,09 9,65 3,29 13,46

28_B Klooster Mariadal 4,50 15,33 11,90 5,54 15,70
28_C Klooster Mariadal 7,50 15,71 12,28 5,93 16,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 3,83 0,41 -5,95 4,21
29_A Klooster Mariadal 1,50 13,48 10,04 3,68 13,85
29_B Klooster Mariadal 4,50 15,82 12,39 6,03 16,19
29_C Klooster Mariadal 7,50 15,99 12,56 6,22 16,37
29_D Klooster Mariadal 10,50 6,59 3,16 -3,19 6,96

30_A Klooster Mariadal 1,50 13,96 10,49 4,18 14,33
31_A Klooster Mariadal 1,50 12,09 8,63 2,29 12,45
31_B Klooster Mariadal 4,50 13,61 10,17 3,82 13,98
32_A Klooster Mariadal 1,50 13,32 9,88 3,52 13,69
32_B Klooster Mariadal 4,50 16,25 12,82 6,47 16,62

32_C Klooster Mariadal 7,50 17,96 14,51 8,18 18,33
32_D Klooster Mariadal 10,50 9,78 6,36 0,01 10,16
33_A Klooster Mariadal 1,50 26,07 22,58 16,29 26,43
33_B Klooster Mariadal 4,50 25,88 22,39 16,10 26,24
33_C Klooster Mariadal 7,50 26,82 23,34 17,04 27,18

33_D Klooster Mariadal 10,50 28,11 24,63 18,34 28,48
34_A Klooster Mariadal 1,50 24,00 20,52 14,23 24,37
34_B Klooster Mariadal 4,50 22,98 19,50 13,21 23,35
34_C Klooster Mariadal 7,50 24,55 21,07 14,77 24,91
34_D Klooster Mariadal 10,50 26,31 22,84 16,54 26,68

35_A Klooster Mariadal 1,50 25,98 22,49 16,20 26,34
35_B Klooster Mariadal 4,50 27,53 24,05 17,76 27,90
35_C Klooster Mariadal 7,50 29,30 25,82 19,52 29,66
35_D Klooster Mariadal 10,50 30,98 27,51 21,21 31,35
36_A Klooster Mariadal 1,50 26,58 23,10 16,80 26,94

36_B Klooster Mariadal 4,50 28,31 24,84 18,54 28,68
36_C Klooster Mariadal 7,50 30,50 27,02 20,73 30,87
36_D Klooster Mariadal 10,50 32,30 28,82 22,53 32,67
37_A Klooster Mariadal 1,50 25,46 21,98 15,69 25,83
37_B Klooster Mariadal 4,50 26,74 23,27 16,97 27,11

37_C Klooster Mariadal 7,50 27,94 24,47 18,17 28,31
37_D Klooster Mariadal 10,50 29,45 25,98 19,68 29,82
38_A Klooster Mariadal 1,50 25,29 21,81 15,51 25,65
38_B Klooster Mariadal 4,50 26,56 23,08 16,78 26,92
38_C Klooster Mariadal 7,50 28,70 25,22 18,92 29,06

38_D Klooster Mariadal 10,50 30,49 27,01 20,71 30,85
39_A Klooster Mariadal 1,50 26,69 23,20 16,91 27,05
39_B Klooster Mariadal 4,50 28,10 24,62 18,33 28,47
39_C Klooster Mariadal 7,50 29,39 25,92 19,62 29,76
39_D Klooster Mariadal 10,50 31,13 27,65 21,35 31,49

40_A Klooster Mariadal 1,50 21,63 18,15 11,84 21,99
40_B Klooster Mariadal 4,50 23,31 19,85 13,53 23,68
40_C Klooster Mariadal 7,50 24,79 21,33 15,01 25,16
40_D Klooster Mariadal 10,50 26,46 22,98 16,68 26,82
41_A Klooster Mariadal 1,50 12,91 9,47 3,10 13,27

41_B Klooster Mariadal 4,50 15,30 11,87 5,50 15,67
41_C Klooster Mariadal 7,50 17,26 13,84 7,47 17,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:03:53Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 9,63 6,20 -0,16 10,00
42_A Klooster Mariadal 1,50 13,04 9,60 3,23 13,40
42_B Klooster Mariadal 4,50 15,69 12,26 5,89 16,06
42_C Klooster Mariadal 7,50 17,99 14,56 8,20 18,36
42_D Klooster Mariadal 10,50 13,16 9,71 3,39 13,53

43_A Klooster Mariadal 1,50 13,12 9,67 3,30 13,48
43_B Klooster Mariadal 4,50 15,63 12,20 5,83 16,00
43_C Klooster Mariadal 7,50 17,50 14,07 7,70 17,87
43_D Klooster Mariadal 10,50 11,47 8,04 1,68 11,84
44_A Klooster Mariadal 1,50 13,25 9,81 3,44 13,61

44_B Klooster Mariadal 4,50 15,81 12,38 6,01 16,18
44_C Klooster Mariadal 7,50 17,09 13,67 7,30 17,46
44_D Klooster Mariadal 10,50 12,14 8,71 2,36 12,51
45_A Klooster Mariadal 1,50 13,08 9,63 3,27 13,44
45_B Klooster Mariadal 4,50 15,36 11,92 5,56 15,73

45_C Klooster Mariadal 7,50 17,11 13,68 7,32 17,48
45_D Klooster Mariadal 10,50 19,33 15,90 9,55 19,70
48_B Stroomgaard 4,50 29,22 25,73 19,44 29,58
48_C Stroomgaard 7,50 31,38 27,90 21,61 31,75
49_B Stroomgaard 4,50 31,14 27,65 21,36 31,50

49_C Stroomgaard 7,50 33,48 30,00 23,71 33,85
50_A Klooster Mariadal 1,50 27,18 23,69 17,41 27,54
50_B Klooster Mariadal 4,50 27,63 24,15 17,86 28,00
50_B Stroomgaard 4,50 28,17 24,68 18,39 28,53
50_C Klooster Mariadal 7,50 28,76 25,28 18,99 29,13

50_C Stroomgaard 7,50 30,35 26,87 20,58 30,72
50_D Klooster Mariadal 10,50 29,84 26,37 20,08 30,21
51_A Klooster Mariadal 1,50 27,33 23,84 17,55 27,69
51_B Klooster Mariadal 4,50 28,06 24,58 18,29 28,43
51_B Stroomgaard 4,50 26,38 22,88 16,60 26,74

51_C Klooster Mariadal 7,50 29,40 25,93 19,63 29,77
51_C Stroomgaard 7,50 27,84 24,35 18,06 28,20
51_D Klooster Mariadal 10,50 30,60 27,13 20,84 30,97
52_B Stroomgaard 4,50 28,43 24,94 18,65 28,79
52_C Stroomgaard 7,50 30,67 27,19 20,89 31,03

53_B Stroomgaard 4,50 26,42 22,93 16,64 26,78
53_C Stroomgaard 7,50 28,32 24,83 18,53 28,68
54_B Stroomgaard 4,50 34,35 30,86 24,58 34,71
54_C Stroomgaard 7,50 35,81 32,33 26,03 36,17
55_B Stroomgaard 4,50 30,44 26,95 20,66 30,80

55_C Stroomgaard 7,50 32,55 29,06 22,77 32,91
56_A Stroomgaard 1,50 12,28 8,84 2,48 12,65
56_B Stroomgaard 4,50 13,71 10,29 3,92 14,08
56_C Stroomgaard 7,50 14,78 11,36 5,00 15,16
57_A Stroomgaard 1,50 23,82 20,34 14,04 24,18

57_B Stroomgaard 4,50 25,77 22,31 16,00 26,14
57_C Stroomgaard 7,50 27,72 24,25 17,94 28,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:03:53Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kloosterstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 26,86 23,36 17,07 27,22
58_B Stroomgaard 4,50 27,99 24,50 18,21 28,35
58_C Stroomgaard 7,50 28,81 25,32 19,02 29,17
59_A Stroomgaard 1,50 13,00 9,55 3,20 13,36
59_B Stroomgaard 4,50 14,69 11,26 4,90 15,06

59_C Stroomgaard 7,50 16,11 12,68 6,32 16,48
60_A Stroomgaard 1,50 26,16 22,68 16,38 26,52
60_B Stroomgaard 4,50 28,93 25,46 19,16 29,30
60_C Stroomgaard 7,50 31,99 28,51 22,22 32,36
61_A Stroomgaard 1,50 28,80 25,29 19,01 29,15

61_B Stroomgaard 4,50 29,82 26,32 20,04 30,18
61_C Stroomgaard 7,50 30,84 27,35 21,05 31,20
62_A Stroomgaard 1,50 26,22 22,74 16,44 26,58
62_B Stroomgaard 4,50 27,93 24,46 18,16 28,30
62_C Stroomgaard 7,50 29,72 26,26 19,95 30,09

63_A Stroomgaard 1,50 24,45 20,98 14,67 24,82
63_B Stroomgaard 4,50 26,58 23,11 16,80 26,95
63_C Stroomgaard 7,50 30,27 26,79 20,49 30,63
64_A Stroomgaard 1,50 35,82 32,32 26,04 36,18
65_A Stroomgaard 1,50 33,84 30,34 24,06 34,20

66_A Stroomgaard 1,50 16,59 13,10 6,80 16,95
67_A Stroomgaard 1,50 16,35 12,86 6,56 16,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 18,52 15,02 8,81 18,90
01_B Kloosterhof 4,50 19,20 15,74 9,54 19,61
01_C Kloosterhof 7,50 21,22 17,67 11,42 21,56
01_D Kloosterhof 10,50 16,66 13,16 6,87 17,02
02_A Kloosterhof 1,50 18,91 15,41 9,23 19,30

02_B Kloosterhof 4,50 19,71 16,26 10,08 20,13
02_C Kloosterhof 7,50 21,63 18,10 11,87 21,99
02_D Kloosterhof 10,50 15,60 12,14 5,96 16,01
03_A Kloosterhof 1,50 17,71 14,25 8,04 18,11
03_B Kloosterhof 4,50 20,24 16,78 10,56 20,64

03_C Kloosterhof 7,50 21,87 18,36 12,13 22,24
03_D Kloosterhof 10,50 18,82 15,37 9,16 19,23
04_A Kloosterhof 1,50 17,08 13,62 7,45 17,50
04_B Kloosterhof 4,50 20,44 16,97 10,76 20,84
04_C Kloosterhof 7,50 21,91 18,40 12,19 22,29

04_D Kloosterhof 10,50 17,87 14,42 8,29 18,30
05_A Kloosterhof 1,50 15,72 12,28 6,16 16,16
05_B Kloosterhof 4,50 19,04 15,57 9,40 19,45
05_C Kloosterhof 7,50 19,64 16,16 9,99 20,05
05_D Kloosterhof 10,50 17,55 14,09 7,99 17,99

06_A Kloosterhof 1,50 15,35 11,92 5,82 15,81
06_B Kloosterhof 4,50 17,42 13,99 7,87 17,87
06_C Kloosterhof 7,50 18,68 15,23 9,09 19,11
06_D Kloosterhof 10,50 19,80 16,35 10,18 20,22
07_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --

07_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
07_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
07_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
08_A Kloosterhof 1,50 19,78 16,41 10,49 20,33
08_B Kloosterhof 4,50 24,14 20,73 14,67 24,62

08_C Kloosterhof 7,50 26,50 23,04 16,92 26,93
09_A Kloosterhof 1,50 20,19 16,69 10,40 20,55
09_B Kloosterhof 4,50 23,56 20,06 13,78 23,92
09_C Kloosterhof 7,50 21,14 17,72 11,41 21,53
09_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --

10_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
10_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
10_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
10_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
11_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --

11_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
11_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
11_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
12_B Kloosterhof 4,50 24,75 21,32 15,22 25,21
12_C Kloosterhof 7,50 27,31 23,83 17,68 27,72

12_D Kloosterhof 10,50 28,60 25,08 18,92 28,99
13_B Kloosterhof 4,50 23,11 19,73 13,79 23,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:04:05Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 25,24 21,80 15,77 25,71
13_D Kloosterhof 10,50 28,53 25,00 18,84 28,91
14_B Kloosterhof 4,50 25,11 21,68 15,57 25,56
14_C Kloosterhof 7,50 27,71 24,22 18,06 28,11
14_D Kloosterhof 10,50 30,90 27,36 21,17 31,27

15_B Kloosterhof 4,50 25,03 21,61 15,53 25,50
15_C Kloosterhof 7,50 27,68 24,21 18,07 28,10
15_D Kloosterhof 10,50 30,79 27,25 21,08 31,16
16_B Kloosterhof 4,50 25,30 21,90 15,88 25,80
16_C Kloosterhof 7,50 27,84 24,38 18,29 28,28

16_D Kloosterhof 10,50 30,81 27,30 21,15 31,21
17_B Kloosterhof 4,50 25,15 21,75 15,75 25,66
17_C Kloosterhof 7,50 27,96 24,50 18,41 28,40
17_D Kloosterhof 10,50 31,01 27,49 21,34 31,40
18_B Kloosterhof 4,50 24,92 21,53 15,55 25,44

18_C Kloosterhof 7,50 28,16 24,70 18,60 28,60
18_D Kloosterhof 10,50 31,14 27,62 21,47 31,53
19_B Kloosterhof 4,50 24,73 21,34 15,37 25,25
19_C Kloosterhof 7,50 28,34 24,87 18,77 28,77
19_D Kloosterhof 10,50 31,34 27,82 21,67 31,73

20_B Kloosterhof 4,50 25,22 21,82 15,80 25,72
20_C Kloosterhof 7,50 27,91 24,44 18,35 28,35
21_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
21_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
22_A Kloosterhof 1,50 19,65 16,29 10,41 20,22

22_B Kloosterhof 4,50 23,66 20,26 14,25 24,16
22_C Kloosterhof 7,50 25,71 22,27 16,21 26,17
23_A Kloosterhof 1,50 19,58 16,21 10,33 20,14
23_B Kloosterhof 4,50 23,73 20,32 14,30 24,22
23_C Kloosterhof 7,50 25,85 22,40 16,33 26,30

24_A Kloosterhof 1,50 20,41 17,02 10,98 20,91
24_B Kloosterhof 4,50 22,46 19,04 12,96 22,93
24_C Kloosterhof 7,50 24,69 21,21 15,07 25,11
25_A Kloosterhof 1,50 20,27 16,88 10,85 20,77
25_B Kloosterhof 4,50 22,29 18,87 12,79 22,76

25_C Kloosterhof 7,50 24,48 21,00 14,88 24,90
26_A Klooster Mariadal 1,50 22,31 18,94 13,01 22,86
26_B Klooster Mariadal 4,50 26,01 22,59 16,53 26,48
26_C Klooster Mariadal 7,50 33,91 30,38 24,16 34,27
26_D Klooster Mariadal 10,50 35,56 32,03 25,80 35,92

27_A Klooster Mariadal 1,50 24,89 21,48 15,42 25,37
27_B Klooster Mariadal 4,50 28,87 25,43 19,29 29,31
27_C Klooster Mariadal 7,50 34,95 31,42 25,19 35,31
27_D Klooster Mariadal 10,50 34,67 31,13 24,93 35,03
28_A Klooster Mariadal 1,50 22,49 19,16 13,44 23,13

28_B Klooster Mariadal 4,50 25,58 22,21 16,35 26,15
28_C Klooster Mariadal 7,50 32,23 28,70 22,56 32,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:04:05Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 33,89 30,35 24,18 34,26
29_A Klooster Mariadal 1,50 21,67 18,32 12,55 22,28
29_B Klooster Mariadal 4,50 24,58 21,20 15,31 25,14
29_C Klooster Mariadal 7,50 30,00 26,48 20,36 30,40
29_D Klooster Mariadal 10,50 32,32 28,78 22,62 32,70

30_A Klooster Mariadal 1,50 23,05 19,66 13,71 23,58
31_A Klooster Mariadal 1,50 20,84 17,58 12,11 21,61
31_B Klooster Mariadal 4,50 22,62 19,37 13,87 23,39
32_A Klooster Mariadal 1,50 20,50 17,13 11,25 21,06
32_B Klooster Mariadal 4,50 24,08 20,67 14,66 24,58

32_C Klooster Mariadal 7,50 25,92 22,49 16,43 26,39
32_D Klooster Mariadal 10,50 31,00 27,46 21,29 31,37
33_A Klooster Mariadal 1,50 17,82 14,42 8,29 18,28
33_B Klooster Mariadal 4,50 21,17 17,74 11,55 21,60
33_C Klooster Mariadal 7,50 25,08 21,60 15,36 25,46

33_D Klooster Mariadal 10,50 29,01 25,47 19,22 29,36
34_A Klooster Mariadal 1,50 19,35 15,98 10,04 19,89
34_B Klooster Mariadal 4,50 21,99 18,60 12,60 22,50
34_C Klooster Mariadal 7,50 25,63 22,17 16,02 26,05
34_D Klooster Mariadal 10,50 29,40 25,87 19,66 29,77

35_A Klooster Mariadal 1,50 11,66 8,28 2,45 12,24
35_B Klooster Mariadal 4,50 12,73 9,38 3,53 13,32
35_C Klooster Mariadal 7,50 14,32 11,03 5,32 14,99
35_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
36_A Klooster Mariadal 1,50 11,28 8,00 2,37 11,98

36_B Klooster Mariadal 4,50 13,62 10,35 4,70 14,32
36_C Klooster Mariadal 7,50 16,45 13,20 7,56 17,17
36_D Klooster Mariadal 10,50 5,32 2,14 -3,18 6,20
37_A Klooster Mariadal 1,50 15,29 11,81 5,56 15,67
37_B Klooster Mariadal 4,50 19,92 16,41 10,16 20,28

37_C Klooster Mariadal 7,50 21,59 18,07 11,83 21,95
37_D Klooster Mariadal 10,50 14,19 10,66 4,37 14,53
38_A Klooster Mariadal 1,50 16,47 13,12 7,26 17,05
38_B Klooster Mariadal 4,50 18,15 14,80 8,89 18,72
38_C Klooster Mariadal 7,50 19,56 16,19 10,22 20,09

38_D Klooster Mariadal 10,50 19,85 16,43 10,40 20,33
39_A Klooster Mariadal 1,50 13,71 10,32 4,34 14,23
39_B Klooster Mariadal 4,50 15,30 11,90 5,92 15,81
39_C Klooster Mariadal 7,50 19,05 15,51 9,32 19,42
39_D Klooster Mariadal 10,50 17,98 14,41 8,18 18,32

40_A Klooster Mariadal 1,50 -- -- -- --
40_B Klooster Mariadal 4,50 -- -- -- --
40_C Klooster Mariadal 7,50 -- -- -- --
40_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
41_A Klooster Mariadal 1,50 20,30 16,97 11,19 20,92

41_B Klooster Mariadal 4,50 23,09 19,74 13,89 23,68
41_C Klooster Mariadal 7,50 22,98 19,69 13,93 23,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 23,66 20,28 14,31 24,19
42_A Klooster Mariadal 1,50 21,06 17,71 11,87 21,65
42_B Klooster Mariadal 4,50 24,40 21,03 15,07 24,94
42_C Klooster Mariadal 7,50 25,57 22,15 16,17 26,07
42_D Klooster Mariadal 10,50 29,63 26,09 19,92 30,00

43_A Klooster Mariadal 1,50 19,36 16,01 10,22 19,97
43_B Klooster Mariadal 4,50 22,48 19,11 13,18 23,03
43_C Klooster Mariadal 7,50 24,87 21,42 15,33 25,32
43_D Klooster Mariadal 10,50 29,29 25,75 19,58 29,66
44_A Klooster Mariadal 1,50 18,57 15,22 9,40 19,17

44_B Klooster Mariadal 4,50 21,79 18,41 12,45 22,32
44_C Klooster Mariadal 7,50 24,94 21,49 15,42 25,39
44_D Klooster Mariadal 10,50 29,24 25,71 19,54 29,62
45_A Klooster Mariadal 1,50 17,59 14,16 7,92 18,00
45_B Klooster Mariadal 4,50 20,38 16,96 10,74 20,80

45_C Klooster Mariadal 7,50 22,55 19,15 13,00 23,01
45_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
48_B Stroomgaard 4,50 21,33 17,95 11,94 21,84
48_C Stroomgaard 7,50 23,22 19,81 13,73 23,69
49_B Stroomgaard 4,50 22,26 18,86 12,82 22,75

49_C Stroomgaard 7,50 24,19 20,75 14,65 24,64
50_A Klooster Mariadal 1,50 19,41 15,97 9,86 19,86
50_B Klooster Mariadal 4,50 21,94 18,48 12,32 22,36
50_B Stroomgaard 4,50 21,24 17,86 11,87 21,76
50_C Klooster Mariadal 7,50 25,93 22,41 16,24 26,31

50_C Stroomgaard 7,50 24,07 20,62 14,52 24,51
50_D Klooster Mariadal 10,50 28,68 25,15 18,95 29,05
51_A Klooster Mariadal 1,50 19,26 15,84 9,76 19,73
51_B Klooster Mariadal 4,50 21,90 18,46 12,35 22,35
51_B Stroomgaard 4,50 16,05 12,69 6,60 16,55

51_C Klooster Mariadal 7,50 24,95 21,47 15,34 25,37
51_C Stroomgaard 7,50 16,99 13,63 7,52 17,48
51_D Klooster Mariadal 10,50 27,60 24,07 17,88 27,97
52_B Stroomgaard 4,50 24,47 21,06 14,93 24,93
52_C Stroomgaard 7,50 26,67 23,18 16,99 27,06

53_B Stroomgaard 4,50 23,76 20,34 14,19 24,20
53_C Stroomgaard 7,50 26,13 22,62 16,42 26,51
54_B Stroomgaard 4,50 22,37 18,98 12,93 22,86
54_C Stroomgaard 7,50 24,36 20,90 14,76 24,79
55_B Stroomgaard 4,50 17,82 14,40 8,33 18,29

55_C Stroomgaard 7,50 20,62 17,14 10,99 21,03
56_A Stroomgaard 1,50 23,40 19,97 13,80 23,83
56_B Stroomgaard 4,50 24,00 20,56 14,36 24,42
56_C Stroomgaard 7,50 28,84 25,32 19,08 29,20
57_A Stroomgaard 1,50 22,64 19,13 12,99 23,04

57_B Stroomgaard 4,50 25,31 21,81 15,65 25,71
57_C Stroomgaard 7,50 26,63 23,11 16,94 27,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 21,40 17,96 11,77 21,82
58_B Stroomgaard 4,50 23,96 20,51 14,29 24,37
58_C Stroomgaard 7,50 26,09 22,56 16,32 26,45
59_A Stroomgaard 1,50 18,86 15,41 9,21 19,27
59_B Stroomgaard 4,50 22,10 18,61 12,38 22,48

59_C Stroomgaard 7,50 26,99 23,46 17,21 27,34
60_A Stroomgaard 1,50 18,99 15,61 9,64 19,52
60_B Stroomgaard 4,50 21,07 17,70 11,69 21,59
60_C Stroomgaard 7,50 22,20 18,81 12,75 22,69
61_A Stroomgaard 1,50 16,88 13,45 7,25 17,30

61_B Stroomgaard 4,50 19,99 16,53 10,31 20,39
61_C Stroomgaard 7,50 -- -- -- --
62_A Stroomgaard 1,50 23,16 19,63 13,49 23,55
62_B Stroomgaard 4,50 25,56 22,02 15,86 25,94
62_C Stroomgaard 7,50 26,88 23,34 17,16 27,25

63_A Stroomgaard 1,50 19,83 16,39 10,38 20,31
63_B Stroomgaard 4,50 22,56 19,11 13,03 23,01
63_C Stroomgaard 7,50 24,43 20,94 14,82 24,85
64_A Stroomgaard 1,50 17,45 14,08 8,14 17,99
65_A Stroomgaard 1,50 17,22 13,85 7,84 17,74

66_A Stroomgaard 1,50 22,82 19,39 13,28 23,27
67_A Stroomgaard 1,50 17,06 13,70 7,82 17,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 11,22 7,71 2,52 11,96
01_B Kloosterhof 4,50 13,17 9,67 4,48 13,91
01_C Kloosterhof 7,50 10,22 6,78 1,53 10,97
01_D Kloosterhof 10,50 9,63 6,18 0,93 10,38
02_A Kloosterhof 1,50 8,82 5,33 0,12 9,56

02_B Kloosterhof 4,50 10,27 6,82 1,59 11,03
02_C Kloosterhof 7,50 10,17 6,72 1,47 10,92
02_D Kloosterhof 10,50 10,77 7,31 2,07 11,52
03_A Kloosterhof 1,50 9,71 6,24 1,02 10,46
03_B Kloosterhof 4,50 11,00 7,55 2,31 11,75

03_C Kloosterhof 7,50 10,73 7,30 2,04 11,49
03_D Kloosterhof 10,50 11,05 7,61 2,35 11,80
04_A Kloosterhof 1,50 6,85 3,38 -1,85 7,59
04_B Kloosterhof 4,50 8,20 4,76 -0,49 8,95
04_C Kloosterhof 7,50 8,57 5,14 -0,13 9,32

04_D Kloosterhof 10,50 8,77 5,35 0,08 9,53
05_A Kloosterhof 1,50 10,51 6,99 1,81 11,24
05_B Kloosterhof 4,50 12,76 9,25 4,07 13,50
05_C Kloosterhof 7,50 7,67 4,20 -1,03 8,41
05_D Kloosterhof 10,50 8,38 4,91 -0,32 9,12

06_A Kloosterhof 1,50 5,85 2,37 -2,84 6,60
06_B Kloosterhof 4,50 7,22 3,76 -1,47 7,97
06_C Kloosterhof 7,50 4,54 1,06 -4,16 5,28
06_D Kloosterhof 10,50 5,64 2,15 -3,06 6,38
07_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --

07_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
07_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
07_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
08_A Kloosterhof 1,50 15,32 11,81 6,62 16,06
08_B Kloosterhof 4,50 17,36 13,87 8,66 18,10

08_C Kloosterhof 7,50 18,24 14,75 9,54 18,98
09_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
09_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
09_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
09_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --

10_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --
10_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
10_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
10_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
11_A Kloosterhof 1,50 -- -- -- --

11_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
11_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
11_D Kloosterhof 10,50 -- -- -- --
12_B Kloosterhof 4,50 18,67 15,17 9,97 19,41
12_C Kloosterhof 7,50 26,22 22,64 17,51 26,94

12_D Kloosterhof 10,50 29,68 26,09 20,97 30,40
13_B Kloosterhof 4,50 18,80 15,31 10,10 19,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 23,17 19,61 14,46 23,89
13_D Kloosterhof 10,50 25,92 22,34 17,21 26,64
14_B Kloosterhof 4,50 18,29 14,80 9,59 19,03
14_C Kloosterhof 7,50 19,16 15,67 10,46 19,90
14_D Kloosterhof 10,50 19,17 15,67 10,47 19,91

15_B Kloosterhof 4,50 18,84 15,35 10,14 19,58
15_C Kloosterhof 7,50 19,78 16,29 11,08 20,52
15_D Kloosterhof 10,50 20,95 17,46 12,26 21,69
16_B Kloosterhof 4,50 18,06 14,59 9,37 18,81
16_C Kloosterhof 7,50 18,66 15,18 9,96 19,40

16_D Kloosterhof 10,50 19,39 15,91 10,69 20,13
17_B Kloosterhof 4,50 19,79 16,31 11,09 20,53
17_C Kloosterhof 7,50 20,53 17,05 11,83 21,27
17_D Kloosterhof 10,50 21,56 18,07 12,86 22,30
18_B Kloosterhof 4,50 19,76 16,28 11,07 20,51

18_C Kloosterhof 7,50 20,77 17,29 12,07 21,51
18_D Kloosterhof 10,50 21,81 18,32 13,11 22,55
19_B Kloosterhof 4,50 20,14 16,66 11,45 20,89
19_C Kloosterhof 7,50 20,98 17,50 12,28 21,72
19_D Kloosterhof 10,50 22,08 18,59 13,38 22,82

20_B Kloosterhof 4,50 19,88 16,39 11,18 20,62
20_C Kloosterhof 7,50 20,81 17,32 12,11 21,55
21_B Kloosterhof 4,50 -- -- -- --
21_C Kloosterhof 7,50 -- -- -- --
22_A Kloosterhof 1,50 16,30 12,80 7,60 17,04

22_B Kloosterhof 4,50 18,87 15,38 10,17 19,61
22_C Kloosterhof 7,50 20,03 16,53 11,33 20,77
23_A Kloosterhof 1,50 16,10 12,60 7,40 16,84
23_B Kloosterhof 4,50 19,04 15,54 10,34 19,78
23_C Kloosterhof 7,50 20,28 16,77 11,58 21,02

24_A Kloosterhof 1,50 14,77 11,29 6,08 15,52
24_B Kloosterhof 4,50 15,86 12,38 7,16 16,60
24_C Kloosterhof 7,50 16,52 13,05 7,83 17,27
25_A Kloosterhof 1,50 14,51 11,03 5,82 15,26
25_B Kloosterhof 4,50 15,50 12,04 6,81 16,25

25_C Kloosterhof 7,50 16,00 12,54 7,30 16,75
26_A Klooster Mariadal 1,50 18,89 15,38 10,19 19,63
26_B Klooster Mariadal 4,50 20,89 17,41 12,20 21,64
26_C Klooster Mariadal 7,50 22,01 18,53 13,31 22,75
26_D Klooster Mariadal 10,50 23,21 19,73 14,51 23,95

27_A Klooster Mariadal 1,50 18,67 15,16 9,97 19,41
27_B Klooster Mariadal 4,50 20,41 16,93 11,72 21,16
27_C Klooster Mariadal 7,50 21,47 17,99 12,77 22,21
27_D Klooster Mariadal 10,50 22,60 19,13 13,90 23,34
28_A Klooster Mariadal 1,50 18,39 14,88 9,69 19,13

28_B Klooster Mariadal 4,50 19,99 16,51 11,30 20,74
28_C Klooster Mariadal 7,50 20,94 17,47 12,25 21,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 21,95 18,48 13,25 22,69
29_A Klooster Mariadal 1,50 18,58 15,07 9,88 19,32
29_B Klooster Mariadal 4,50 20,16 16,68 11,47 20,91
29_C Klooster Mariadal 7,50 21,09 17,62 12,40 21,84
29_D Klooster Mariadal 10,50 22,08 18,61 13,38 22,82

30_A Klooster Mariadal 1,50 2,61 -0,94 -6,10 3,33
31_A Klooster Mariadal 1,50 20,70 17,19 12,00 21,44
31_B Klooster Mariadal 4,50 22,27 18,79 13,58 23,02
32_A Klooster Mariadal 1,50 18,42 14,92 9,72 19,16
32_B Klooster Mariadal 4,50 19,85 16,37 11,16 20,60

32_C Klooster Mariadal 7,50 20,70 17,23 12,00 21,44
32_D Klooster Mariadal 10,50 21,56 18,09 12,86 22,30
33_A Klooster Mariadal 1,50 15,06 11,59 6,37 15,81
33_B Klooster Mariadal 4,50 16,86 13,40 8,17 17,61
33_C Klooster Mariadal 7,50 17,14 13,69 8,45 17,89

33_D Klooster Mariadal 10,50 17,09 13,63 8,40 17,84
34_A Klooster Mariadal 1,50 14,34 10,87 5,64 15,08
34_B Klooster Mariadal 4,50 15,71 12,25 7,02 16,46
34_C Klooster Mariadal 7,50 17,46 14,00 8,76 18,21
34_D Klooster Mariadal 10,50 17,54 14,08 8,85 18,29

35_A Klooster Mariadal 1,50 10,62 7,08 1,91 11,35
35_B Klooster Mariadal 4,50 11,84 8,33 3,14 12,58
35_C Klooster Mariadal 7,50 14,18 10,70 5,48 14,92
35_D Klooster Mariadal 10,50 16,10 12,63 7,40 16,84
36_A Klooster Mariadal 1,50 11,88 8,37 3,18 12,62

36_B Klooster Mariadal 4,50 13,92 10,44 5,22 14,66
36_C Klooster Mariadal 7,50 14,96 11,49 6,26 15,70
36_D Klooster Mariadal 10,50 15,59 12,13 6,89 16,34
37_A Klooster Mariadal 1,50 8,15 4,68 -0,55 8,89
37_B Klooster Mariadal 4,50 8,60 5,15 -0,09 9,35

37_C Klooster Mariadal 7,50 11,30 7,86 2,60 12,05
37_D Klooster Mariadal 10,50 0,03 -3,42 -8,66 0,78
38_A Klooster Mariadal 1,50 10,67 7,18 1,97 11,41
38_B Klooster Mariadal 4,50 12,19 8,73 3,50 12,94
38_C Klooster Mariadal 7,50 11,34 7,90 2,64 12,09

38_D Klooster Mariadal 10,50 7,86 4,41 -0,84 8,61
39_A Klooster Mariadal 1,50 9,76 6,28 1,07 10,51
39_B Klooster Mariadal 4,50 11,21 7,76 2,52 11,96
39_C Klooster Mariadal 7,50 8,75 5,32 0,05 9,50
39_D Klooster Mariadal 10,50 1,45 -1,99 -7,25 2,20

40_A Klooster Mariadal 1,50 8,28 4,77 -0,43 9,01
40_B Klooster Mariadal 4,50 12,25 8,71 3,55 12,98
40_C Klooster Mariadal 7,50 -- -- -- --
40_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
41_A Klooster Mariadal 1,50 15,50 12,00 6,80 16,24

41_B Klooster Mariadal 4,50 17,16 13,68 8,47 17,91
41_C Klooster Mariadal 7,50 17,96 14,49 9,26 18,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 18,63 15,16 9,92 19,37
42_A Klooster Mariadal 1,50 16,19 12,68 7,49 16,93
42_B Klooster Mariadal 4,50 17,96 14,48 9,26 18,70
42_C Klooster Mariadal 7,50 18,79 15,31 10,09 19,53
42_D Klooster Mariadal 10,50 18,90 15,41 10,19 19,64

43_A Klooster Mariadal 1,50 16,79 13,28 8,09 17,53
43_B Klooster Mariadal 4,50 18,45 14,96 9,76 19,19
43_C Klooster Mariadal 7,50 22,68 19,12 13,97 23,40
43_D Klooster Mariadal 10,50 26,53 22,94 17,82 27,25
44_A Klooster Mariadal 1,50 16,37 12,86 7,67 17,11

44_B Klooster Mariadal 4,50 18,04 14,55 9,34 18,78
44_C Klooster Mariadal 7,50 23,20 19,63 14,49 23,92
44_D Klooster Mariadal 10,50 27,77 24,18 19,06 28,49
45_A Klooster Mariadal 1,50 17,25 13,73 8,55 17,98
45_B Klooster Mariadal 4,50 18,69 15,20 9,99 19,43

45_C Klooster Mariadal 7,50 19,42 15,94 10,72 20,16
45_D Klooster Mariadal 10,50 20,19 16,73 11,49 20,94
48_B Stroomgaard 4,50 15,49 12,02 6,80 16,24
48_C Stroomgaard 7,50 16,14 12,68 7,45 16,89
49_B Stroomgaard 4,50 15,92 12,45 7,23 16,67

49_C Stroomgaard 7,50 15,84 12,39 7,15 16,59
50_A Klooster Mariadal 1,50 9,87 6,39 1,18 10,62
50_B Klooster Mariadal 4,50 11,01 7,56 2,32 11,76
50_B Stroomgaard 4,50 15,65 12,19 6,96 16,40
50_C Klooster Mariadal 7,50 11,41 7,97 2,71 12,16

50_C Stroomgaard 7,50 16,44 12,98 7,74 17,19
50_D Klooster Mariadal 10,50 -- -- -- --
51_A Klooster Mariadal 1,50 13,01 9,53 4,32 13,76
51_B Klooster Mariadal 4,50 11,95 8,50 3,26 12,70
51_B Stroomgaard 4,50 12,46 8,99 3,77 13,21

51_C Klooster Mariadal 7,50 12,37 8,93 3,67 13,12
51_C Stroomgaard 7,50 12,87 9,42 4,18 13,62
51_D Klooster Mariadal 10,50 2,09 -1,38 -6,61 2,83
52_B Stroomgaard 4,50 12,36 8,90 3,67 13,11
52_C Stroomgaard 7,50 11,43 7,98 2,74 12,18

53_B Stroomgaard 4,50 9,99 6,53 1,30 10,74
53_C Stroomgaard 7,50 9,41 5,96 0,71 10,16
54_B Stroomgaard 4,50 14,51 11,04 5,82 15,26
54_C Stroomgaard 7,50 15,06 11,61 6,37 15,81
55_B Stroomgaard 4,50 11,85 8,39 3,16 12,60

55_C Stroomgaard 7,50 10,92 7,47 2,23 11,67
56_A Stroomgaard 1,50 10,88 7,41 2,19 11,63
56_B Stroomgaard 4,50 9,87 6,42 1,17 10,62
56_C Stroomgaard 7,50 9,31 5,87 0,62 10,06
57_A Stroomgaard 1,50 14,08 10,59 5,38 14,82

57_B Stroomgaard 4,50 15,68 12,21 6,98 16,42
57_C Stroomgaard 7,50 17,34 13,87 8,65 18,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 6,32 2,86 -2,37 7,07
58_B Stroomgaard 4,50 7,16 3,72 -1,53 7,91
58_C Stroomgaard 7,50 6,98 3,54 -1,71 7,73
59_A Stroomgaard 1,50 11,09 7,64 2,40 11,84
59_B Stroomgaard 4,50 11,22 7,78 2,53 11,97

59_C Stroomgaard 7,50 10,38 6,94 1,68 11,13
60_A Stroomgaard 1,50 14,66 11,16 5,96 15,40
60_B Stroomgaard 4,50 15,93 12,46 7,24 16,68
60_C Stroomgaard 7,50 16,68 13,22 7,99 17,43
61_A Stroomgaard 1,50 7,25 3,79 -1,44 8,00

61_B Stroomgaard 4,50 8,14 4,70 -0,55 8,89
61_C Stroomgaard 7,50 7,51 4,07 -1,19 8,26
62_A Stroomgaard 1,50 14,63 11,13 5,93 15,37
62_B Stroomgaard 4,50 16,27 12,79 7,57 17,01
62_C Stroomgaard 7,50 17,78 14,30 9,08 18,52

63_A Stroomgaard 1,50 14,48 10,98 5,78 15,22
63_B Stroomgaard 4,50 15,87 12,41 7,18 16,62
63_C Stroomgaard 7,50 16,66 13,20 7,96 17,41
64_A Stroomgaard 1,50 9,90 6,42 1,21 10,65
65_A Stroomgaard 1,50 10,81 7,32 2,11 11,55

66_A Stroomgaard 1,50 12,40 8,90 3,70 13,14
67_A Stroomgaard 1,50 14,82 11,32 6,12 15,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 26,26 22,76 17,57 27,00
01_B Kloosterhof 4,50 27,51 24,02 18,82 28,25
01_C Kloosterhof 7,50 28,40 24,92 19,72 29,15
01_D Kloosterhof 10,50 29,55 26,04 20,85 30,29
02_A Kloosterhof 1,50 26,34 22,84 17,66 27,09

02_B Kloosterhof 4,50 27,80 24,31 19,11 28,54
02_C Kloosterhof 7,50 28,70 25,21 20,01 29,44
02_D Kloosterhof 10,50 29,84 26,33 21,15 30,58
03_A Kloosterhof 1,50 26,61 23,10 17,92 27,35
03_B Kloosterhof 4,50 28,20 24,71 19,51 28,94

03_C Kloosterhof 7,50 29,30 25,80 20,61 30,04
03_D Kloosterhof 10,50 30,59 27,06 21,89 31,32
04_A Kloosterhof 1,50 26,62 23,12 17,93 27,36
04_B Kloosterhof 4,50 28,31 24,81 19,62 29,05
04_C Kloosterhof 7,50 29,50 26,00 20,82 30,25

04_D Kloosterhof 10,50 30,33 26,81 21,63 31,06
05_A Kloosterhof 1,50 26,85 23,34 18,16 27,59
05_B Kloosterhof 4,50 28,26 24,77 19,58 29,01
05_C Kloosterhof 7,50 30,21 26,69 21,51 30,94
05_D Kloosterhof 10,50 31,14 27,61 22,45 31,88

06_A Kloosterhof 1,50 27,43 23,92 18,74 28,17
06_B Kloosterhof 4,50 28,85 25,35 20,16 29,59
06_C Kloosterhof 7,50 30,04 26,54 21,35 30,78
06_D Kloosterhof 10,50 30,56 27,04 21,87 31,30
07_A Kloosterhof 1,50 36,12 32,53 27,41 36,84

07_B Kloosterhof 4,50 36,72 33,15 28,02 37,44
07_C Kloosterhof 7,50 37,39 33,82 28,69 38,11
07_D Kloosterhof 10,50 38,39 34,82 29,69 39,11
08_A Kloosterhof 1,50 38,27 34,69 29,57 38,99
08_B Kloosterhof 4,50 38,18 34,61 29,48 38,90

08_C Kloosterhof 7,50 38,90 35,32 30,19 39,62
09_A Kloosterhof 1,50 30,10 26,58 21,40 30,83
09_B Kloosterhof 4,50 31,78 28,28 23,09 32,52
09_C Kloosterhof 7,50 32,97 29,45 24,27 33,70
09_D Kloosterhof 10,50 33,85 30,32 25,15 34,58

10_A Kloosterhof 1,50 33,59 30,02 24,88 34,31
10_B Kloosterhof 4,50 34,51 30,96 25,81 35,24
10_C Kloosterhof 7,50 35,66 32,10 26,95 36,38
10_D Kloosterhof 10,50 36,68 33,12 27,98 37,41
11_A Kloosterhof 1,50 30,36 26,84 21,66 31,09

11_B Kloosterhof 4,50 32,09 28,58 23,40 32,83
11_C Kloosterhof 7,50 33,33 29,81 24,63 34,06
11_D Kloosterhof 10,50 35,21 31,66 26,50 35,93
12_B Kloosterhof 4,50 30,39 26,89 21,69 31,13
12_C Kloosterhof 7,50 32,34 28,82 23,64 33,07

12_D Kloosterhof 10,50 34,80 31,23 26,09 35,52
13_B Kloosterhof 4,50 30,01 26,51 21,31 30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 31,68 28,17 22,98 32,42
13_D Kloosterhof 10,50 32,38 28,85 23,67 33,11
14_B Kloosterhof 4,50 29,93 26,44 21,24 30,67
14_C Kloosterhof 7,50 32,78 29,25 24,08 33,51
14_D Kloosterhof 10,50 35,47 31,90 26,76 36,19

15_B Kloosterhof 4,50 29,33 25,83 20,63 30,07
15_C Kloosterhof 7,50 32,12 28,60 23,42 32,85
15_D Kloosterhof 10,50 35,39 31,82 26,68 36,11
16_B Kloosterhof 4,50 28,36 24,87 19,66 29,10
16_C Kloosterhof 7,50 31,56 28,04 22,85 32,29

16_D Kloosterhof 10,50 35,04 31,48 26,33 35,76
17_B Kloosterhof 4,50 27,15 23,67 18,45 27,89
17_C Kloosterhof 7,50 28,65 25,16 19,95 29,39
17_D Kloosterhof 10,50 29,05 25,54 20,35 29,79
18_B Kloosterhof 4,50 28,23 24,73 19,53 28,97

18_C Kloosterhof 7,50 32,36 28,81 23,65 33,08
18_D Kloosterhof 10,50 33,42 29,85 24,71 34,14
19_B Kloosterhof 4,50 29,18 25,68 20,48 29,92
19_C Kloosterhof 7,50 33,82 30,28 25,12 34,55
19_D Kloosterhof 10,50 33,91 30,33 25,20 34,63

20_B Kloosterhof 4,50 26,86 23,37 18,16 27,60
20_C Kloosterhof 7,50 28,96 25,46 20,26 29,70
21_B Kloosterhof 4,50 32,07 28,57 23,38 32,81
21_C Kloosterhof 7,50 33,78 30,25 25,07 34,51
22_A Kloosterhof 1,50 38,89 35,29 30,18 39,60

22_B Kloosterhof 4,50 38,88 35,29 30,16 39,59
22_C Kloosterhof 7,50 39,33 35,75 30,62 40,05
23_A Kloosterhof 1,50 39,11 35,52 30,40 39,83
23_B Kloosterhof 4,50 39,09 35,51 30,38 39,81
23_C Kloosterhof 7,50 39,84 36,25 31,12 40,55

24_A Kloosterhof 1,50 25,69 22,21 17,00 26,44
24_B Kloosterhof 4,50 27,40 23,93 18,72 28,15
24_C Kloosterhof 7,50 29,39 25,91 20,70 30,14
25_A Kloosterhof 1,50 25,02 21,53 16,32 25,76
25_B Kloosterhof 4,50 26,67 23,19 17,98 27,42

25_C Kloosterhof 7,50 29,62 26,13 20,93 30,36
26_A Klooster Mariadal 1,50 27,83 24,28 19,13 28,56
26_B Klooster Mariadal 4,50 29,28 25,75 20,58 30,01
26_C Klooster Mariadal 7,50 29,30 25,78 20,60 30,03
26_D Klooster Mariadal 10,50 29,00 25,46 20,30 29,73

27_A Klooster Mariadal 1,50 25,08 21,58 16,38 25,82
27_B Klooster Mariadal 4,50 27,02 23,54 18,33 27,77
27_C Klooster Mariadal 7,50 27,34 23,86 18,65 28,09
27_D Klooster Mariadal 10,50 26,87 23,38 18,17 27,61
28_A Klooster Mariadal 1,50 24,58 21,08 15,88 25,32

28_B Klooster Mariadal 4,50 26,74 23,25 18,05 27,48
28_C Klooster Mariadal 7,50 27,02 23,53 18,32 27,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 27,07 23,56 18,36 27,80
29_A Klooster Mariadal 1,50 23,99 20,48 15,29 24,73
29_B Klooster Mariadal 4,50 26,44 22,95 17,75 27,18
29_C Klooster Mariadal 7,50 27,41 23,89 18,71 28,14
29_D Klooster Mariadal 10,50 29,50 25,95 20,79 30,22

30_A Klooster Mariadal 1,50 21,31 17,80 12,61 22,05
31_A Klooster Mariadal 1,50 25,46 21,95 16,76 26,20
31_B Klooster Mariadal 4,50 27,43 23,94 18,74 28,17
32_A Klooster Mariadal 1,50 31,46 27,88 22,75 32,18
32_B Klooster Mariadal 4,50 32,45 28,90 23,75 33,18

32_C Klooster Mariadal 7,50 32,75 29,18 24,04 33,47
32_D Klooster Mariadal 10,50 33,86 30,28 25,15 34,58
33_A Klooster Mariadal 1,50 21,85 18,37 13,17 22,60
33_B Klooster Mariadal 4,50 22,96 19,49 14,27 23,71
33_C Klooster Mariadal 7,50 23,31 19,85 14,63 24,06

33_D Klooster Mariadal 10,50 22,85 19,39 14,16 23,60
34_A Klooster Mariadal 1,50 22,60 19,11 13,92 23,35
34_B Klooster Mariadal 4,50 22,42 18,95 13,73 23,17
34_C Klooster Mariadal 7,50 22,84 19,38 14,16 23,59
34_D Klooster Mariadal 10,50 22,70 19,24 14,00 23,45

35_A Klooster Mariadal 1,50 25,57 22,07 16,89 26,32
35_B Klooster Mariadal 4,50 27,39 23,91 18,71 28,14
35_C Klooster Mariadal 7,50 28,71 25,23 20,02 29,46
35_D Klooster Mariadal 10,50 29,91 26,42 21,22 30,65
36_A Klooster Mariadal 1,50 25,33 21,83 16,63 26,07

36_B Klooster Mariadal 4,50 27,10 23,61 18,41 27,84
36_C Klooster Mariadal 7,50 28,20 24,72 19,51 28,95
36_D Klooster Mariadal 10,50 29,67 26,17 20,98 30,41
37_A Klooster Mariadal 1,50 24,63 21,13 15,95 25,38
37_B Klooster Mariadal 4,50 26,22 22,73 17,54 26,97

37_C Klooster Mariadal 7,50 27,23 23,76 18,56 27,98
37_D Klooster Mariadal 10,50 28,85 25,36 20,17 29,60
38_A Klooster Mariadal 1,50 25,12 21,63 16,44 25,87
38_B Klooster Mariadal 4,50 26,59 23,11 17,91 27,34
38_C Klooster Mariadal 7,50 27,88 24,40 19,21 28,63

38_D Klooster Mariadal 10,50 29,70 26,19 21,02 30,44
39_A Klooster Mariadal 1,50 26,28 22,78 17,59 27,02
39_B Klooster Mariadal 4,50 27,45 23,97 18,78 28,20
39_C Klooster Mariadal 7,50 28,48 25,00 19,80 29,23
39_D Klooster Mariadal 10,50 30,03 26,53 21,35 30,78

40_A Klooster Mariadal 1,50 27,59 24,09 18,89 28,33
40_B Klooster Mariadal 4,50 29,71 26,22 21,02 30,45
40_C Klooster Mariadal 7,50 31,95 28,43 23,25 32,68
40_D Klooster Mariadal 10,50 34,90 31,34 26,19 35,62
41_A Klooster Mariadal 1,50 26,57 23,05 17,87 27,30

41_B Klooster Mariadal 4,50 29,02 25,52 20,33 29,76
41_C Klooster Mariadal 7,50 31,42 27,89 22,72 32,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 34,20 30,63 25,49 34,92
42_A Klooster Mariadal 1,50 26,78 23,28 18,09 27,52
42_B Klooster Mariadal 4,50 29,23 25,73 20,54 29,97
42_C Klooster Mariadal 7,50 31,47 27,95 22,77 32,20
42_D Klooster Mariadal 10,50 33,34 29,78 24,63 34,06

43_A Klooster Mariadal 1,50 24,72 21,21 16,03 25,46
43_B Klooster Mariadal 4,50 26,78 23,29 18,09 27,52
43_C Klooster Mariadal 7,50 29,78 26,25 21,07 30,51
43_D Klooster Mariadal 10,50 33,32 29,76 24,61 34,04
44_A Klooster Mariadal 1,50 27,11 23,60 18,41 27,85

44_B Klooster Mariadal 4,50 29,59 26,10 20,90 30,33
44_C Klooster Mariadal 7,50 32,12 28,60 23,42 32,85
44_D Klooster Mariadal 10,50 33,77 30,23 25,07 34,50
45_A Klooster Mariadal 1,50 25,50 22,00 16,80 26,24
45_B Klooster Mariadal 4,50 28,14 24,64 19,44 28,88

45_C Klooster Mariadal 7,50 31,30 27,77 22,59 32,03
45_D Klooster Mariadal 10,50 34,49 30,93 25,78 35,21
48_B Stroomgaard 4,50 28,29 24,80 19,60 29,03
48_C Stroomgaard 7,50 29,76 26,27 21,07 30,50
49_B Stroomgaard 4,50 28,08 24,59 19,40 28,83

49_C Stroomgaard 7,50 29,46 25,96 20,76 30,20
50_A Klooster Mariadal 1,50 24,04 20,54 15,35 24,78
50_B Klooster Mariadal 4,50 23,18 19,69 14,49 23,92
50_B Stroomgaard 4,50 28,44 24,96 19,76 29,19
50_C Klooster Mariadal 7,50 25,01 21,51 16,32 25,75

50_C Stroomgaard 7,50 29,47 25,99 20,78 30,22
50_D Klooster Mariadal 10,50 20,16 16,69 11,46 20,90
51_A Klooster Mariadal 1,50 23,95 20,45 15,26 24,69
51_B Klooster Mariadal 4,50 23,01 19,54 14,33 23,76
51_B Stroomgaard 4,50 31,68 28,18 23,00 32,43

51_C Klooster Mariadal 7,50 24,36 20,89 15,68 25,11
51_C Stroomgaard 7,50 33,33 29,82 24,65 34,07
51_D Klooster Mariadal 10,50 18,38 14,91 9,68 19,12
52_B Stroomgaard 4,50 30,17 26,67 21,48 30,91
52_C Stroomgaard 7,50 31,41 27,90 22,71 32,15

53_B Stroomgaard 4,50 30,96 27,46 22,28 31,71
53_C Stroomgaard 7,50 33,03 29,51 24,33 33,76
54_B Stroomgaard 4,50 27,47 23,98 18,78 28,21
54_C Stroomgaard 7,50 28,51 25,02 19,82 29,25
55_B Stroomgaard 4,50 29,78 26,28 21,09 30,52

55_C Stroomgaard 7,50 31,03 27,52 22,33 31,77
56_A Stroomgaard 1,50 31,46 27,93 22,76 32,19
56_B Stroomgaard 4,50 33,79 30,26 25,09 34,52
56_C Stroomgaard 7,50 36,30 32,74 27,59 37,02
57_A Stroomgaard 1,50 24,75 21,25 16,05 25,49

57_B Stroomgaard 4,50 25,76 22,29 17,07 26,51
57_C Stroomgaard 7,50 26,73 23,25 18,03 27,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 30,95 27,43 22,25 31,68
58_B Stroomgaard 4,50 33,52 29,99 24,83 34,26
58_C Stroomgaard 7,50 35,26 31,72 26,56 35,99
59_A Stroomgaard 1,50 32,28 28,75 23,58 33,01
59_B Stroomgaard 4,50 34,66 31,12 25,95 35,39

59_C Stroomgaard 7,50 36,62 33,07 27,92 37,35
60_A Stroomgaard 1,50 23,55 20,05 14,86 24,29
60_B Stroomgaard 4,50 24,82 21,34 16,14 25,57
60_C Stroomgaard 7,50 25,50 22,02 16,81 26,25
61_A Stroomgaard 1,50 31,03 27,52 22,34 31,77

61_B Stroomgaard 4,50 33,56 30,04 24,86 34,29
61_C Stroomgaard 7,50 35,20 31,66 26,50 35,93
62_A Stroomgaard 1,50 24,22 20,73 15,53 24,96
62_B Stroomgaard 4,50 25,46 21,98 16,77 26,21
62_C Stroomgaard 7,50 26,43 22,94 17,73 27,17

63_A Stroomgaard 1,50 24,03 20,53 15,34 24,77
63_B Stroomgaard 4,50 25,44 21,95 16,75 26,18
63_C Stroomgaard 7,50 26,53 23,03 17,84 27,27
64_A Stroomgaard 1,50 25,30 21,82 16,61 26,05
65_A Stroomgaard 1,50 25,79 22,30 17,10 26,53

66_A Stroomgaard 1,50 29,79 26,27 21,09 30,52
67_A Stroomgaard 1,50 29,18 25,67 20,49 29,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:04:30Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Kloosterhof 1,50 14,96 10,67 3,81 14,75
01_B Kloosterhof 4,50 15,13 10,84 4,00 14,92
01_C Kloosterhof 7,50 15,62 11,32 4,51 15,42
01_D Kloosterhof 10,50 16,18 11,88 5,07 15,98
02_A Kloosterhof 1,50 14,23 9,93 3,11 14,02

02_B Kloosterhof 4,50 13,91 9,61 2,83 13,71
02_C Kloosterhof 7,50 14,52 10,21 3,46 14,33
02_D Kloosterhof 10,50 15,25 10,95 4,17 15,05
03_A Kloosterhof 1,50 15,70 11,42 4,53 15,48
03_B Kloosterhof 4,50 15,86 11,58 4,72 15,65

03_C Kloosterhof 7,50 16,28 11,99 5,16 16,07
03_D Kloosterhof 10,50 16,93 12,64 5,81 16,72
04_A Kloosterhof 1,50 17,13 12,85 5,94 16,91
04_B Kloosterhof 4,50 17,57 13,29 6,41 17,36
04_C Kloosterhof 7,50 18,03 13,74 6,88 17,82

04_D Kloosterhof 10,50 18,13 13,84 6,98 17,92
05_A Kloosterhof 1,50 17,00 12,72 5,79 16,77
05_B Kloosterhof 4,50 17,49 13,22 6,32 17,28
05_C Kloosterhof 7,50 17,89 13,60 6,73 17,67
05_D Kloosterhof 10,50 18,41 14,12 7,25 18,19

06_A Kloosterhof 1,50 17,46 13,18 6,27 17,24
06_B Kloosterhof 4,50 18,08 13,79 6,91 17,86
06_C Kloosterhof 7,50 18,65 14,36 7,50 18,44
06_D Kloosterhof 10,50 18,40 14,11 7,23 18,18
07_A Kloosterhof 1,50 50,97 46,71 39,76 50,75

07_B Kloosterhof 4,50 51,44 47,18 40,24 51,22
07_C Kloosterhof 7,50 51,26 46,99 40,06 51,04
07_D Kloosterhof 10,50 50,92 46,65 39,72 50,70
08_A Kloosterhof 1,50 57,45 53,20 46,23 57,23
08_B Kloosterhof 4,50 56,85 52,59 45,63 56,62

08_C Kloosterhof 7,50 55,86 51,61 44,65 55,64
09_A Kloosterhof 1,50 40,35 36,09 29,11 40,12
09_B Kloosterhof 4,50 42,42 38,17 31,20 42,20
09_C Kloosterhof 7,50 42,95 38,69 31,73 42,72
09_D Kloosterhof 10,50 42,97 38,70 31,76 42,74

10_A Kloosterhof 1,50 47,53 43,27 36,31 47,30
10_B Kloosterhof 4,50 48,62 44,36 37,41 48,40
10_C Kloosterhof 7,50 48,67 44,41 37,47 48,45
10_D Kloosterhof 10,50 48,57 44,30 37,36 48,34
11_A Kloosterhof 1,50 44,77 40,51 33,54 44,54

11_B Kloosterhof 4,50 46,48 42,22 35,26 46,25
11_C Kloosterhof 7,50 46,63 42,37 35,42 46,41
11_D Kloosterhof 10,50 46,61 42,34 35,40 46,38
12_B Kloosterhof 4,50 28,93 24,63 17,85 28,73
12_C Kloosterhof 7,50 30,40 26,10 19,33 30,21

12_D Kloosterhof 10,50 31,85 27,55 20,78 31,66
13_B Kloosterhof 4,50 29,05 24,75 17,97 28,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

13_C Kloosterhof 7,50 30,57 26,27 19,51 30,38
13_D Kloosterhof 10,50 32,02 27,73 20,95 31,83
14_B Kloosterhof 4,50 31,27 27,00 20,13 31,06
14_C Kloosterhof 7,50 32,39 28,11 21,27 32,19
14_D Kloosterhof 10,50 33,48 29,20 22,37 33,28

15_B Kloosterhof 4,50 34,01 29,75 22,82 33,79
15_C Kloosterhof 7,50 34,70 30,43 23,53 34,49
15_D Kloosterhof 10,50 35,47 31,20 24,32 35,26
16_B Kloosterhof 4,50 36,18 31,92 24,97 35,96
16_C Kloosterhof 7,50 36,63 32,37 25,44 36,41

16_D Kloosterhof 10,50 37,27 33,00 26,09 37,05
17_B Kloosterhof 4,50 39,71 35,46 28,48 39,48
17_C Kloosterhof 7,50 39,74 35,49 28,52 39,52
17_D Kloosterhof 10,50 39,71 35,46 28,50 39,49
18_B Kloosterhof 4,50 42,56 38,32 31,34 42,34

18_C Kloosterhof 7,50 42,47 38,23 31,25 42,25
18_D Kloosterhof 10,50 42,35 38,10 31,13 42,13
19_B Kloosterhof 4,50 46,32 42,07 35,09 46,09
19_C Kloosterhof 7,50 46,03 41,78 34,81 45,81
19_D Kloosterhof 10,50 45,89 41,64 34,67 45,67

20_B Kloosterhof 4,50 37,78 33,53 26,56 37,56
20_C Kloosterhof 7,50 37,87 33,62 26,65 37,65
21_B Kloosterhof 4,50 44,57 40,31 33,35 44,34
21_C Kloosterhof 7,50 44,82 40,56 33,61 44,60
22_A Kloosterhof 1,50 56,99 52,74 45,76 56,76

22_B Kloosterhof 4,50 56,46 52,20 45,24 56,23
22_C Kloosterhof 7,50 55,50 51,24 44,28 55,27
23_A Kloosterhof 1,50 57,30 53,05 46,07 57,07
23_B Kloosterhof 4,50 56,62 52,37 45,40 56,40
23_C Kloosterhof 7,50 55,57 51,32 44,36 55,35

24_A Kloosterhof 1,50 22,90 18,64 11,70 22,68
24_B Kloosterhof 4,50 24,43 20,17 13,24 24,21
24_C Kloosterhof 7,50 25,62 21,36 14,44 25,40
25_A Kloosterhof 1,50 24,07 19,81 12,86 23,85
25_B Kloosterhof 4,50 25,59 21,34 14,39 25,37

25_C Kloosterhof 7,50 26,67 22,41 15,48 26,45
26_A Klooster Mariadal 1,50 53,62 49,42 42,38 53,40
26_B Klooster Mariadal 4,50 52,50 48,30 41,27 52,28
26_C Klooster Mariadal 7,50 51,05 46,84 39,81 50,83
26_D Klooster Mariadal 10,50 49,89 45,69 38,66 49,67

27_A Klooster Mariadal 1,50 49,38 45,18 38,13 49,16
27_B Klooster Mariadal 4,50 49,49 45,29 38,25 49,27
27_C Klooster Mariadal 7,50 48,88 44,67 37,64 48,66
27_D Klooster Mariadal 10,50 48,17 43,96 36,93 47,95
28_A Klooster Mariadal 1,50 48,90 44,70 37,65 48,68

28_B Klooster Mariadal 4,50 49,14 44,93 37,90 48,92
28_C Klooster Mariadal 7,50 48,63 44,43 37,40 48,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 48,01 43,81 36,78 47,79
29_A Klooster Mariadal 1,50 48,72 44,52 37,47 48,50
29_B Klooster Mariadal 4,50 48,94 44,74 37,70 48,72
29_C Klooster Mariadal 7,50 48,42 44,21 37,18 48,20
29_D Klooster Mariadal 10,50 47,78 43,58 36,55 47,56

30_A Klooster Mariadal 1,50 48,68 44,48 37,43 48,46
31_A Klooster Mariadal 1,50 49,20 44,99 37,95 48,98
31_B Klooster Mariadal 4,50 49,13 44,93 37,89 48,91
32_A Klooster Mariadal 1,50 54,00 49,79 42,76 53,78
32_B Klooster Mariadal 4,50 53,41 49,20 42,18 53,19

32_C Klooster Mariadal 7,50 52,40 48,19 41,18 52,18
32_D Klooster Mariadal 10,50 51,51 47,30 40,29 51,29
33_A Klooster Mariadal 1,50 13,80 9,50 2,70 13,60
33_B Klooster Mariadal 4,50 15,61 11,30 4,54 15,41
33_C Klooster Mariadal 7,50 14,93 10,63 3,86 14,74

33_D Klooster Mariadal 10,50 10,54 6,26 -0,56 10,34
34_A Klooster Mariadal 1,50 15,17 10,88 4,06 14,97
34_B Klooster Mariadal 4,50 13,94 9,65 2,85 13,74
34_C Klooster Mariadal 7,50 13,88 9,59 2,80 13,69
34_D Klooster Mariadal 10,50 11,51 7,24 0,41 11,31

35_A Klooster Mariadal 1,50 19,65 15,37 8,50 19,44
35_B Klooster Mariadal 4,50 21,47 17,19 10,36 21,27
35_C Klooster Mariadal 7,50 23,98 19,69 12,91 23,79
35_D Klooster Mariadal 10,50 25,65 21,36 14,58 25,46
36_A Klooster Mariadal 1,50 20,82 16,54 9,69 20,61

36_B Klooster Mariadal 4,50 22,41 18,12 11,31 22,21
36_C Klooster Mariadal 7,50 23,59 19,30 12,52 23,40
36_D Klooster Mariadal 10,50 24,75 20,45 13,67 24,55
37_A Klooster Mariadal 1,50 12,86 8,58 1,71 12,65
37_B Klooster Mariadal 4,50 13,15 8,86 2,04 12,95

37_C Klooster Mariadal 7,50 14,35 10,05 3,28 14,16
37_D Klooster Mariadal 10,50 15,81 11,51 4,76 15,62
38_A Klooster Mariadal 1,50 16,55 12,29 5,35 16,33
38_B Klooster Mariadal 4,50 17,60 13,33 6,40 17,38
38_C Klooster Mariadal 7,50 14,96 10,67 3,86 14,76

38_D Klooster Mariadal 10,50 15,50 11,20 4,41 15,30
39_A Klooster Mariadal 1,50 14,76 10,47 3,61 14,55
39_B Klooster Mariadal 4,50 14,85 10,56 3,72 14,64
39_C Klooster Mariadal 7,50 15,22 10,92 4,12 15,02
39_D Klooster Mariadal 10,50 15,76 11,46 4,66 15,56

40_A Klooster Mariadal 1,50 24,61 20,32 13,51 24,41
40_B Klooster Mariadal 4,50 26,82 22,52 15,74 26,62
40_C Klooster Mariadal 7,50 28,24 23,93 17,17 28,04
40_D Klooster Mariadal 10,50 29,68 25,38 18,61 29,49
41_A Klooster Mariadal 1,50 28,97 24,73 17,78 28,76

41_B Klooster Mariadal 4,50 31,01 26,77 19,85 30,80
41_C Klooster Mariadal 7,50 32,10 27,85 20,98 31,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_D Klooster Mariadal 10,50 33,35 29,10 22,23 33,15
42_A Klooster Mariadal 1,50 26,80 22,53 15,67 26,60
42_B Klooster Mariadal 4,50 29,36 25,08 18,27 29,16
42_C Klooster Mariadal 7,50 31,06 26,78 19,99 30,87
42_D Klooster Mariadal 10,50 32,66 28,38 21,58 32,47

43_A Klooster Mariadal 1,50 25,25 20,98 14,11 25,04
43_B Klooster Mariadal 4,50 27,89 23,61 16,79 27,69
43_C Klooster Mariadal 7,50 29,55 25,27 18,48 29,36
43_D Klooster Mariadal 10,50 31,74 27,45 20,67 31,55
44_A Klooster Mariadal 1,50 27,47 23,19 16,35 27,27

44_B Klooster Mariadal 4,50 30,06 25,77 18,98 29,87
44_C Klooster Mariadal 7,50 31,73 27,44 20,66 31,54
44_D Klooster Mariadal 10,50 33,42 29,14 22,34 33,23
45_A Klooster Mariadal 1,50 38,18 33,98 26,94 37,96
45_B Klooster Mariadal 4,50 38,74 34,53 27,51 38,52

45_C Klooster Mariadal 7,50 38,84 34,63 27,63 38,63
45_D Klooster Mariadal 10,50 39,34 35,12 28,14 39,13
48_B Stroomgaard 4,50 29,96 25,71 18,70 29,73
48_C Stroomgaard 7,50 31,99 27,73 20,75 31,76
49_B Stroomgaard 4,50 27,96 23,71 16,71 27,73

49_C Stroomgaard 7,50 29,56 25,30 18,32 29,33
50_A Klooster Mariadal 1,50 16,70 12,44 5,56 16,50
50_B Klooster Mariadal 4,50 16,42 12,17 5,29 16,22
50_B Stroomgaard 4,50 31,87 27,62 20,61 31,64
50_C Klooster Mariadal 7,50 17,77 13,52 6,66 17,58

50_C Stroomgaard 7,50 33,63 29,37 22,41 33,40
50_D Klooster Mariadal 10,50 18,83 14,58 7,72 18,64
51_A Klooster Mariadal 1,50 16,19 11,92 5,03 15,98
51_B Klooster Mariadal 4,50 15,86 11,61 4,73 15,66
51_B Stroomgaard 4,50 26,60 22,33 15,39 26,37

51_C Klooster Mariadal 7,50 17,12 12,86 6,01 16,92
51_C Stroomgaard 7,50 28,53 24,26 17,35 28,31
51_D Klooster Mariadal 10,50 18,09 13,84 6,98 17,90
52_B Stroomgaard 4,50 23,80 19,52 12,59 23,57
52_C Stroomgaard 7,50 25,07 20,80 13,88 24,85

53_B Stroomgaard 4,50 23,47 19,19 12,31 23,26
53_C Stroomgaard 7,50 25,48 21,19 14,31 25,26
54_B Stroomgaard 4,50 26,84 22,58 15,59 26,61
54_C Stroomgaard 7,50 27,76 23,50 16,52 27,53
55_B Stroomgaard 4,50 23,69 19,43 12,49 23,47

55_C Stroomgaard 7,50 24,57 20,31 13,37 24,35
56_A Stroomgaard 1,50 21,81 17,53 10,64 21,59
56_B Stroomgaard 4,50 22,96 18,68 11,81 22,75
56_C Stroomgaard 7,50 24,07 19,78 12,91 23,85
57_A Stroomgaard 1,50 31,61 27,36 20,37 31,38

57_B Stroomgaard 4,50 33,02 28,76 21,79 32,79
57_C Stroomgaard 7,50 34,13 29,88 22,92 33,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1 bronmaatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vincentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 20,80 16,52 9,62 20,58
58_B Stroomgaard 4,50 22,11 17,84 10,94 21,90
58_C Stroomgaard 7,50 24,62 20,36 13,42 24,40
59_A Stroomgaard 1,50 22,77 18,49 11,59 22,55
59_B Stroomgaard 4,50 23,98 19,70 12,82 23,77

59_C Stroomgaard 7,50 26,51 22,25 15,31 26,29
60_A Stroomgaard 1,50 27,60 23,34 16,35 27,37
60_B Stroomgaard 4,50 27,99 23,73 16,76 27,76
60_C Stroomgaard 7,50 28,61 24,35 17,39 28,38
61_A Stroomgaard 1,50 19,24 14,96 8,10 19,03

61_B Stroomgaard 4,50 20,99 16,71 9,83 20,78
61_C Stroomgaard 7,50 23,35 19,08 12,16 23,13
62_A Stroomgaard 1,50 29,82 25,57 18,58 29,59
62_B Stroomgaard 4,50 31,06 26,81 19,83 30,83
62_C Stroomgaard 7,50 31,98 27,72 20,76 31,75

63_A Stroomgaard 1,50 28,07 23,82 16,83 27,84
63_B Stroomgaard 4,50 28,73 24,48 17,50 28,50
63_C Stroomgaard 7,50 29,46 25,21 18,25 29,24
64_A Stroomgaard 1,50 16,49 12,21 5,29 16,27
65_A Stroomgaard 1,50 14,93 10,64 3,79 14,72

66_A Stroomgaard 1,50 33,30 29,05 22,05 33,07
67_A Stroomgaard 1,50 34,51 30,25 23,25 34,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:04:48Geomilieu V4.21



 

 

BIJLAGE 5. BEREKENINGSRESULTATEN RAILVERKEER 

  



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_B Kloosterhof 4,50 37,79 37,68 34,32 41,79
01_C Kloosterhof 7,50 42,04 41,95 38,65 46,09
01_D Kloosterhof 10,50 40,33 40,22 36,97 44,40
02_B Kloosterhof 4,50 38,01 37,92 34,59 42,05
02_C Kloosterhof 7,50 41,71 41,62 38,29 45,75

02_D Kloosterhof 10,50 40,61 40,51 37,29 44,70
03_A Kloosterhof 1,50 37,76 37,72 34,51 41,91
03_B Kloosterhof 4,50 42,27 42,21 38,84 46,31
03_C Kloosterhof 7,50 43,87 43,80 40,45 47,91
04_A Kloosterhof 1,50 32,73 32,68 29,54 36,91

04_B Kloosterhof 4,50 36,22 36,14 32,91 40,32
04_C Kloosterhof 7,50 40,07 40,03 36,83 44,22
05_A Kloosterhof 1,50 32,23 32,16 29,05 36,42
05_B Kloosterhof 4,50 35,58 35,49 32,29 39,69
05_C Kloosterhof 7,50 39,33 39,28 36,08 43,48

06_A Kloosterhof 1,50 37,92 37,88 34,69 42,08
06_B Kloosterhof 4,50 42,33 42,26 38,90 46,36
06_C Kloosterhof 7,50 43,94 43,87 40,51 47,97
07_A Kloosterhof 1,50 38,22 38,18 34,96 42,36
07_B Kloosterhof 4,50 42,53 42,47 39,10 46,57

07_C Kloosterhof 7,50 44,14 44,08 40,75 48,20
08_A Kloosterhof 1,50 38,61 38,60 35,32 42,74
08_B Kloosterhof 4,50 42,69 42,67 39,36 46,79
08_C Kloosterhof 7,50 44,21 44,19 40,94 48,35
08_D Kloosterhof 10,50 45,83 45,83 42,69 50,05

09_A Kloosterhof 1,50 38,32 38,30 34,93 42,39
09_B Kloosterhof 4,50 42,19 42,17 38,83 46,28
09_C Kloosterhof 7,50 43,90 43,88 40,61 48,03
09_D Kloosterhof 10,50 45,43 45,43 42,30 49,66
10_B Kloosterhof 4,50 37,72 37,62 34,32 41,77

10_C Kloosterhof 7,50 40,47 40,38 37,13 44,55
10_D Kloosterhof 10,50 40,44 40,34 37,13 44,54
11_A Kloosterhof 1,50 38,44 38,42 35,05 42,51
11_B Kloosterhof 4,50 42,00 41,98 38,63 46,08
11_C Kloosterhof 7,50 43,69 43,69 40,42 47,83

11_D Kloosterhof 10,50 45,04 45,05 41,92 49,28
12_B Kloosterhof 4,50 37,17 37,08 33,73 41,19
12_C Kloosterhof 7,50 39,58 39,48 36,24 43,66
13_B Kloosterhof 4,50 42,07 42,06 38,75 46,18
13_C Kloosterhof 7,50 43,63 43,63 40,39 47,79

14_A Kloosterhof 1,50 38,38 38,37 35,11 42,52
14_B Kloosterhof 4,50 42,06 42,05 38,75 46,18
14_C Kloosterhof 7,50 43,51 43,52 40,30 47,69
14_D Kloosterhof 10,50 44,46 44,48 41,38 48,72
15_A Kloosterhof 1,50 37,22 37,19 34,04 41,41

15_B Kloosterhof 4,50 41,07 41,02 37,80 45,20
15_C Kloosterhof 7,50 41,98 41,95 38,77 46,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:16:29Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

15_D Kloosterhof 10,50 41,51 41,53 38,39 45,75
16_B Kloosterhof 4,50 38,58 38,52 35,04 42,55
16_C Kloosterhof 7,50 41,37 41,32 38,00 45,44
16_D Kloosterhof 10,50 42,91 42,83 39,50 46,95
17_A Kloosterhof 1,50 36,28 36,28 33,15 40,51

17_B Kloosterhof 4,50 39,72 39,72 36,56 43,93
17_C Kloosterhof 7,50 40,62 40,63 37,54 44,88
17_D Kloosterhof 10,50 41,11 41,14 37,98 45,35
18_A Kloosterhof 1,50 36,48 36,47 33,33 40,70
18_B Kloosterhof 4,50 40,21 40,18 37,01 44,39

18_C Kloosterhof 7,50 41,17 41,16 38,04 45,40
18_D Kloosterhof 10,50 41,29 41,32 38,18 45,54
19_B Kloosterhof 4,50 38,08 38,00 34,56 42,06
19_C Kloosterhof 7,50 40,90 40,84 37,52 44,97
19_D Kloosterhof 10,50 42,30 42,22 38,89 46,34

20_B Kloosterhof 4,50 37,64 37,57 34,21 41,67
20_C Kloosterhof 7,50 40,80 40,73 37,38 44,84
20_D Kloosterhof 10,50 42,50 42,42 39,07 46,53
21_A Kloosterhof 1,50 36,79 36,77 33,64 41,00
21_B Kloosterhof 4,50 40,81 40,74 37,56 44,95

21_C Kloosterhof 7,50 41,75 41,72 38,58 45,95
21_D Kloosterhof 10,50 41,44 41,46 38,31 45,67
22_B Kloosterhof 4,50 37,08 37,01 33,69 41,14
22_C Kloosterhof 7,50 40,46 40,38 37,05 44,50
22_D Kloosterhof 10,50 42,58 42,49 39,14 46,60

23_B Kloosterhof 4,50 36,66 36,58 33,28 40,72
23_C Kloosterhof 7,50 39,69 39,60 36,29 43,74
23_D Kloosterhof 10,50 42,65 42,55 39,14 46,63
24_A Kloosterhof 1,50 37,01 36,97 33,84 41,21
24_B Kloosterhof 4,50 40,88 40,82 37,63 45,02

24_C Kloosterhof 7,50 41,72 41,69 38,53 45,91
24_D Kloosterhof 10,50 41,31 41,34 38,20 45,56
25_A Kloosterhof 1,50 36,86 36,83 33,69 41,06
25_B Kloosterhof 4,50 40,61 40,56 37,34 44,74
25_C Kloosterhof 7,50 41,60 41,56 38,39 45,77

25_D Kloosterhof 10,50 41,33 41,34 38,18 45,55
26_A Klooster Mariadal 1,50 31,52 31,48 28,26 35,66
26_B Klooster Mariadal 4,50 37,38 37,30 33,84 41,35
26_C Klooster Mariadal 7,50 40,96 40,90 37,57 45,02
26_D Klooster Mariadal 10,50 41,81 41,74 38,47 45,90

27_A Klooster Mariadal 1,50 34,76 34,77 31,59 38,97
27_B Klooster Mariadal 4,50 39,09 39,07 35,75 43,19
27_C Klooster Mariadal 7,50 41,34 41,33 38,09 45,49
27_D Klooster Mariadal 10,50 42,98 42,98 39,75 47,15
28_A Klooster Mariadal 1,50 36,29 36,31 33,17 40,53

28_B Klooster Mariadal 4,50 39,53 39,53 36,37 43,74
28_C Klooster Mariadal 7,50 40,42 40,43 37,32 44,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:16:29Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_D Klooster Mariadal 10,50 40,94 40,97 37,86 45,21
29_A Klooster Mariadal 1,50 30,18 30,11 26,86 34,28
29_B Klooster Mariadal 4,50 36,38 36,29 32,77 40,30
29_C Klooster Mariadal 7,50 39,30 39,22 35,85 43,32
29_D Klooster Mariadal 10,50 40,33 40,25 36,98 44,41

30_A Klooster Mariadal 1,50 31,66 31,63 28,40 35,80
30_B Klooster Mariadal 4,50 37,95 37,87 34,36 41,89
30_C Klooster Mariadal 7,50 41,01 40,94 37,59 45,05
30_D Klooster Mariadal 10,50 41,75 41,67 38,39 45,82
31_A Klooster Mariadal 1,50 32,36 32,35 29,12 36,52

31_B Klooster Mariadal 4,50 38,25 38,19 34,72 42,23
31_C Klooster Mariadal 7,50 40,89 40,82 37,44 44,91
31_D Klooster Mariadal 10,50 41,90 41,83 38,53 45,97
32_A Klooster Mariadal 1,50 33,74 33,76 30,59 37,96
32_B Klooster Mariadal 4,50 37,26 37,28 34,08 41,46

32_C Klooster Mariadal 7,50 38,80 38,82 35,67 43,03
32_D Klooster Mariadal 10,50 39,88 39,92 36,77 44,13
33_A Klooster Mariadal 1,50 34,45 34,45 31,28 38,66
33_B Klooster Mariadal 4,50 37,79 37,78 34,62 41,99
33_C Klooster Mariadal 7,50 38,80 38,80 35,70 43,05

33_D Klooster Mariadal 10,50 39,87 39,90 36,73 44,10
34_A Klooster Mariadal 1,50 33,86 33,90 30,75 38,11
34_B Klooster Mariadal 4,50 37,41 37,44 34,24 41,62
34_C Klooster Mariadal 7,50 38,78 38,81 35,63 43,00
34_D Klooster Mariadal 10,50 40,48 40,51 37,35 44,72

35_A Klooster Mariadal 1,50 33,76 33,80 30,65 38,01
35_B Klooster Mariadal 4,50 37,57 37,59 34,41 41,79
35_C Klooster Mariadal 7,50 38,81 38,84 35,75 43,09
35_D Klooster Mariadal 10,50 40,32 40,36 37,23 44,58
36_A Klooster Mariadal 1,50 35,22 35,11 31,85 39,28

36_B Klooster Mariadal 4,50 38,13 38,00 34,72 42,16
36_C Klooster Mariadal 7,50 39,04 38,90 35,76 43,15
36_D Klooster Mariadal 10,50 35,17 34,93 31,56 39,06
37_A Klooster Mariadal 1,50 35,45 35,33 32,05 39,49
37_B Klooster Mariadal 4,50 38,57 38,43 35,14 42,59

37_C Klooster Mariadal 7,50 39,32 39,17 36,01 43,41
37_D Klooster Mariadal 10,50 35,51 35,27 31,88 39,39
38_A Klooster Mariadal 1,50 31,80 31,77 28,56 35,96
38_B Klooster Mariadal 4,50 36,75 36,70 33,40 40,84
38_C Klooster Mariadal 7,50 40,81 40,77 37,47 44,90

38_D Klooster Mariadal 10,50 42,61 42,58 39,33 46,74
39_A Klooster Mariadal 1,50 33,61 33,54 30,18 37,64
39_B Klooster Mariadal 4,50 38,51 38,46 35,11 42,57
40_A Klooster Mariadal 1,50 34,23 34,14 30,88 38,31
40_B Klooster Mariadal 4,50 39,55 39,46 36,12 43,58

40_C Klooster Mariadal 7,50 41,04 40,92 37,62 45,07
40_D Klooster Mariadal 10,50 40,45 40,27 37,02 44,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:16:29Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_A Klooster Mariadal 1,50 33,69 33,64 30,39 37,81
41_B Klooster Mariadal 4,50 37,35 37,25 33,92 41,38
41_C Klooster Mariadal 7,50 38,55 38,46 35,24 42,65
41_D Klooster Mariadal 10,50 37,28 37,23 34,15 41,50
42_A Klooster Mariadal 1,50 33,94 33,88 30,63 38,05

42_B Klooster Mariadal 4,50 36,82 36,72 33,46 40,89
42_C Klooster Mariadal 7,50 37,93 37,82 34,64 42,04
42_D Klooster Mariadal 10,50 36,37 36,27 33,14 40,52
43_A Klooster Mariadal 1,50 33,45 33,36 30,03 37,49
43_B Klooster Mariadal 4,50 38,98 38,91 35,55 43,01

43_C Klooster Mariadal 7,50 40,46 40,35 37,01 44,47
43_D Klooster Mariadal 10,50 40,74 40,60 37,32 44,77
44_A Klooster Mariadal 1,50 33,01 32,92 29,62 37,06
44_B Klooster Mariadal 4,50 38,59 38,49 35,10 42,58
44_C Klooster Mariadal 7,50 40,20 40,07 36,72 44,19

44_D Klooster Mariadal 10,50 40,38 40,22 36,94 44,39
45_A Klooster Mariadal 1,50 30,88 30,72 27,53 34,94
46_A Klooster Mariadal 1,50 32,13 32,01 28,74 36,18
46_B Klooster Mariadal 4,50 37,45 37,34 33,98 41,45
46_C Klooster Mariadal 7,50 39,39 39,26 35,95 43,41

46_D Klooster Mariadal 10,50 39,47 39,31 36,07 43,50
47_A Klooster Mariadal 1,50 34,69 34,65 31,55 38,91
47_B Klooster Mariadal 4,50 39,35 39,25 35,93 43,38
47_C Klooster Mariadal 7,50 40,92 40,82 37,52 44,97
47_D Klooster Mariadal 10,50 41,35 41,23 38,01 45,43

48_B Stroomgaard 4,50 40,04 39,99 36,66 44,11
48_C Stroomgaard 7,50 41,45 41,39 38,14 45,56
49_B Stroomgaard 4,50 39,97 39,91 36,59 44,04
49_C Stroomgaard 7,50 41,17 41,12 37,89 45,30
50_B Stroomgaard 4,50 40,08 40,02 36,65 44,12

50_C Stroomgaard 7,50 41,57 41,51 38,24 45,67
51_B Stroomgaard 4,50 40,97 40,97 37,72 45,13
51_C Stroomgaard 7,50 42,84 42,86 39,69 47,06
52_B Stroomgaard 4,50 40,71 40,72 37,53 44,91
52_C Stroomgaard 7,50 42,37 42,41 39,32 46,66

53_B Stroomgaard 4,50 40,85 40,86 37,65 45,04
53_C Stroomgaard 7,50 42,65 42,67 39,55 46,90
54_B Stroomgaard 4,50 39,84 39,77 36,46 43,90
54_C Stroomgaard 7,50 40,91 40,84 37,62 45,03
55_B Stroomgaard 4,50 40,38 40,39 37,24 44,61

55_C Stroomgaard 7,50 41,76 41,79 38,72 46,05
56_A Stroomgaard 1,50 38,62 38,64 35,53 42,88
56_B Stroomgaard 4,50 42,05 42,07 38,90 46,27
56_C Stroomgaard 7,50 43,85 43,87 40,74 48,10
57_A Stroomgaard 1,50 35,57 35,50 32,19 39,63

57_B Stroomgaard 4,50 38,87 38,77 35,42 42,89
57_C Stroomgaard 7,50 40,23 40,15 36,81 44,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:16:29Geomilieu V4.21



Rapport: Resultatentabel
Model: Plangebied D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

58_A Stroomgaard 1,50 37,72 37,74 34,63 41,98
58_B Stroomgaard 4,50 41,29 41,30 38,18 45,53
58_C Stroomgaard 7,50 43,23 43,25 40,11 47,47
59_A Stroomgaard 1,50 38,49 38,52 35,37 42,73
59_B Stroomgaard 4,50 41,82 41,84 38,67 46,04

59_C Stroomgaard 7,50 43,70 43,72 40,57 47,93
60_A Stroomgaard 1,50 35,12 35,01 31,73 39,17
60_B Stroomgaard 4,50 38,67 38,54 35,23 42,69
60_C Stroomgaard 7,50 39,73 39,61 36,35 43,78
61_A Stroomgaard 1,50 36,91 36,94 33,85 41,19

61_B Stroomgaard 4,50 40,43 40,45 37,35 44,69
61_C Stroomgaard 7,50 42,36 42,39 39,28 46,63
62_A Stroomgaard 1,50 35,10 35,02 31,72 39,16
62_B Stroomgaard 4,50 38,41 38,29 34,97 42,43
62_C Stroomgaard 7,50 39,77 39,67 36,37 43,82

63_A Stroomgaard 1,50 35,08 35,00 31,69 39,14
63_B Stroomgaard 4,50 38,46 38,35 35,03 42,49
63_C Stroomgaard 7,50 39,53 39,44 36,13 43,58
64_A Stroomgaard 1,50 35,33 35,28 32,09 39,48
65_A Stroomgaard 1,50 36,04 36,02 32,82 40,21

66_A Stroomgaard 1,50 37,70 37,69 34,46 41,86
67_A Stroomgaard 1,50 37,43 37,42 34,16 41,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

24-5-2018 15:16:29Geomilieu V4.21



 

 

BIJLAGE 6. CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING 

 

  



Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt

01-25 Kloosterhof 34,73 34,17 35,57 31,59 31,73 30,40 40,55 59,90 59,90 -- --

26-47 Klooster Mariadal 54,39 51,64 37,84 32,67 35,91 28,49 35,62 56,43 58,54 -- --

48-67 Stroomgaard 29,55 35,36 20,62 36,18 29,20 18,55 37,35 35,17 9,03 -- --

excl. aftrek [dB] cumulatieve geluidsbelasting [dB]
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Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt

01-25 Kloosterhof

26-47 Klooster Mariadal

48-67 Stroomgaard

-- 59,90 VL

-- 58,54 VL

-- -- --

cumulatieve geluidsbelasting [dB]

LLL Lcum

maat-

gevend
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Bijlage 4 : Verkennend en aanvullend bodemonderzoek 

kloostercomplex Mariadal 
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SAMENVATTING 

In opdracht van BVR Vastgoed Ontwikkeling B.V. is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in mei en juni 
2018 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de 
Vincentiusstraat 7 te Roosendaal. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen herontwikkeling. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in mei en juni 2018. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bij de uitgevoerde grondboringen zijn verdeeld over het terrein sporen tot zwakke bijmengingen met 
baksteen aangetroffen tot circa 100 cm-mv. Rondom het klooster zijn eveneens zwakke bijmengingen met 
baksteen waargenomen. Enkele boringen zijn gestaakt. 
 
Bij het pad vanaf de Vincentiusstraat is een laag met kolengruis aangetroffen. Bij de inkaderende boringen 
zijn sterke bijmengingen met grind, baksteen en stenen waargenomen.  
 
Bij de inkaderende boringen (200 en 202) rondom boring 15 zijn in de ondergrond matige bijmengingen 
met baksteen, puin en laagjes beton waargenomen. 
 
Grond 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik, lood, zink, PAK 
en som drins. 
 
De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. Ter plaatse van boring 51 
50-70), met kolengruis, is de grond matig verontreinigd met kobalt en koper en sterk verontreinigd met 
barium en nikkel. Uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat de omliggende grond maximaal licht 
verontreinigd is met lood, kwik en zink. Naar alle waarschijnlijkheid hangen de verontreinigingen samen 
met de bijmenging met kolengruis. De omvang van de verontreiniging is voldoende in beeld gebracht en 
omvat een oppervlakte van circa 20 m2 in een laagdikte van circa 0,2-0,3 m. 
 
Geconcludeerd kan worden dat uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat rondom de boring 15 de 
grond licht verontreinigd is met kwik.  
 
Uit het (indicatief) onderzoek naar asbest in de bodem bij de boringen A13 en A29 blijkt dat de grond niet 
verontreinigd is met asbest. 
 
Grondwater 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en naftaleen en plaatselijk licht verontreinigd met lood, 
som xylenen en tetrachlooretheen. 
 
De oorzaak van het licht verhoogde gehalte tetrachlooretheen is niet bekend. In de omgeving is geen bron 
van verontreiniging aan te wijzen. 
 
Hergebruik grond 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond, afhankelijk van locatie van vrijkomen, voldoet aan 
achtergrondwaarden grond of klasse wonen grond. 
 
De ondergrond voldoet, afhankelijk van locatie van vrijkomen, aan achtergrondwaarden grond of klasse 
industrie grond. Ter plaatse van boring 15 en 51 is de grond niet toepasbaar c.q. niet geschikt voor 
hergebruik. 
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Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden.  
 
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. Bij 
functiewijziging dient wel rekening gehouden te worden met de beperkingen van herbruikbaarheid van 
de grond bij de boring 15 en 51. 
 
Advies 
Gezien de resultaten van het onderzoek bij de boring A13 en A29, alsook de historie van de locatie, wordt 
daar waar bijmengingen met baksteen zijn aangetroffen geen aanvullend onderzoek naar asbest nodig 
geacht. Wel wordt geadviseerd om aanvullend onderzoek te verrichten nabij de bijmengingen in de grond 
van boring 200 en 202. Dit onderzoek zal dan inzicht moeten geven in de omvang van deze bijmengingen 
en ook een uitsluitsel of deze laag asbest bevat. 
 
Bij graafwerkzaamheden bij boring 51 dient rekening gehouden te worden met de sterke 
verontreinigingen. Mogelijk dat deze verontreinigingen direct gesaneerd moeten worden. Voorafgaand 
aan deze eventuele sanering dient een beknopt plan van aanpak ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
het bevoegd gezag. 
 
De resultaten van het onderzoek vormen, met in acht name van bovenstaande, geen belemmering om tot 
herontwikkeling van het terrein over te gaan. 
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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 

In opdracht van BVR Vastgoed Ontwikkeling B.V. is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in mei en juni 
2018 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de 
Vincentiusstraat 7 te Roosendaal. 
 
In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling van het 
terrein. In verband hiermee wordt een inzicht gevraagd in de actuele kwaliteit van grond en grondwater. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen herontwikkeling. 
 
Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma 
opgesteld op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen 
van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. Tevens is afgeleid van de Nederlandse Norm 5707 een onderzoeksprogramma 
naar asbest opgesteld. 
 
Vanwege de aangetroffen verontreiniging is aanvullend onderzoek verricht. Hiertoe is volgens de NTA 
5755 een onderzoeksprogramma opgesteld.  
 
Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit 
gebruikt. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 en de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek”. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek vallen binnen de reikwijdte van 
dit certificatieschema en worden onder certificaat uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen 
(protocol 2001, 2002 en 2018). De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder 
toezicht van de Raad van Accreditatie. 
 
Verder is van belang te melden dat de te onderzoeken locatie geen eigendom is van Wematech Bodem 
Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven. Tevens is Wematech Bodem Adviseurs 
onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. De wettelijke voorgeschreven functiescheiding 
is hiermede geborgd. 

1.2. Opbouw rapportage 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van 
de NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte 
werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in 
hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen. 
Tot slot worden in hoofdstuk 7 het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. 
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2. VOORONDERZOEK 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, aanleiding, en verdenking is het type vooronderzoek 
bepaald. Onderhavig onderzoek betreft een standaard vooronderzoek.  

2.1. Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Vincentiusstraat 7 te Roosendaal. Het perceel is kadastraal bekend 
als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie A, nummers 2909, 3763, 3695, 3764, 4720 en 4721 en sectie 
A, nummer 4551. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 45300 m2.  
 
De onderzoekslocatie is gelegen ten zuiden van de Vincentiusstraat, welke gelegen is ten noordwesten van 
het centrum van Roosendaal. 

2.2. Historie 

Uit verkregen informatie is gebleken dat de onderzoekslocatie sinds geruime tijd de bestemming als 
klooster Mariadal heeft. Het klooster werd in 1934 gebouwd. De kloostertuin met kerkhof werd ommuurd. 
 
In het verleden was aan de westzijde op het terrein een boomgaard aanwezig. 
 
In het verleden zijn op de locatie twee ondergrondse en één bovengrondse tank aanwezig geweest. De 
bovengrondse olietank was in de kelder aanwezig en is in 1997 gereinigd. 
 
Ten noorden van de bebouwing was een ondergronds tank aanwezig. Deze tank is in 1998 verwijderd. De 
voormalige ondergrondse tank nabij een kas is nimmer teruggevonden. Naar verwachting is deze tank 
ook nooit ter plaatse aanwezig geweest.  
 
Bij de opdrachtgever was verder geen informatie bekend dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen ondergrondse kabels, leidingen 
e.d. gelegen. 
 
Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot 
gevolg hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt.  
 
De locatie is niet opgenomen in het programma Bodemsanering/Waterbodemsanering c.q. 
inventarisatielijst van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging van de provincie Noord-
Brabant. 
 
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied met een 
lage archeologische verwachtingswaarde. 
 
Voor zover bekend is liggen er op de onderzoekslocatie geen conventionele explosieven. Aangezien er 
geen kaarten voorhanden zijn, is dit echter niet volledig uit te sluiten. 

2.3. Huidige situatie 

De locatie is deels bebouwd met een klooster en kapel. Zowel het klooster als de kloostertuin zijn 
geklasseerd als rijksmonument. Rondom de bebouwing is een klinker-/tegelverharding aanwezig. 
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De locatie is grotendeels onverhard en in gebruik als (voormalige) boomgaard, kerkhof en tuin met 
waterpartij. In de tuin zijn diverse paden aanwezig. De meeste paden zijn verhard met een 
elementenverharding. 
 
Aan de noordwestzijde van de onderzoekslocatie is een met klinkers verharde parkeerplaats aanwezig. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaats. 
 
Uit informatie van het kadaster blijkt dat ten tijde van het uitvoeren van onderhavig onderzoek provincie 
Noord-Brabant eigenaar is van de onderzoekslocatie. 

2.4. Belendende percelen 

Het bodemgebruik van de omliggende percelen kan worden getypeerd als woningbouw met aan de 
zuidzijde een school en kinderdagverblijf en het stadskantoor van Roosendaal. 

2.5. Bodemonderzoeken/saneringen 

- eerdere bodemonderzoeken locatie 
In 1998 is door Adviesbureau Wematech B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht bij de 
ondergrondse tank. Bij het vulpunt was een matige olieverontreiniging in de grond aangetroffen. De 
ondergrond en het grondwater was niet verontreinigd. Voor een volledig inzicht in de resultaten van het 
onderzoek wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Adviesbureau Wematecht B.V., 
projectnummer VBT-980380]. 
 
In 2008 is door Search een verkennend bodemonderzoek verricht. Bij dit onderzoek is in de bovengrond 
een lichte verontreiniging met kobalt, lood, minerale olie, PAK en OCB aangetoond. In de ondergrond is 
een licht verontreiniging met barium, lood, zink, PAK en minerale olie aangetoond. Het grondwater was 
licht verontreinigd met barium, lood, zink, molybdeen en xylenen. Verder zijn bij 2 boringen (13 en 29) 
zwakke tot sterke bijmengingen met puin in de ondergrond aangetroffen. Voor een volledig inzicht in de 
resultaten van het onderzoek wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Search, projectnummer 
258262.1]. 
 
- eerdere bodemonderzoeken omgeving 
In 1999 is door de RMD een verkennend bodemonderzoek verricht aan de Vincentiusstraat ong. te 
Roosendaal. De rapportage (kenmerk 99/55) is niet ingezien. 
 
In 2004 is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. een verkennend bodemonderzoek verricht aan de 
Kloosterstraat 1 te Roosendaal. Geconcludeerd werd dat de bovengrond licht verontreinigd was met PAK. 
De ondergrond en het grondwater was niet verontreinigd met de onderzochte parameters. Voor een 
volledig inzicht in de resultaten van het onderzoek wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage 
[Wematech Bodem Adviseurs B.V., projectnummer VBB-50140320 en kenmerk rapport RS042090]. 
 
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een 
bodemonderzoek verricht. 
 
- eerdere saneringen locatie 
Voor zover bekend is ter plaatse van de onderzoekslocatie niet eerder een bodemsanering uitgevoerd. 
 
- eerdere saneringen omgeving 
Voor zover bekend is ter plaatse van de directe omgeving van de onderzoekslocatie niet eerder een 
bodemsanering uitgevoerd, welke in het kader van onderhavig onderzoek van belang is. 
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2.6. Informatie regionale achtergrondconcentraties 

Er is bij de gemeente en de provincie geen informatie/beleid beschikbaar over mogelijk regionaal 
verhoogde achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Wel worden regelmatig 
verhoogde gehaltes zware metalen in het grondwater aangetroffen zonder dat daar een bron van 
verontreiniging voor aan te wijzen is. 
 
De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gelegen in de kwaliteitszone wonen met als 
bodemfunctieklasse wonen. 

2.7. Geo(hydro)logie 

De ondergrond in Westelijk Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen 
worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van Westelijk 
Noord-Brabant komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door een slecht 
doorlatende laag.  
 
Het eerste watervoerende pakket (formatie van Twente en Sterksel) is over het algemeen zeer wisselend 
en varieert zeer sterk in dikte.  
 
De scheidende laag bestaat uit de afzetting van Kallo, waarin bovenin een ca. 10 meter dikke kleilaag 
(Kallo Klei) aanwezig is.  
 
Het diepste watervoerende pakket wordt gevormd door de Zanden van Kattendijk. De geo(hydro)logische 
basis wordt gevormd door de Boomse Klei. 
 
De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten van de Dienst 
Grondwaterverkenning TNO, noord tot noordwestelijk.  
 
Hoewel, zover bekend, in de directe omgeving geen particuliere grondwateronttrekking plaats vindt, is 
een particuliere onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens hieromtrent zijn echter niet 
beschikbaar. 

2.8. Toekomstige situatie 

De opdrachtgever is voornemens om op de locatie herontwikkeling plaats te laten vinden. 

2.9. Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de verkregen informatie is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
geen bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte 
locatie. Wel wordt bij de boringen A13 en A29 uit het voorgaande onderzoek mogelijk asbest in de bodem 
verwacht. 
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2.10. Onderzoeksstrategie 

Verkennend onderzoek 
In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 5740 en 
afgeleid van de NEN 5707.  

Tabel 2.1. Uit te voeren werkzaamheden 
Locatie Protocol Verhar

ding 
Aantal boringen Aantal analyses 
tot 0,5  
m-mv 

en tot 2 
m-mv 

en 
peilbuis 

Grond Grondwater 

Terrein ONV-NL div 39 11 6 1 standaardpakket/OCB 
6 standaardpakket bg 
6 standaardpakket og 

6 standaardpakket 

Boring 13 en 
29 

Afgeleid 
NEN5707 

klinkers 2 boringen met boor 14 
cm tot 1,5 m-mv 

0 1 asbest in grond 
NEN5898 (indicatief) 

0 

 
Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters: 

• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn); 

• PAK (10 VROM); 

• PCB (7); 

• minerale olie; 

• lutum- en humusgehalte. 
 
Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters: 

• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn) 

• VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, 
m, p), styreen en naftaleen; 

• VOCl (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 
dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, 
trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som 
dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform; 

• minerale olie (GC). 
 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden 
bepaald. 
 
Aanvullend onderzoek 
Vanwege de aangetroffen gehaltes in de grond is onderstaand beperkt aanvullend onderzoek volgens de 
NTA5755 nodig. Vanwege de beperkte omvang is geen volledig conceptueel model uitgewerkt. 
 
Nabij boring 51 is bij het verkennend onderzoek een metalenverontreiniging aangetroffen. Voor de 
inkadering van de verontreiniging worden 4 boringen verricht tot 1,5 m-mv. Van deze boringen worden 
4 analyses verricht op het pakket zware metalen inclusief L+H. Voor de verticale inkadering wordt een 
analyses verricht op pakket zware metalen inclusief L+H van de onderliggende bodemlaag van boring 51. 
 
Nabij boring 15 is een kwikverontreiniging aangetroffen. Voor de inkadering van de verontreiniging 
worden 4 boringen verricht tot 1,5 m-mv. Van deze boringen worden 4 analyses verricht op kwik inclusief 
L+H. Voor de verticale inkadering wordt een analyses verricht op kwik inclusief L+H van de 
onderliggende bodemlaag van boring 15. 
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3. VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1. Inleiding 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740, Nederlandse Norm 
5707 en NTA 5755 als uitgangspunt gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein 
zoals dat in bijlage 2 is weergegeven. 
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001, 2002 en 2018 behorende bij de 
BRL SIKB 2000.  

3.2. Veldwerkzaamheden 

Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel 
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv. 
afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle zijn geen 
bijzonderheden aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat 
hier voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de voorschriften in de 
NEN5707 uitgevoerd. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in mei en juni 2018 zoals in paragraaf 2.10 is aangegeven. Op 22 en 23 mei  
2018 zijn de grondboringen verricht en zijn de peilbuizen geplaatst. Op 31 mei 2018 is het grondwater 
van de peilbuizen bemonsterd. 
 
Vanwege de aangetroffen verontreiniging zijn op 22 juni 2018 aanvullende grondboringen verricht.  
 
De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk 
beoordeeld. De grond bij de boringen A13 en A29 is gezeefd over een zeef van 20 mm. De grond is 
bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.  
 
De situering van de boorplaatsen en de peilbuizen is aangegeven in bijlage 2.  
 
Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door: 

• erkende veldmedewerkers plaatsen grondboringen en peilbuizen: C.A.L. Mol en J.R. Flanagan; 

• erkende veldmedewerker maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem: J. R. Flanagan; 

• erkende veldmedewerker bemonsteren peilbuizen: R.J.N. van Hemelrijck. 
 
Afwijkingen op BRL SIKB 2000 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001, 2002 en 2018 
behorende bij de BRL SIKB 2000.  
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3.3. Laboratoriumonderzoek 

De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden 
aan het laboratorium met RvA accreditatie SYNLAB Analytics & Services te Rotterdam, waar 
conservering en analyse volgens de AS3000 heeft plaatsgevonden.  
 
- grond verkennend onderzoek 
Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en deze mengmonsters en individuele 
monsters te analyseren volgens tabel 3.1. De analysecertificaten van de grond(meng)monsters zijn 
opgenomen in bijlage 4.  

Tabel 3.1. Analysemonsters grond 
Mengmonster Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

MM01 01 (0 - 50) 02 (0 - 50) 
03 (0- 50) 

Algemene kwaliteit bovengrond bij 
voormalige boomgaard 

Standaardpakket/OCB 

MM02 12 (5 - 50) 13 (5 - 20) 
14 (0 - 50) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket 

MM03 15 (0 - 50) 16 (0 - 50) 
17 (0 - 50) 18 (0 - 50) 
19 (0 - 50) 20 (0 - 50) 
21 (0 - 50) 22 (0 - 50) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket 

MM04 23 (0 - 50) 25 (0 - 50) 
26 (0 - 50) 27 (0 - 50) 
29 (0 - 50) 30 (0 - 50) 
31 (0 - 50) 32 (0 - 50) 
33 (0 - 50) 34 (0 - 50) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket 

MM05 35 (0 - 50) 36 (0 - 50) 
37 (0 - 50) 38 (0 - 50) 
39 (0 - 50) 40 (0 - 50) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket 

MM06 41B (0 - 50 )42 (0 - 30) 
44 (0 - 50) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket 

MM07 45 (0 - 50) 46 (0 - 50) 
47 (0 - 50) 48 (0 - 50) 
51 (0 - 50) 52 (15 - 65) 

53A (15 - 50) 55 (0 - 50) 

Algemene kwaliteit bovengrond Standaardpakket 

MM08 02 (50 - 100) 09 (50 - 100) 
13 (70 - 120) 

Algemene kwaliteit ondergrond Standaardpakket 

MM09 08 (150 - 200) 17 (90 - 140) 
17 (140 - 190) 21 (100 - 150) 
48 (100 - 150) 48 (150 - 180) 

Algemene kwaliteit ondergrond Standaardpakket 

MM10 28 (100 - 150) 28 (150 - 180) 
30 (100 - 150) 30 (150 - 200) 
38 (100 - 150) 41B (100 - 150) 

41B (150 - 200) 

Algemene kwaliteit ondergrond Standaardpakket 

MM11 50A (70 - 110) 55 (50 - 100) Algemene kwaliteit ondergrond Standaardpakket 
- 15 (50-100) “Worst case” baksteenhoudende laag Standaardpakket 
- 51 (50-70) “Worst case”sterk kolengruishoudende Standaardpakket 
MMA29+A13 A29 (50-100) A13 (50-100) Bepalen asbest in baksteenhoudende 

grond 
Asbest NEN5898 
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- grond aanvullend onderzoek 
Het laboratorium is verzocht individuele monsters te analyseren volgens tabel 3.2. De analysecertificaten 
van de grondmengmonsters zijn opgenomen in bijlage 4.  

Tabel 3.2. Analysemonsters grond aanvullend onderzoek 
Mengmonster Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

- 15 (100-150) Verticale inkadering i.v.m. gebruik Kwik/L/H 
- 200 (50-100) Horizontale inkadering i.v.m. gebruik Kwik/L/H 
- 201 (50-100) Horizontale inkadering i.v.m. gebruik Kwik/L/H 
- 202 (50-100) Horizontale inkadering i.v.m. gebruik Kwik/L/H 
- 203 (50-100) Horizontale inkadering i.v.m. gebruik Kwik/L/H 
- 51 (80-130) Verticale inkadering Metalen (9)/L/H 
- 100 (30-80) Horizontale inkadering Metalen (9)/L/H 
- 101 (30-50) Horizontale inkadering Metalen (9)/L/H 
- 102 (50-100) Horizontale inkadering Metalen (9)/L/H 
- 103 (40-80) Horizontale inkadering Metalen (9)/L/H 

 
- grondwater 
Het laboratorium is verzocht de aangeboden grondwatermonsters te analyseren volgens tabel 3.3. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 3.3. Analysemonsters grondwater 
Peilbuisnummer met filterstelling 
(cm-mv) 

Motivatie Analysepakket 

08 (180-280) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket 
17 (140-240) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket 
30 (120-220) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket 
36 (190-290) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket 
44 (240-340) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket 
51 (220-320) Algemene kwaliteit grondwater Standaardpakket 

 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Bodemopbouw 

De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde 
grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale 
beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel.  

Tabel 4.1. Globale beschrijving bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 
0-100 Zwak tot matig humeus zwak siltig matig fijn zand 
100-340 zwak tot matig siltig matig fijn zand met plaatselijk inschakelingen van matig zandig klei 

4.2. Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke 
beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 

Tabel 4.2. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen verkennend onderzoek 
Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 
08 0-100 Sporen baksteen 
12 50-80 

80 
Resten baksteen, resten hout 
Gestaakt op beton ? 

12A 50-80 
80 

Resten baksteen, resten hout 
Gestaakt op beton ? 

13 20-70 Resten baksteen 
15 50-100 Matig baksteenhoudend, zwak steenhoudend 
21 0-100 Zwak baksteenhoudend 
28 50-100 Zwak baksteenhoudend 
36 0-100 Sporen baksteen 
41 0-50 

100 
Zwak baksteenhoudend 
Gestaakt 

41A 0-50 
100 

Zwak baksteenhoudend 
Gestaakt 

42 0-30 Zwak baksteenhoudend 
44 0-100 Zwak baksteenhoudend 
50 20-45 

45 
Zwak baksteenhoudend 
Gestaakt 

50A 20-110 
110 

Resten baksteen, resten grind, resten sintels 
Gestaakt op puin 

51 0-50 
50-70 

sporen baksteen 
Sterk kolengruishoudend 

51A 0-30 
50-90 
90 

Sporen baksteen 
Sterk kolengruishoudend 
Gestaakt 

52 5-15 Resten glas 
53 45 Gestaakt op beton 
55 50-100 Zwak baksteenhoudend 
A13 60-120 

120 
Sporen baksteen 
Gestaakt op mogelijke leiding 

A29 50-100 
100 

Sporen baksteen 
Gestaakt op mogelijke leiding 
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Tabel 4.3. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen aanvullend onderzoek 
Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 
100 5-30 Sterk grindhoudend, matig baksteenhoudend, matig 

zandhoudend, matig steenhoudend  
101 0-30 

 
30-50 
50-900 

Sterk grindhoudend, matig baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, matig steenhoudend 
Zwak baksteenhoudend, zwak grindhoudend 
Sporen baksteen, sporen grind 

102 0-50 
50-100 

Sporen baksteen 
Zwak baksteenhoudend, laagjes beton 

103 20-40 
40-50 
120-150 

Sterk grindhoudend, matig baksteenhoudend 
Matig baksteenhoudend, matig grindhoudend 
Laagjes beton, zwak baksteenhoudend 

200 0-50 
50-100 

Sporen baksteen  
Matig baksteenhoudend, sterk puinhoudend, laagjes beton 

201 0-50 
50-100 

Sporen baksteen  
Sporen baksteen, sporen glas 

202 0-50 
50-100 

Sporen baksteen 
Matig baksteenhoudend, sterk puinhoudend, laagjes beton 

203 0-50 Sporen baksteen 

4.3. Veldmetingen 

In de onderstaande tabel zijn de veldmetingen van het grondwater opgenomen. 

Tabel 4.4. Veldmetingen grondwater 
Peilbuisnummer met 
filterstelling (cm-mv) 

Grondwater-
stand (c -mv) 

pH(-) EC(µS/cm) Troebelheid(NTU) 

08 (180-280) 49 6,7 896 59,8 
17 (140-240) 42 6,7 887 55 
30 (120-220) 65 6,5 1320 40 
36 (190-290) 99 6,5 805 9,2 
44 (240-340) 139 7,0 529 19 
51 (220-320) 106 6,9 1520 176 

4.4. Toetsing  

4.4.1. Wet bodembescherming 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit 
bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013. De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand 
van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.  
 
De betekenis van de normwaarden is als volgt: 
Achtergrondwaarden:  geven het niveau aan voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er 

geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden:  geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De 

streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het 
grondwater aan.  

 
Interventiewaarden: geven het niveau aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem 

heeft voor mens, dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te 
worden verminderd.  
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Bij gevallen van bodemverontreiniging, waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt 
door het bepalen van de index van de gemeten concentratie van de betreffende parameter(s) ten opzichte 
van de achtergrond- en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de 
ernst en omvang van de verontreiniging nodig kan zijn (bij index > 0,5). 
 
De berekening van de index vindt als volgt plaats: 

Index =  (GW - AW) / (I - AW) 
 
Waarin:  GW  = gestandaardiseerde waarde 

AW  = achtergrondwaarde 
 I  = interventiewaarde 

 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodem-
typecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G 
onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater zijn opgenomen in de 
toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Opgemerkt dient te worden dat de interventiewaarde voor 
barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 
 
Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarde 
(100 mg/kg d.s. (gewogen)), onafhankelijk van het volume, er sprake is van een geval van ernstige 
verontreiniging.  
Voor de berekening van de restconcentratie asbest in de bodem/puin wordt in eerste instantie het gewicht 
van alle verzamelde asbesthoudende materialen per sleuf bepaald. Op basis van dit gewicht per gat met 
daarbij het percentage asbest in de representatieve (plaat)materialen, waarbij onderscheid gemaakt 
wordt tussen serpentijnasbest en amfiboolasbest, worden de concentraties serpentijn- en amfiboolasbest 
berekend voor de gehele sleuf. Vervolgens worden deze berekende concentraties asbest opgeteld bij de 
concentraties asbest in de representatieve mengmonsters, waarna de totale serpentijnasbestconcentratie 
wordt vermeerderd met 10 maal de totale amfiboolasbestconcentratie. 
 
Ingeval bij een verkennend onderzoek asbest de interventiewaarde niet wordt overschreden, wordt door 
het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een 
maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Bij het 
aantreffen van overschrijding van 0,5x de interventiewaarde (= 50 mg/kg ds gewogen) is nader onderzoek 
nodig. 

4.4.2. Besluit bodemkwaliteit 

Bij hergebruik van grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te 
worden met zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.  
 
De analyseresultaten van een onderzoek worden, voor de beoordeling van de ontvangende bodem alsook 
voor de toepassing, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B 
van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit. 
 
Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar. 
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Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente, 
betreffende het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in 
onderstaande tabel.  

Tabel 4.5. Overzicht generiek- en gebiedsspecifiek beleid 
Bodemfunctieklassen 
(Generiek beleid) 

Bodemfuncties  
(Gebiedsspecifiek beleid) 

 
Wonen 

Wonen met tuin 
Plaatsen waar kinderen spelen 
Groen en natuurwaarden 

Industrie Ander groen, bebouwing, industrie en infra 
 
Achtergrondwaarden 

Moestuinen en volkstuinen 
Natuur 
Landbouw 

 
Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt 
de volgende terminologie gebruikt:  
- Achtergrondwaarden (AW): 
Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden. 
 
- Wonen (W): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de 
achtergrondwaarden. 
 
- Industrie (In): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse industrie en groter dan de maximale 
waarden voor de klasse wonen. 
 
- Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan: 
Grond met een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de 
stof is de maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor 
die stof. 
 
Bij de beoordeling van de gemeten gehaltes worden de rekenregels zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van 
de Regeling bodemkwaliteit gebruikt. De toetsing van de grond is opgenomen in bijlage 8.  

4.5. Grond verkennend onderzoek 

In de onderstaande tabel zijn de parameters opgenomen die de achtergrondwaarde (AW) overschrijden. 
Tevens is de toetsing voor Wbb als BBk opgenomen in de tabel 

Tabel 4.6. Overschrijdingstabel grond 
Mengmonster Deelmonsters Parameters Conclusie 

Wbb 
Kwaliteitsklasse 
Bbk > AW en ≤ 

index 0,5 
> index 0,5 en 
≤ I 

> I 

MM01 01 (0 - 50) 
02 (0 - 50) 
03 (0- 50) 

Kwik, lood en 
som drins 

- - Licht 
verontreinigd 

Klasse wonen 

MM02 12 (5 - 50)  
13 (5 - 20) 
14 (0 - 50) 

Zink - - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

MM03 15 (0 - 50)  
16 (0 - 50) 
17 (0 - 50)  
18 (0 - 50) 
19 (0 - 50)  
20 (0 - 50) 
21 (0 - 50)  
22 (0 - 50) 

Kwik en lood - - Licht 
verontreinigd 

Klasse wonen 
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Mengmonster Deelmonsters Parameters Conclusie 
Wbb 

Kwaliteitsklasse 
Bbk > AW en ≤ 

index 0,5 
> index 0,5 en 
≤ I 

> I 

MM04 23 (0 - 50) 
25 (0 - 50) 
26 (0 - 50)  
27 (0 - 50) 
29 (0 - 50)  
30 (0 - 50) 
31 (0 - 50) 
 32 (0 - 50) 
33 (0 - 50)  
34 (0 - 50) 

Kwik, lood, 
zink en PAK 

- - Licht 
verontreinigd 

Klasse wonen 

MM05 35 (0 - 50)  
36 (0 - 50) 
37 (0 - 50)  
38 (0 - 50) 
39 (0 - 50)  
40 (0 - 50) 

Kwik en lood - - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

MM06 41B (0 - 50 ) 
42 (0 - 30) 
44 (0 - 50) 

Kwik, lood, 
zink en PAK 

- - Licht 
verontreinigd 

Klasse wonen 

MM07 45 (0 - 50)  
46 (0 - 50) 
47 (0 - 50)  
48 (0 - 50) 
51 (0 - 50)  
52 (15 - 65) 

53A (15 - 50)  
55 (0 - 50) 

Koper, kwik, 
lood, zink en 
PAK 

- - Licht 
verontreinigd 

Klasse wonen 

MM08 02 (50 - 100)  
09 (50 - 100) 
13 (70 - 120) 

Lood en zink -- - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

MM09 08 (150 - 200)  
17 (90 - 140) 
17 (140 - 190)  
21 (100 - 150) 
48 (100 - 150)  
48 (150 - 180) 

- - - Niet 
verontreinigd 

Klasse AW 

MM10 28 (100 - 150)  
28 (150 - 180) 
30 (100 - 150) 
30 (150 - 200) 
38 (100 - 150) 
41B (100 - 150) 
41B (150 - 200) 

Lood en PAK - - Licht 
verontreinigd 

Klasse industrie 

MM11 50A (70 - 110)  
55 (50 - 100) 

Kwik, lood, 
zink en PAK 

- - Licht 
verontreinigd 

Klasse industrie 

- 15 (50-100) Kwik, lood en 
zink 

- - Licht 
verontreinigd 

Niet toepasbaar 

- 51 (50-70) Kwik, 
molybdeen en 
zink 

Kobalt en koper Barium 
en nikkel 

Sterk 
verontreinigd 

Niet toepasbaar 

MMA29+A13 A29 (50-100) 
A13 (50-100) 

- - - Niet 
verontreinigd 
(met asbest) 
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4.6. Grond aanvullend onderzoek 

In de onderstaande tabel zijn de parameters opgenomen die de achtergrondwaarde (AW) overschrijden. 
Tevens is de toetsing voor Wbb als BBk opgenomen in de tabel 

Tabel 4.7. Overschrijdingstabel grond aanvullend onderzoek 
Mengmonster Deelmonsters Parameters Conclusie 

Wbb 
Kwaliteitsklasse 
Bbk > AW en ≤ 

index 0,5 
> index 0,5 en 
≤ I 

> I 

- 15 (100-150) - - - Niet 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 200 (50-100) Kwik - - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 201 (50-100) - - - Niet 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 202 (50-100) Kwik - - Licht 
verontreinigd 

Klasse wonen 

- 203 (50-100) Kwik - - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 51 (80-130) Kwik - - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 100 (30-80) - - - Niet 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 101 (30-50) Lood en zink - - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 102 (50-100) Kwik, lood en 
zink 

- - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 

- 103 (40-80) Lood - - Licht 
verontreinigd 

Klasse AW 
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4.7. Grondwater  

In de onderstaande tabel zijn de parameters opgenomen die de streefwaarde (S) overschrijden.  

Tabel 4.8. Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuisnummer met 
filterstelling (cm-mv) 

Parameters Conclusie Wbb 
> S en ≤ index 0,5 > index 0,5 en ≤ I > I 

08 (180-280) Barium en naftaleen - - Licht verontreinigd 
17 (140-240) Barium en naftaleen - - Licht verontreinigd 
30 (120-220) Barium, lood en 

naftaleen 
- - Licht verontreinigd 

36 (190-290) Barium en naftaleen - - Licht verontreinigd 
44 (2403-40) Naftaleen - - Licht verontreinigd 
51 (220-320) Barium, som 

xylenen, naftaleen en 
tetrachlooretheen 

- - Licht verontreinigd 
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5. CONCLUSIES EN ADVIES 

5.1. Conclusies 

Zintuiglijke waarnemingen 
Bij de uitgevoerde grondboringen zijn verdeeld over het terrein sporen tot zwakke bijmengingen met 
baksteen aangetroffen tot circa 100 cm-mv. Rondom het klooster zijn eveneens zwakke bijmengingen met 
baksteen waargenomen. Enkele boringen zijn gestaakt. 
 
Bij het pad vanaf de Vincentiusstraat is een laag met kolengruis aangetroffen. Bij de inkaderende boringen 
zijn sterke bijmengingen met grind, baksteen en stenen waargenomen.  
 
Bij de inkaderende boringen (200 en 202) rondom boring 15 zijn in de ondergrond matige bijmengingen 
met baksteen, puin en laagjes beton waargenomen. 
 
Grond 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met kwik, lood, zink, PAK 
en som drins. 
 
De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. Ter plaatse van boring 51 
50-70), met kolengruis, is de grond matig verontreinigd met kobalt en koper en sterk verontreinigd met 
barium en nikkel. Uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat de omliggende grond maximaal licht 
verontreinigd is met lood, kwik en zink. Naar alle waarschijnlijkheid hangen de verontreinigingen samen 
met de bijmenging met kolengruis. De omvang van de verontreiniging is voldoende in beeld gebracht en 
omvat een oppervlakte van circa 20 m2 in een laagdikte van circa 0,2-0,3 m. 
 
Geconcludeerd kan worden dat uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat rondom de boring 15 de 
grond licht verontreinigd is met kwik.  
 
Uit het (indicatief) onderzoek naar asbest in de bodem bij de boringen A13 en A29 blijkt dat de grond niet 
verontreinigd is met asbest. 
 
Grondwater 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en naftaleen en plaatselijk licht verontreinigd met lood, 
som xylenen en tetrachlooretheen. 
 
De oorzaak van het licht verhoogde gehalte tetrachlooretheen is niet bekend. In de omgeving is geen bron 
van verontreiniging aan te wijzen. 
 
Hergebruik grond 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond, afhankelijk van locatie van vrijkomen, voldoet aan 
achtergrondwaarden grond of klasse wonen grond. 
 
De ondergrond voldoet, afhankelijk van locatie van vrijkomen, aan achtergrondwaarden grond of klasse 
industrie grond. Ter plaatse van boring 15 en 51 is de grond niet toepasbaar c.q. niet geschikt voor 
hergebruik. 
 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden.  
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Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. Bij 
functiewijziging dient wel rekening gehouden te worden met de beperkingen van herbruikbaarheid van 
de grond bij de boring 15 en 51. 

5.2. Advies 

Gezien de resultaten van het onderzoek bij de boring A13 en A29, alsook de historie van de locatie, wordt 
daar waar bijmengingen met baksteen zijn aangetroffen geen aanvullend onderzoek naar asbest nodig 
geacht. Wel wordt geadviseerd om aanvullend onderzoek te verrichten nabij de bijmengingen in de grond 
van boring 200 en 202. Dit onderzoek zal dan inzicht moeten geven in de omvang van deze bijmengingen 
en ook een uitsluitsel of deze laag asbest bevat. 
 
Bij graafwerkzaamheden bij boring 51 dient rekening gehouden te worden met de sterke 
verontreinigingen. Mogelijk dat deze verontreinigingen direct gesaneerd moeten worden. Voorafgaand 
aan deze eventuele sanering dient een beknopt plan van aanpak ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
het bevoegd gezag. 
 
De resultaten van het onderzoek vormen, met in acht name van bovenstaande, geen belemmering om tot 
herontwikkeling van het terrein over te gaan. 
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6. RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 

6.1. Restrisico 

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf 
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd. 
 
Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte 
spot met verontreiniging aanwezig is.  
 
Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven 
te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is 
in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond. 
 
Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten, 
puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen 
te allen tijde nader bekeken te worden.  
 
Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of 
ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de 
herkomst en van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal. 

6.2. Betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methode. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale 
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. 
 
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater 
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.    
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname 
is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een 
calamiteit, aanvoer van grond, enz. 
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roest, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kolengruishoudend, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor, Gestaakt

90

Boring: 52

0

50

1

2

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
glas, lichtbruin, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

65

Boring: 53

0
tegel0

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op beton

45

Boring: 53A

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 54

0

50

1

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

55



Projectcode: VBB-180312

Locatie: Roosendaal

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 55

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

180

Boring: 56

0

50

1

tegel0

Volledig baksteen, Schep
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor50

Boring: A13

0

50

100

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, Gestaakt 
op leiden ?

120

Boring: A29

0

50

100

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, licht geelbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op leiden ?

100



Projectcode: VBB-180312

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 100

0

50

100

150

2

3

4

5

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

5

Sterk grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, matig 
steenhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
zwak zandhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen zand, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Boring: 101

0

50

100

150

1

2

3

4

5

grind0

Sterk grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, matig 
steenhoudend, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

30

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, sporen 
baksteen, sporen grind, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

90

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 102

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen baksteen, matig 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak baksteenhoudend, laagjes 
beton, matig wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Boring: 103

0

50

100

150

2

3

4

5

klinker0

Schep10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sterk 
grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, matig 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen wortels, laagjes 
beton, zwak baksteenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

150



Projectcode: VBB-180312

Locatie: Roosendaal

Boormeester: C.A.L. Mol

Boring: 200

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, matig 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, laagjes beton, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 201

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen wortels, sporen 
baksteen, sporen glas, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal geelgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 202

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, matig 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, laagjes beton, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal geelgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 203

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, neutraal geelgrijs, 
Edelmanboor

150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

BIJLAGE 4 

Analyseresultaten grond 
(aantal pagina’s: 39) 

  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 5

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
W.J.A. Buijs
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Roosendaal
Uw projectnummer : VBB-180312
SYNLAB rapportnummer : 12792460, versienummer: 1

Rotterdam, 04-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-180312. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM A29+A13-1 MM A29+A13-1 MM A29+A13 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  5.08          

in behandeling genomen
gewicht

kg  5.08          

Mengmonster samengesteld   nee          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  4436 1)         

droge stof gew.-%  87.4          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.4          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1638906 23-05-2018 23-05-2018 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
W.J.A. Buijs
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Roosendaal
Uw projectnummer : VBB-180312
SYNLAB rapportnummer : 12792483, versienummer: 1

Rotterdam, 04-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-180312. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 24 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 MM02 12 (5-50) 13 (5-20) 14 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 MM03 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM04 MM04 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34

(0-50)
005 Grond (AS3000) MM05 MM05 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 80.2  90.1  79.9  81.1  85.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.9  1.8  4.5  6.5  4.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.4  <1  4.1  2.0  6.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 35  27  47  42  29  

cadmium mg/kgds S 0.25  <0.2  0.25  0.31  0.28  

kobalt mg/kgds S <1.5  2.4  2.2  3.0  2.0  

koper mg/kgds S 18  9.9  20  20  18  

kwik mg/kgds S 0.22  0.07  0.15  0.16  0.13  

lood mg/kgds S 64  26  74  69  54  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  0.56  0.54  <0.5  

nikkel mg/kgds S 4.2  4.8  4.8  7.6  5.3  

zink mg/kgds S 50  80  58  66  53  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.14  0.02  0.05  0.13  0.13  

antraceen mg/kgds S 0.04  <0.01  0.01  0.04  0.03  

fluoranteen mg/kgds S 0.30  0.04  0.10  0.44  0.22  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16  0.02  0.06  0.23  0.14  

chryseen mg/kgds S 0.15  0.02  0.07  0.23  0.16  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.02  0.04  0.14  0.09  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.14  0.03  0.05  0.21  0.12  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.10  0.02  0.05  0.14  0.10  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.10  0.02  0.05  0.15  0.10  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.227 1) 0.204 1) 0.487 1) 1.72 1) 1.097 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 MM02 12 (5-50) 13 (5-20) 14 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 MM03 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM04 MM04 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34

(0-50)
005 Grond (AS3000) MM05 MM05 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 1.9 2)         

p,p-DDT µg/kgds S 9.4          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 11.3 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S 1.8          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2.5 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S 8.3          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 9 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  22.8 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S 4.6          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 6 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  5.3 1)         

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S 3.3          

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 MM02 12 (5-50) 13 (5-20) 14 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM03 MM03 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM04 MM04 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34

(0-50)
005 Grond (AS3000) MM05 MM05 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  41.2 1)         

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 37.2 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  6  <5  6  14  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  9  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06 41B (0-50) 42 (0-30) 44 (0-50)
007 Grond (AS3000) MM07 MM07 45 (0-50) 46 (0-50) 47 (0-50) 48 (0-50) 51 (0-50) 52 (15-65) 53A (15-50) 55 (0-50)
008 Grond (AS3000) MM08 MM08 02 (50-100) 09 (50-100) 13 (70-120)
009 Grond (AS3000) MM09 MM09 08 (150-200) 17 (90-140) 17 (140-190) 21 (100-150) 48 (100-150) 48 (150-180)
010 Grond (AS3000) MM10 MM10 28 (100-150) 28 (150-180) 30 (100-150) 30 (150-200) 38 (100-150) 41B (100-150) 41B

(150-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 87.9  84.3  81.0  81.3  79.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.4  4.3  2.6  1.4  2.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.8  4.7  2.3  1.1  3.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 55  110  36  <20  26  

cadmium mg/kgds S 0.40  0.36  0.24  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 2.9  3.4  1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 24  23  13  8.2  11  

kwik mg/kgds S 0.20  0.38  0.09  0.09  0.09  

lood mg/kgds S 92  88  51  31  39  

molybdeen mg/kgds S 0.50  0.53  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 7.0  7.9  3.5  <3  <3  

zink mg/kgds S 80  100  77  22  31  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02  0.02  <0.01  <0.01  0.07  

fenantreen mg/kgds S 0.19  0.32  0.04  0.03  2.4  

antraceen mg/kgds S 0.04  0.08  0.01  <0.01  0.72  

fluoranteen mg/kgds S 0.40  0.39  0.15  0.05  3.7  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.19  0.20  0.08  0.02  1.8  

chryseen mg/kgds S 0.21  0.20  0.07  0.03  1.5  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.15  0.10  0.05  0.02  0.87  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.22  0.15  0.07  0.03  1.6  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.17  0.10  0.06  0.02  1.0  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.16  0.10  0.06  0.02  0.99  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.75 1) 1.66 1) 0.597 1) 0.234 1) 14.65 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06 41B (0-50) 42 (0-30) 44 (0-50)
007 Grond (AS3000) MM07 MM07 45 (0-50) 46 (0-50) 47 (0-50) 48 (0-50) 51 (0-50) 52 (15-65) 53A (15-50) 55 (0-50)
008 Grond (AS3000) MM08 MM08 02 (50-100) 09 (50-100) 13 (70-120)
009 Grond (AS3000) MM09 MM09 08 (150-200) 17 (90-140) 17 (140-190) 21 (100-150) 48 (100-150) 48 (150-180)
010 Grond (AS3000) MM10 MM10 28 (100-150) 28 (150-180) 30 (100-150) 30 (150-200) 38 (100-150) 41B (100-150) 41B

(150-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1  1.9  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 6.1 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  13  

fractie C22-C30 mg/kgds  8  <5  12  7  9  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  11  6  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  20  <20  20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM11 MM11 50A (70-110) 55 (50-100)
012 Grond (AS3000) 15-2 15-2 15 (50-100)
013 Grond (AS3000) 51-2 51-2 51 (50-70)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

droge stof gew.-% S 80.1  80.0  87.9      

gewicht artefacten g S 24  45  49      

aard van de artefacten - S stenen  stenen  stenen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2  2.0  5.4      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.1  3.9  1.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 82  47  250      

cadmium mg/kgds S 0.33  0.21  <0.2      

kobalt mg/kgds S 2.2  2.5  32      

koper mg/kgds S 15  18  98      

kwik mg/kgds S 0.19  6.7  0.36      

lood mg/kgds S 110  94  32      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  9.5      

nikkel mg/kgds S 5.4  5.1  59      

zink mg/kgds S 130  110  71      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  0.01  0.01 3)     

fenantreen mg/kgds S 0.30  0.16  0.04 3)     

antraceen mg/kgds S 0.06  0.04  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.68  0.26  0.04 3)     

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.30  0.11 2) 0.01 3)     

chryseen mg/kgds S 0.29  0.10  0.02 3)     

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.18  0.06  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.31  0.11  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.25  0.10  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.23  0.09  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.61 1) 1.04 1) 0.155 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM11 MM11 50A (70-110) 55 (50-100)
012 Grond (AS3000) 15-2 15-2 15 (50-100)
013 Grond (AS3000) 51-2 51-2 51 (50-70)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  8  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  12  7  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  6  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
3 Het resultaat is indicatief i.v.m. laag rendement van de interne standaard.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  
                                                                                                    Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1185025 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
001 X1185116 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
001 X1185016 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
001 X1185117 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
001 X1185102 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
001 X1185118 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1185101 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
001 X1185113 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
002 X1184713 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
002 X1184732 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
002 X1184730 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
003 X1185104 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
003 X1185022 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
003 X1185090 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
003 X1185060 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
003 X1185015 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
003 X1185084 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
003 X1185054 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
003 X1185076 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
004 X1185027 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
004 X1185103 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
004 X1185033 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
004 X1185034 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
004 X1185026 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
004 X1184737 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
004 X1185036 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
004 X1185085 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
004 X1185099 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
004 X1184735 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
005 X1185045 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
005 X1185217 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
005 X1185028 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
005 X1184724 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
005 X1185048 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
005 X1185041 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
006 X1185216 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
006 X1185035 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
006 X1185214 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185180 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185031 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185047 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185187 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185166 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185183 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185209 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
007 X1185111 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
008 X1185098 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
008 X1184733 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
008 X1185115 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
009 X1185093 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
009 X1185057 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
009 X1185181 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

009 X1185110 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
009 X1185081 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
009 X1185088 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
010 X1185046 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
010 X1184744 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
010 X1185213 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
010 X1185039 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
010 X1185020 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
010 X1184741 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
010 X1184738 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
011 X1185108 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
011 X1185038 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
012 X1185094 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
013 X1185064 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM01MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50)
001
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Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM03MM03 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50)
003
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM04MM04 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33
(0-50) 34 (0-50)

004
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Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM06MM06 41B (0-50) 42 (0-30) 44 (0-50)
006
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM08MM08 02 (50-100) 09 (50-100) 13 (70-120)
008
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM09MM09 08 (150-200) 17 (90-140) 17 (140-190) 21 (100-150) 48 (100-150) 48 (150-180)
009
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM10MM10 28 (100-150) 28 (150-180) 30 (100-150) 30 (150-200) 38 (100-150) 41B (100-150)
41B (150-200)
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM11MM11 50A (70-110) 55 (50-100)
011
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

15-215-2 15 (50-100)
012
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
W.J.A. Buijs
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Roosendaal
Uw projectnummer : VBB-180312
SYNLAB rapportnummer : 12814095, versienummer: 1

Rotterdam, 22-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-180312. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



WEMATECH BODEM ADV. B.V.

Roosendaal
VBB-180312
12814095

18-06-2018

W.J.A. Buijs

18-06-2018

22-06-2018

Blad 2 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 15-3 15-3 15 (100-150)
002 Grond (AS3000) 51-3 51-3 51 (80-130)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 79.5  82.7        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3  3.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.1  3.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S   36        

cadmium mg/kgds S   <0.2        

kobalt mg/kgds S   3.8        

koper mg/kgds S   13        

kwik mg/kgds S 0.05  0.14        

lood mg/kgds S   30        

molybdeen mg/kgds S   0.77        

nikkel mg/kgds S   8.3        

zink mg/kgds S   38        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1185097 23-05-2018 23-05-2018 ALC201  
002 X1185058 22-05-2018 22-05-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
W.J.A. Buijs
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Roosendaal
Uw projectnummer : VBB-180312
SYNLAB rapportnummer : 12819259, versienummer: 1

Rotterdam, 09-07-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-180312. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 100-3 100-3 100 (30-80)
002 Grond (AS3000) 101-2 101-2 101 (30-50)
003 Grond (AS3000) 102-2 102-2 102 (50-100)
004 Grond (AS3000) 103-3 103-3 103 (40-80)
005 Grond (AS3000) 200-2 200-2 200 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 87.5  86.3  80.0  82.2  81.7  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5  2.6  4.6  2.0  2.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.2  9.9  5.2  8.4  5.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  94  84  24    

cadmium mg/kgds S <0.2  0.28  0.22  0.23    

kobalt mg/kgds S <1.5  3.8  2.7  3.4    

koper mg/kgds S 7.5  24  21  10    

kwik mg/kgds S <0.05  0.10  0.33  0.09  0.14  

lood mg/kgds S 17  64  130  38    

molybdeen mg/kgds S <0.5  0.60  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S <3  10  6.5  8.2    

zink mg/kgds S <20  85  74  37    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 201-2 201-2 201 (50-100)
007 Grond (AS3000) 202-2 202-2 202 (50-100)
008 Grond (AS3000) 203-2 203-2 203 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 79.3  77.8  75.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2  2.3  3.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.4  4.0  6.6      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
kwik mg/kgds S 0.11  0.42  0.15      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1239047 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
002 X1239430 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
003 X1239052 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
004 X1239202 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
005 X1239036 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
006 X1239043 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
007 X1239035 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
008 X1239050 22-06-2018 22-06-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
W.J.A. Buijs
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Roosendaal
Uw projectnummer : VBB-180312
SYNLAB rapportnummer : 12799620, versienummer: 1

Rotterdam, 06-06-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-180312. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

08-1-1 08-1-1 08 (18-280)

002 Grondwater
(AS3000)

17-1-1 17-1-1 17 (140-240)

003 Grondwater
(AS3000)

30-1-1 30-1-1 30 (120-220)

004 Grondwater
(AS3000)

36-1-1 36-1-1 36 (190-290)

005 Grondwater
(AS3000)

44-1-1 44-1-1 44 (240-340)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 130  98  220  55  46  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S 7.4  <2  <2  <2  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 3.9  9.5  17  8.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S <10  <10  14  <10  <10  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.04  0.03  0.11  0.02  0.06  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

08-1-1 08-1-1 08 (18-280)

002 Grondwater
(AS3000)

17-1-1 17-1-1 17 (140-240)

003 Grondwater
(AS3000)

30-1-1 30-1-1 30 (120-220)

004 Grondwater
(AS3000)

36-1-1 36-1-1 36 (190-290)

005 Grondwater
(AS3000)

44-1-1 44-1-1 44 (240-340)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

51-1-1 51-1-1 51 (220-320)

Analyse Eenheid Q 006     

METALEN
barium µg/l S 160          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S 3.8          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 5.2          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.45          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S 0.26          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.33 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.04          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S 0.12          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

51-1-1 51-1-1 51 (220-320)

Analyse Eenheid Q 006     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1756506 31-05-2018 31-05-2018 ALC204  
001 G6517521 31-05-2018 31-05-2018 ALC236  
002 G6517509 31-05-2018 31-05-2018 ALC236  
002 B1756500 31-05-2018 31-05-2018 ALC204  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 B1756495 31-05-2018 31-05-2018 ALC204  
003 G6517524 31-05-2018 31-05-2018 ALC236  
004 B1756511 31-05-2018 31-05-2018 ALC204  
004 G6517519 31-05-2018 31-05-2018 ALC236  
005 B1756499 31-05-2018 31-05-2018 ALC204  
005 G6517522 31-05-2018 31-05-2018 ALC236  
006 G6517516 31-05-2018 31-05-2018 ALC236  
006 B1756515 31-05-2018 31-05-2018 ALC204  
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Toetsingskader grond en grondwater Wbb 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 80.2 80.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.4 5.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 35 95.2 95.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.378 0.378  <=AW -0.020.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 2.69 2.69  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 31.5 31.5  <=AW -0.06 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.22 0.295 0.295 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 64 91.7 91.7 * WO 0.09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.011.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.2 9.55 9.55  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 50 97.2 97.2  <=AW -0.07140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.227 1.23 1.23  <=AW -0.011.5 21 40 0.35 

            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.00851.0 2 0.001

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.6 12.6  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 11.3 29 29  <=AW - 200 950 1700 2.0 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 2.5 6.41 6.41  <=AW - 20 17010 340001.4 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 9 23.1 23.1  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 22.8   -- -     4.2 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 6 15.4 15.4 * WO 0.00 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 1.79  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) ug/kg 5.3 5.3  -- --      
telodrin ug/kg <1 1.79  -- -      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.59 3.59  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.79   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg 3.3 8.46  -- --      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.59 3.59  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem µg/kgds 41.2   

-- 
-      

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem ug/kg 37.2 95.4  -- <=AW -     
            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 35.9  <=AW -0.03190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-001 MM01 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 90.1 90.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 1.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2410.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 8.44 8.44  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.9 20.5 20.5  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.07 0.1010.101  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 40.9 40.9  <=AW -0.02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 14 14  <=AW -0.32 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 190 190 * WO 0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.204 0.2040.204  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-002 MM02 MM02 12 (5-50) 13 (5-20) 14 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.9 79.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 47 144 144  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.3750.375  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 6.29 6.29  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 35.7 35.7  <=AW -0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.15 0.2040.204 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 74 107 107 * WO 0.12 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 11.9 11.9  <=AW -0.36 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 118 118  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.487 0.4870.487  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.1 31.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-003 MM03 MM03 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 81.1 81.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6.5 6.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.0 2.0  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 42 163 163  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.4420.442  <=AW-0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.0 10.5 10.5  <=AW-0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 35.8 35.8  <=AW-0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.16 0.2220.222 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 69 100 100 * WO 0.10 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 22.2 22.2  <=AW-0.20 35 68 100 4 
zink mg/kg 66 141 141 * WO 0.00 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.72 1.72 1.72 * WO 0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.54 7.54  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 30.8 30.8  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-004 MM04 MM04 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34 

(0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 85.8 85.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.8 6.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 70.2 70.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.4120.412  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.0 4.61 4.61  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 30.1 30.1  <=AW -0.07 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.13 0.1710.171 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 54 75.4 75.4 * WO 0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.3 11 11  <=AW -0.37 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 96.9 96.9  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.097 1.1 1.1  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-005 MM05 MM05 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 87.9 87.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.8 7.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 55 124 124  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.5970.597  <=AW0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.9 6.24 6.24  <=AW-0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 24 39.8 39.8  <=AW0.00 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.20 0.26 0.26 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 92 128 128 * WO 0.16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.50 0.5 0.5  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.0 13.8 13.8  <=AW-0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 143 143 * WO 0.00 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.75 1.75 1.75 * WO 0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.4 14.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 41.2  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-006 MM06 MM06 41B (0-50) 42 (0-30) 44 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 84.3 84.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.7 4.7  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 110 319 319  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.36 0.54 0.54  <=AW0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.4 9.23 9.23  <=AW-0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 40.6 40.6 * WO 0.00 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.38 0.5140.514 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 88 127 127 * WO 0.16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 0.53  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.9 18.8 18.8  <=AW-0.25 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 198 198 * WO 0.10 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.66 1.66 1.66 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.1 14.2 14.2  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-007 MM07 MM07 45 (0-50) 46 (0-50) 47 (0-50) 48 (0-50) 51 (0-50) 52 (15-65) 53A (15-50) 55 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM08 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.3 2.3  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 36 134 134  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.4 0.4  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.5 5.11 5.11  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 26.1 26.1  <=AW -0.09 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1280.128  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 51 79 79 * WO 0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 9.96 9.96  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 77 177 177 * WO 0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.597 0.5970.597  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.8 18.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 76.9 76.9  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-008 MM08 MM08 02 (50-100) 09 (50-100) 13 (70-120)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM09 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.3 81.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2410.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.2 17 17  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1290.129  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 48.8 48.8  <=AW 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg 22 52.2 52.2  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.234 0.2340.234  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-009 MM09 MM09 08 (150-200) 17 (90-140) 17 (140-190) 21 (100-150) 48 (100-150) 48 (150-180)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM10 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.5 79.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.6 3.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 26 84 84  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2310.231  <=AW-0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.14 3.14  <=AW-0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 21.3 21.3  <=AW-0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1260.126  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 39 59.2 59.2 * WO 0.02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 5.4 5.4  <=AW-0.46 35 68 100 4 
zink mg/kg 31 67.4 67.4  <=AW-0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 14.6514.6 14.6 * IN 0.34 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 83.3 83.3  <=AW-0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-010 MM10 MM10 28 (100-150) 28 (150-180) 30 (100-150) 30 (150-200) 38 (100-150) 41B (100-150) 41B 

(150-200) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM11 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 80.1 80.1  --       
gewicht artefacten g 24   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 82 318 318  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.33 0.5380.538  <=AW 0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 7.73 7.73  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 29.8 29.8  <=AW -0.07 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.19 0.27 0.27 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 110 169 169 * WO 0.25 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.4 15.8 15.8  <=AW -0.30 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 299 299 * IN 0.27 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 2.61 2.61 2.61 * WO 0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 93.8 93.8  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-011 MM11 MM11 50A (70-110) 55 (50-100)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 15-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 80.0 80  --       
gewicht artefacten g 45   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.9 3.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 47 147 147  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.3510.351  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 7.28 7.28  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 35 35  <=AW -0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 6.7 9.34 9.34 * NT 0.26 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 94 143 143 * WO 0.19 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.1 12.8 12.8  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 238 238 * IN 0.17 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.04 1.04 1.04  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-012 15-2 15-2 15 (50-100) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:45) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 51-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.9 87.9  --       
gewicht artefacten g 49   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.4 5.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 250 969 969 *** --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2080.208  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 32 112 112 ** IN 0.56 15 102 190 3 
koper mg/kg 98 181 181 ** IN 0.94 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.36 0.5030.503 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 47.4 47.4  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 9.5 9.5 9.5 * WO 0.04 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 59 172 172 *** NT>I 2.11 35 68 100 4 
zink mg/kg 71 155 155 * WO 0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.155 0.1550.155  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.07 9.07  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25.9 25.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-013 51-2 51-2 51 (50-70) 
 
  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 100-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.5 87.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.5 1.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.2 6.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 35.6 35.6  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.226 0.226  <=AW-0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 2.53 2.53  <=AW-0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.5 13.6 13.6  <=AW-0.18 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0471 0.0471  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 24.8 24.8  <=AW-0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 4.54 4.54  <=AW-0.47 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 27.4 27.4  <=AW-0.19 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-001 100-3 100-3 100 (30-80)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 101-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 86.3 86.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.9 9.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 94 183 183  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.42 0.42  <=AW-0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.8 7.17 7.17  <=AW-0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 24 38.4 38.4  <=AW-0.01 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.10 0.1270.127  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 64 87 87 * WO 0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.60 0.6 0.6  <=AW0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 17.6 17.6  <=AW-0.27 35 68 100 4 
zink mg/kg 85 142 142 * WO 0.00 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-002 101-2 101-2 101 (30-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 102-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 80.0 80  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.6 4.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.2 5.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 84 232 232  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.3240.324  <=AW-0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.7 7.03 7.03  <=AW-0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 36.2 36.2  <=AW-0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.33 0.4420.442 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 130 185 185 * WO 0.28 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.5 15 15  <=AW-0.31 35 68 100 4 
zink mg/kg 74 143 143 * WO 0.00 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-003 102-2 102-2 102 (50-100)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 103-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 82.2 82.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.4 8.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 24 51.7 51.7  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.3610.361  <=AW-0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.4 7.03 7.03  <=AW-0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 16.9 16.9  <=AW-0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1170.117  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 38 53.5 53.5 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.2 15.6 15.6  <=AW-0.30 35 68 100 4 
zink mg/kg 37 66.2 66.2  <=AW-0.13 140 430 720 20 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-004 103-3 103-3 103 (40-80)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 200-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.7 81.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.3 5.3  --       

            

METALEN 
kwik mg/kg 0.14 0.1910.191 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-005 200-2 200-2 200 (50-100)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 201-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 79.3 79.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.4 8.4  --       

            

METALEN 
kwik mg/kg 0.11 0.1420.142  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-006 201-2 201-2 201 (50-100)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 202-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 77.8 77.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.0 4.0  --       

            

METALEN 
kwik mg/kg 0.42 0.5830.583 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-007 202-2 202-2 202 (50-100)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-07-2018 - 15:06) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 203-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 75.6 75.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.6 6.6  --       

            

METALEN 
kwik mg/kg 0.15 0.1980.198 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12819259-008 203-2 203-2 203 (50-100)
 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)' 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-06-2018 - 17:35) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 08-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 130 130 >S 0.14 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l 7.4 7.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l 3.9 3.9 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12799620-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12799620-001 08-1-1 08-1-1 08 (18-280) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-06-2018 - 17:35) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 17-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 98 98 >S 0.08 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l 9.5 9.5 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12799620-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12799620-002 17-1-1 17-1-1 17 (140-240) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-06-2018 - 17:35) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 30-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 220 220 >S 0.30 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l 17 17 >S 0.03 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - 
zink ug/l 14 14 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.11 0.11 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12799620-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.00157  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12799620-003 30-1-1 30-1-1 30 (120-220) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-06-2018 - 17:35) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 36-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 55 55 >S 0.01 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l 8.0 8 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.02 0.02 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12799620-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12799620-004 36-1-1 36-1-1 36 (190-290) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-06-2018 - 17:35) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 44-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 46 46 <=S - 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.06 0.06 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12799620-005    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000857  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12799620-005 44-1-1 44-1-1 44 (240-340) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 06-06-2018 - 17:35) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 51-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 160 160 >S 0.19 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l 3.8 3.8 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l 5.2 5.2 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2.1 <=S - 
zink ug/l 20 20 <=S - 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l 0.45 0.45 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l 0.26 0.26 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.33 0.33 >S 0.00 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.04 0.04 >S 0.00 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l 0.12 0.12 >S 0.00 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12799620-006    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.2 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12799620-006 51-1-1 51-1-1 51 (220-320) 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Foto’s onderzoekslocatie 
(aantal pagina’s: 4) 
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BIJLAGE 8 

Toetsingskader grond Bbk en Rbk 
(aantal pagina’s: 30) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 80.2 80.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.4 5.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 35 95.2 95.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.378 0.378  <=AW -0.020.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 2.69 2.69  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 31.5 31.5  <=AW -0.06 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.22 0.295 0.295 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 64 91.7 91.7 * WO 0.09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.011.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.2 9.55 9.55  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 50 97.2 97.2  <=AW -0.07140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.227 1.23 1.23  <=AW -0.011.5 21 40 0.35 

            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.00851.0 2 0.001

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.6 12.6  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 11.3 29 29  <=AW - 200 950 1700 2.0 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 2.5 6.41 6.41  <=AW - 20 17010 340001.4 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 9 23.1 23.1  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 22.8   -- -     4.2 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 6 15.4 15.4 * WO 0.00 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 1.79  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) ug/kg 5.3 5.3  -- --      
telodrin ug/kg <1 1.79  -- -      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.59 3.59  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.79   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg 3.3 8.46  -- --      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.59 3.59  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem µg/kgds 41.2   

-- 
-      

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem ug/kg 37.2 95.4  -- <=AW -     
            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 35.9  <=AW -0.03190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-001 MM01 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 90.1 90.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 1.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2410.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 8.44 8.44  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.9 20.5 20.5  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.07 0.1010.101  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 40.9 40.9  <=AW -0.02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 14 14  <=AW -0.32 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 190 190 * WO 0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.204 0.2040.204  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-002 MM02 MM02 12 (5-50) 13 (5-20) 14 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.9 79.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 47 144 144  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.3750.375  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 6.29 6.29  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 35.7 35.7  <=AW -0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.15 0.2040.204 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 74 107 107 * WO 0.12 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 11.9 11.9  <=AW -0.36 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 118 118  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.487 0.4870.487  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.1 31.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-003 MM03 MM03 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 81.1 81.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6.5 6.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.0 2.0  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 42 163 163  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.4420.442  <=AW-0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.0 10.5 10.5  <=AW-0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 35.8 35.8  <=AW-0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.16 0.2220.222 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 69 100 100 * WO 0.10 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 22.2 22.2  <=AW-0.20 35 68 100 4 
zink mg/kg 66 141 141 * WO 0.00 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.72 1.72 1.72 * WO 0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.54 7.54  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 30.8 30.8  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-004 MM04 MM04 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34 

(0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 85.8 85.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.8 6.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 70.2 70.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.4120.412  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.0 4.61 4.61  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 30.1 30.1  <=AW -0.07 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.13 0.1710.171 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 54 75.4 75.4 * WO 0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.3 11 11  <=AW -0.37 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 96.9 96.9  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.097 1.1 1.1  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-005 MM05 MM05 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 87.9 87.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.8 7.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 55 124 124  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.5970.597  <=AW0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.9 6.24 6.24  <=AW-0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 24 39.8 39.8  <=AW0.00 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.20 0.26 0.26 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 92 128 128 * WO 0.16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.50 0.5 0.5  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.0 13.8 13.8  <=AW-0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 143 143 * WO 0.00 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.75 1.75 1.75 * WO 0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.4 14.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 41.2  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-006 MM06 MM06 41B (0-50) 42 (0-30) 44 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 84.3 84.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.7 4.7  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 110 319 319  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.36 0.54 0.54  <=AW0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.4 9.23 9.23  <=AW-0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 40.6 40.6 * WO 0.00 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.38 0.5140.514 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 88 127 127 * WO 0.16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 0.53  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.9 18.8 18.8  <=AW-0.25 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 198 198 * WO 0.10 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.66 1.66 1.66 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.1 14.2 14.2  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-007 MM07 MM07 45 (0-50) 46 (0-50) 47 (0-50) 48 (0-50) 51 (0-50) 52 (15-65) 53A (15-50) 55 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM08 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.3 2.3  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 36 134 134  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.4 0.4  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.5 5.11 5.11  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 26.1 26.1  <=AW -0.09 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1280.128  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 51 79 79 * WO 0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 9.96 9.96  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 77 177 177 * WO 0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.597 0.5970.597  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.8 18.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 76.9 76.9  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-008 MM08 MM08 02 (50-100) 09 (50-100) 13 (70-120)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM09 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.3 81.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2410.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.2 17 17  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1290.129  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 48.8 48.8  <=AW 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg 22 52.2 52.2  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.234 0.2340.234  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-009 MM09 MM09 08 (150-200) 17 (90-140) 17 (140-190) 21 (100-150) 48 (100-150) 48 (150-180)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM10 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.5 79.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.6 3.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 26 84 84  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2310.231  <=AW-0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.14 3.14  <=AW-0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 21.3 21.3  <=AW-0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1260.126  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 39 59.2 59.2 * WO 0.02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 5.4 5.4  <=AW-0.46 35 68 100 4 
zink mg/kg 31 67.4 67.4  <=AW-0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 14.6514.6 14.6 * IN 0.34 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 83.3 83.3  <=AW-0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-010 MM10 MM10 28 (100-150) 28 (150-180) 30 (100-150) 30 (150-200) 38 (100-150) 41B (100-150) 41B 

(150-200) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM11 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 80.1 80.1  --       
gewicht artefacten g 24   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 82 318 318  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.33 0.5380.538  <=AW 0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 7.73 7.73  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 29.8 29.8  <=AW -0.07 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.19 0.27 0.27 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 110 169 169 * WO 0.25 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.4 15.8 15.8  <=AW -0.30 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 299 299 * IN 0.27 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 2.61 2.61 2.61 * WO 0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 93.8 93.8  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-011 MM11 MM11 50A (70-110) 55 (50-100)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 15-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 80.0 80  --       
gewicht artefacten g 45   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.9 3.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 47 147 147  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.3510.351  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 7.28 7.28  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 35 35  <=AW -0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 6.7 9.34 9.34 * NT 0.26 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 94 143 143 * WO 0.19 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.1 12.8 12.8  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 238 238 * IN 0.17 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.04 1.04 1.04  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-012 15-2 15-2 15 (50-100) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:46) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 51-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.9 87.9  --       
gewicht artefacten g 49   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.4 5.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 250 969 969 *** --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2080.208  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 32 112 112 ** IN 0.56 15 102 190 3 
koper mg/kg 98 181 181 ** IN 0.94 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.36 0.5030.503 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 47.4 47.4  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 9.5 9.5 9.5 * WO 0.04 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 59 172 172 *** NT>I 2.11 35 68 100 4 
zink mg/kg 71 155 155 * WO 0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.155 0.1550.155  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.07 9.07  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25.9 25.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-013 51-2 51-2 51 (50-70) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 80.2 80.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.9 3.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.4 5.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 35 95.2 95.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.378 0.378  <=AW -0.020.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 2.69 2.69  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 31.5 31.5  <=AW -0.06 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.22 0.295 0.295 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 64 91.7 91.7 * WO 0.09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.011.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.2 9.55 9.55  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 50 97.2 97.2  <=AW -0.07140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.227 1.23 1.23  <=AW -0.011.5 21 40 0.35 

            

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.00851.0 2 0.001

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.6 12.6  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 11.3 29 29  <=AW - 200 950 1700 2.0 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 2.5 6.41 6.41  <=AW - 20 17010 340001.4 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 9 23.1 23.1  <=AW - 100 1200 2300 1.4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 22.8   -- -     4.2 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 6 15.4 15.4 * WO 0.00 15 2007 4000 2.1 
isodrin ug/kg <1 1.79  -- -      
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) ug/kg 5.3 5.3  -- --      
telodrin ug/kg <1 1.79  -- -      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8   -- -      
heptachloor ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.70 2000 4000 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.59 3.59  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
alpha-endosulfan ug/kg <1 1.79 1.79  <=AW - 0.90 2000 4000 1.0 
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.79   <=AW - 3.0   1.0 
endosulfansulfaat ug/kg 3.3 8.46  -- --      
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.59 3.59  <=AW - 2.0 2001 4000 1.4 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem µg/kgds 41.2   

-- 
-      

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem ug/kg 37.2 95.4  -- <=AW -     
            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 35.9  <=AW -0.03190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-001 MM01 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 90.1 90.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 1.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 27 105 105  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2410.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 8.44 8.44  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.9 20.5 20.5  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.07 0.1010.101  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 40.9 40.9  <=AW -0.02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 14 14  <=AW -0.32 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 190 190 * WO 0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.204 0.2040.204  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-002 MM02 MM02 12 (5-50) 13 (5-20) 14 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.9 79.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.5 4.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 47 144 144  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.25 0.3750.375  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 6.29 6.29  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 35.7 35.7  <=AW -0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.15 0.2040.204 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 74 107 107 * WO 0.12 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.56 0.56 0.56  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.8 11.9 11.9  <=AW -0.36 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 118 118  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.487 0.4870.487  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.9 10.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31.1 31.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-003 MM03 MM03 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 81.1 81.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6.5 6.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.0 2.0  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 42 163 163  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.4420.442  <=AW-0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.0 10.5 10.5  <=AW-0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 35.8 35.8  <=AW-0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.16 0.2220.222 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 69 100 100 * WO 0.10 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.6 22.2 22.2  <=AW-0.20 35 68 100 4 
zink mg/kg 66 141 141 * WO 0.00 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.72 1.72 1.72 * WO 0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.54 7.54  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 30.8 30.8  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-004 MM04 MM04 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50) 32 (0-50) 33 (0-50) 34 

(0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 85.8 85.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 6.8 6.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 29 70.2 70.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.4120.412  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.0 4.61 4.61  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 30.1 30.1  <=AW -0.07 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.13 0.1710.171 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 54 75.4 75.4 * WO 0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.3 11 11  <=AW -0.37 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 96.9 96.9  <=AW -0.07 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.097 1.1 1.1  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-005 MM05 MM05 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 38 (0-50) 39 (0-50) 40 (0-50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 87.9 87.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.8 7.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 55 124 124  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.40 0.5970.597  <=AW0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.9 6.24 6.24  <=AW-0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 24 39.8 39.8  <=AW0.00 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.20 0.26 0.26 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 92 128 128 * WO 0.16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.50 0.5 0.5  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.0 13.8 13.8  <=AW-0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 143 143 * WO 0.00 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.75 1.75 1.75 * WO 0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 14.4 14.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41.2 41.2  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-006 MM06 MM06 41B (0-50) 42 (0-30) 44 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK 

            

droge stof % 84.3 84.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.3 4.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.7 4.7  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 110 319 319  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.36 0.54 0.54  <=AW0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.4 9.23 9.23  <=AW-0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 40.6 40.6 * WO 0.00 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.38 0.5140.514 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 88 127 127 * WO 0.16 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.53 0.53 0.53  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.9 18.8 18.8  <=AW-0.25 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 198 198 * WO 0.10 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.66 1.66 1.66 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.1 14.2 14.2  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 32.6 32.6  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-007 MM07 MM07 45 (0-50) 46 (0-50) 47 (0-50) 48 (0-50) 51 (0-50) 52 (15-65) 53A (15-50) 55 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM08 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.0 81  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.3 2.3  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 36 134 134  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.4 0.4  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.5 5.11 5.11  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 26.1 26.1  <=AW -0.09 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1280.128  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 51 79 79 * WO 0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 9.96 9.96  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 77 177 177 * WO 0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.597 0.5970.597  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.8 18.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 76.9 76.9  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-008 MM08 MM08 02 (50-100) 09 (50-100) 13 (70-120)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM09 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.3 81.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2410.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.2 17 17  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1290.129  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 48.8 48.8  <=AW 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6.12 6.12  <=AW -0.44 35 68 100 4 
zink mg/kg 22 52.2 52.2  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.234 0.2340.234  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-009 MM09 MM09 08 (150-200) 17 (90-140) 17 (140-190) 21 (100-150) 48 (100-150) 48 (150-180)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM10 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.5 79.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.6 3.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 26 84 84  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2310.231  <=AW-0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.14 3.14  <=AW-0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 21.3 21.3  <=AW-0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1260.126  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 39 59.2 59.2 * WO 0.02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 5.4 5.4  <=AW-0.46 35 68 100 4 
zink mg/kg 31 67.4 67.4  <=AW-0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 14.6514.6 14.6 * IN 0.34 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 83.3 83.3  <=AW-0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-010 MM10 MM10 28 (100-150) 28 (150-180) 30 (100-150) 30 (150-200) 38 (100-150) 41B (100-150) 41B 

(150-200) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving MM11 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 80.1 80.1  --       
gewicht artefacten g 24   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 82 318 318  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.33 0.5380.538  <=AW 0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 7.73 7.73  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 29.8 29.8  <=AW -0.07 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.19 0.27 0.27 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 110 169 169 * WO 0.25 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.4 15.8 15.8  <=AW -0.30 35 68 100 4 
zink mg/kg 130 299 299 * IN 0.27 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 2.61 2.61 2.61 * WO 0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 93.8 93.8  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-011 MM11 MM11 50A (70-110) 55 (50-100)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 15-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 80.0 80  --       
gewicht artefacten g 45   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.9 3.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 47 147 147  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.3510.351  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 7.28 7.28  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 35 35  <=AW -0.03 40 115 190 5 
kwik mg/kg 6.7 9.34 9.34 * NT 0.26 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 94 143 143 * WO 0.19 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.1 12.8 12.8  <=AW -0.34 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 238 238 * IN 0.17 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.04 1.04 1.04  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-012 15-2 15-2 15 (50-100) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 04-06-2018 - 08:47) 

 
Projectcode VBB-180312 
Projectnaam Roosendaal 
Monsteromschrijving 51-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.9 87.9  --       
gewicht artefacten g 49   --       
aard van de artefacten - Stenen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.4 5.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 250 969 969 *** --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2080.208  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 32 112 112 ** IN 0.56 15 102 190 3 
koper mg/kg 98 181 181 ** IN 0.94 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.36 0.5030.503 * WO 0.01 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 47.4 47.4  <=AW -0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 9.5 9.5 9.5 * WO 0.04 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 59 172 172 *** NT>I 2.11 35 68 100 4 
zink mg/kg 71 155 155 * WO 0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.155 0.1550.155  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.07 9.07  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25.9 25.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12792483-013 51-2 51-2 51 (50-70) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.2: Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 

 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

     
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
A = Maximale waarden kwaliteitsklasse A 
B = Maximale waarden kwaliteitsklasse B 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 
 
 



Bijlage 5: Verkennend bodemonderzoek locatie A (parkeerplaats) 

  



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Conform NEN 5740 

 

 

 

 

 

Auteur: Dhr. Ing. J.M.H. van Abeelen 
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Samenvatting 

Ter plaatse van de projectlocatie ‘Mariadal te Roosendaal’ (Kloosterstraat 13) is een 

verkennend bodem-onderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd. Voor de uitvoer van het 

bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Op basis van het 

vooronderzoek is de onderzoeksstrategie bepaald.  

De locatie heeft een oppervlakte van circa 2.780 m2 en is in gebruik als basisschool. 

Naar aanleiding van een geplande bestemmingsplanwijziging is de locatie onderzocht. 

Het doel van het onderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in gehaltes boven 

respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de bovengrond 

verhogingen van diverse zware metalen, PCB’s en PAK’s aangetroffen.  

In de ondergrond worden kwik en lood verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde 

aangetroffen. 

In het grondwater wordt tijdens de eerste monstername een interventiewaarde 

verhoging van kwik aangetroffen. Dit betrof vermoedelijk een storende matrix in het 

monster omdat er na herbemonstering geen kwik meer in het grondwater aanwezig 

blijkt te zijn, enkel streefwaarde verhogingen van barium en naftaleen. 

De locatie kan niet meer als onverdacht worden beschouwd. Verhogingen ten opzichte 

van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde worden vaker aangetroffen 

tijdens bodemonderzoeken en geven geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot 

huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.  
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Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 

en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 

zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. Bodemflex BV 

voert onafhankelijk veldwerk uit onder de certificaten BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft verder 

geen connecties met de opdrachtgever. Het veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 
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1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

uitgevoerd op de projectlocatie Mariadal te Roosendaal (Kloosterstraat 13). De locatie is 

in gebruik als basisschool.  

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 

uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2. 

Naast deellocatie B wordt door Terra Milieu, in hetzelfde projectgebied deellocatie A 

onderzocht. Deze deellocatie betreft een parkeergelegenheid gelegen achter het 

stadskantoor aan de Kloosterstraat. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande bestemmings-

planwijziging. Het doel van het bodemonderzoek is om aan te tonen dat op de locatie 

redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater 

in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.  
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2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 

uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van 

bodeminformatie bij de gemeente Roosendaal en de omgevingsdienst West-Brabant. 

Onderzoekslocatie 

De locatie is momenteel in gebruik als basisschool. De locatie zal in de toekomst 

worden gebruikt voor woondoeleinden. Op de betreffende locatie zijn in het verleden 

nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Omgeving onderzoekslocatie 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor woon- en recreatieve doeleinden. In de 

directe omgeving van de onderzoekslocatie (straal van 100 meter) zijn geen relevante 

gegevens bekend met betrekking tot de bodem. Hieronder volgt een samenvatting van 

de opgevraagde stukken; 

Rapport Auteur Kenmerk/ ID 

Verkennend bodemonderzoek Onbekend 12245419 

Locatie: Kloosterstraat 1 Roosendaal 

Conclusie: 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling geen relevante bijzonderheden 

en/of afwijkingen aangetroffen. 

Bovengrond: 

In het bovengrondmengmonster is een licht verhoogd PAK gehalte aangetroffen ten opzichte van de 

betreffende streefwaarde. 

Ondergrond: 

In het ondergrondmengmonster zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters aangetroffen 

ten opzichte van de streefwaarde. 

Grondwater: 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 

aangetroffen ten opzichte van de betreffende streefwaarden. 

Aangenomen mag worden dat het aangetroffen licht verhoogde PAK-gehalte in de bovengrond geen risico's 

opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. Een eenduidige verklaring voor het PAK gehalte kan op 

basis van de verkregen historische informatie en de resultaten van het onderzoek niet gegeven worden. 

Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en 

de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat geen gebruiksbeperkingen 

hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie.” 
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Rapport Auteur Kenmerk/ ID 

Verkennend bodemonderzoek Onbekend 11982875 

Locatie: Kloosterstraat Roosendaal 

Conclusie: 

Uit chemisch onderzoek blijkt dat de bovenste halve meter van de grond van het terrein "Jeroen Bosch" licht 

verontreinigd is met lood en zink en PAK's. Deze gehaltes zijn echter niet van dien aard dat nader onderzoek 

noodzakelijk is (concentraties zijn lager dan de tussenwaarde). In diepere bodemlaag zijn in de grond geen 

verontreinigingen aangetroffen.  

Het grondwater is zeer licht verontreinigd met chroom. Dit kan mogelijk veroorzaakt zijn door een verhoogde 

achtergrondwaarde. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen of slechts licht verhoogde gehalten 

in de grond en het grondwater aangetoond. 

 

Rapport Auteur Kenmerk/ ID en datum 

Verkennend bodemonderzoek RSK 12502029; 513544.001;  25-01-2017 

Locatie: Centrumring (enkel de deellocaties gelegen in omgeving projectgebied) 

Conclusie ‘Burgemeester Prinsensingel; tussen Molenstraat en Kloosterstraat’ 

Onder de klinkerverharding is een circa 40 cm dikke laag puin (funderingslaag) aanwezig. Het puin wordt 

indicatief als toepasbaar beschouwd. 

De bodem is tot 1,5 m-mv opgebouwd uit zand. De grondwaterstand is circa 1,4 m-mv. 

In eerste instantie heeft het analytisch in een mengmonster van de bodemlaag (0,5-1,0 m-mv) direct onder 

de funderingslaag een sterke verontreiniging met lood aangetoond, met daarnaast lichte verontreinigingen 

met kwik en zink. 

Nader onderzoek (boorlocaties 201 t/m 203) heeft in separate grondmonsters van dezelfde bodemlaag 

(monsters M40 t/m M42) slechts lichte verontreinigingen met zink aangetoond. Aangenomen wordt dat het 

sterk verhoogde gehalte lood in mengmonster M30 niet representatief is, dan wel dat er sprake is van een 

zeer plaatselijke spot. 

Evenwel wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en er 

derhalve geen bodemsanerende maatregelen in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk 

zijn. 

 

Rapport Auteur Kenmerk/ ID en datum 

Verkennend bodemonderzoek RSK 12502029; 513544.001;  25-01-2017 

Locatie: Centrumring (enkel de deellocaties gelegen in omgeving projectgebied) 

Conclusie ‘Burgemeester Prinsensingel; tussen Molenstraat en Kloosterstraat’ 

De bodem ter plaatse is tot 1,5 m-mv opgebouwd uit zand, met plaatselijk bijmengingen met stukjes 

baksteen.De grondwaterstand ter plaatse is circa 1,4 m-mv. 

Het analytisch onderzoek heeft in de boven- en ondergrond (tot 1,5 m-mv) geen tot maximaal lichte 

verontreinigingen met kwik, lood en zink aangetoond (monsters M20 t/m M22). De grond voldoet indicatief 

aan dekwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’ of ‘Wonen’. 
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Bodemopbouw en geohydrologie 

Uit de grondwaterkaart van TNO (kaartblad 49 oost) blijkt dat ondergrond in de 

omgeving van Roosendaal kan worden onderverdeeld in redelijk goed en slecht door-

latende lagen. In de ondergrond komen twee watervoerende pakketten voor, min of 

meer gescheiden door een slecht doorlatende laag. Het eerste watervoerende pakket is 

over het algemeen zeer wisselend en varieert zeer sterk in dikte. Onder het eerste 

watervoerende pakket ligt een scheidende laag aanwezig, waarin bovenin een circa 10 

meter dikke kleilaag aanwezig is. 

De gemiddelde grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt verwacht 

op ca. 1 m-mv.  

 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek worden ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 

belastende bronnen of verdachte activiteiten verwacht. De locatie wordt dan ook als 

onverdacht beschouwd. 

Naast deellocatie B wordt door Terra Milieu, in hetzelfde projectgebied, een andere 

deellocatie (A) onderzocht. Deze deellocatie betreft een parkeergelegenheid gelegen 

achter het stadskantoor aan de Kloosterstraat. De ligging van beide deellocaties is in 

bijlage 1 opgenomen. 
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3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Kordelaar en dhr. B. Brouwer 

geregistreerd als erkend monsternemers van Bodemflex BV. Bodemflex is een 

onafhankelijk veldwerkbureau. Het certificaat is opgenomen in bijlage 9.  

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto’s van de locatie zijn opgenomen 

in bijlage 8. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden beschouwd. 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie 

gehanteerd; Strategie voor een onverdachte locatie (ONV). Naar aanleiding van de 

oppervlakte van de onderzoekslocatie zijn de volgende boringen en analyses verricht  

Opper-

vlakte 

(m2) 

Aantal boringen Aantal analyses 

0,5 m-mv 2,0 m-mv Peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater 

<3.000 9 2 1 2 1 1 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform het standaard pakket grond, inclusief Lutum&O.S. (AS3000); 
2 De analyses van het grondwater worden aangeleverd conform het standaard pakket grondwater (AS3000). 

3.2 Veldwerk ten behoeve van de grond 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van 

peilbuizen voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 27-01-2020.  

De grond is globaal opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. De boorstaten van de 

boringen zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn de 

volgende bijzonderheden waargenomen: 

Boring Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming 

B1 50 – 100  Koolas sterk 

B1 100 – 150  Puin matig 

B3 55 – 105 Puin zwak, koolas sporen zwak 

Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse 

op een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof. 

Monstercode  Traject 

(cm-mv) 

Opgebouwd uit boringen Zintuiglijke 

waarneming 

B1 50 – 100  B1 Koolas sterk 

MB1 5 – 55  B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B12 - 

MO1 50 – 200  B1+B2+B3 - 
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Puin is niet asbestverdacht 

In de ondergrond wordt zintuigelijk (grotendeels gedefinieerd) puin aangetroffen. Dit 

puin is door de veldwerker niet als asbestverdacht beoordeeld. De puinbijmenging is 

middels een QuickScan op asbest in het monster onderzocht. Op basis van zowel 

zintuigelijk als analytische waarneming wordt er geen asbest in de ‘verdachte’ 

bodemlagen aangetroffen. 

3.3 Veldwerk ten behoeve van het grondwater 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is uitgevoerd op 05-

02-2020. Tijdens het uitvoeren van de grondwatermonstername en veldmetingen zijn 

geen bijzonderheden waargenomen.  

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de onderstaande metingen verricht en 

onderstaande monster(s) ter analyse aangeleverd. 

Monstercode Filterstelling (cm-mv) GWS1 Ec (µS/cm) pH Temp.2 (°C) Troebelheid 

B1 200 – 300  118 600 6,6 12 17,5 
1 GWS: Grondwaterstand (cm-mv), 2 Temp.: Temperatuur 

 

Een te hoge NTU-waarde (>10 NTU) kan leiden tot overschatting van de organische 

verontreiniging. Indien na chemische analyse organische parameters de streefwaarde  

(onverwacht) overschrijden kan tot herbemonstering van de peilbuis worden besloten. 
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4. Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform 

AS3000), de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.1 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. De 

concentraties welke in het lab worden gemeten worden bij toetsing nog gecorrigeerd op 

basis van het gehalte aan lutum & organische stof. De getoetste analyseresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 7. 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B1 Kobalt 

Koper 

Kwik 

Molybdeen 

Nikkel 

Lood 

Zink 

PCB 

PAK 

13 

56 

0,15 

2,8 

23 

110 

92 

0,028 

2,1 

  

MB1 -    

MO1 Kwik 

Lood  

0,13 

53 

  

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 

 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B1 Barium 

Kwik 

Naftaleen  

63 

 

0,04 

  

0,61 

B1 (her) Kwik -   

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de streef-, tussen- of interventiewaarde 

worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 

 

Om de kwik verontreiniging te bevestigen is er op 14-02-2020 door dhr. B. Brouwer een 

herbemonstering van het grondwater in B1 uitgevoerd. Na analyse van het grondwater 

wordt kwik niet verhoogd ten opzichte van de streefwaarde aangetroffen. 



 

Onderzoekslocatie: Mariadal, Roosendaal (Deellocatie B) 8 

Projectnummer: 19-326  

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de bovengrond 

verhogingen van diverse zware metalen, PCB’s en PAK’s aangetroffen.  

In de ondergrond worden kwik en lood verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde 

aangetroffen. 

In het grondwater wordt tijdens de eerste monstername een interventiewaarde 

verhoging van kwik aangetroffen. Dit betrof vermoedelijk een storende matrix in het 

monster (of ter plaatse van het laboratorium) omdat er na herbemonstering geen kwik 

meer in het grondwater aanwezig blijkt te zijn, enkel streefwaarde verhogingen van 

barium en naftaleen. 

4.3 Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Wanneer er in de toekomst grond van de locatie wordt afgevoerd moet er een 

partijkeurig conform Besluit Bodemkwaliteit, protocol 1001 worden uitgevoerd.  

Vooruitlopend op een mogelijke partijkeuring worden de resultaten van dit 

bodemonderzoek in deze paragraaf indicatief beoordeeld op de verwachte 

toepasbaarheid. 

Monstercode  Indicatief oordeel toepasbaarheid 

B1 Klasse industrie 

MB1 Klasse achtergrondwaarde 

MO1 Klasse achtergrondwaarde 

 

Zowel in de boven- als ondergrondgrond valt indicatief in de kwaliteitsklasse 

‘achtergrondwaarde’. Enkel het separate monster met koolas bijmenging valt in de 

klasse ‘industrie’, maar dit geeft geen representatief beeld van de mogelijke partij. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de bovengrond 

verhogingen van diverse zware metalen, PCB’s en PAK’s aangetroffen.  

In de ondergrond worden kwik en lood verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde 

aangetroffen. 

In het grondwater wordt tijdens de eerste monstername een interventiewaarde 

verhoging van kwik aangetroffen. Dit betrof vermoedelijk een storende matrix in het 

monster omdat er na herbemonstering geen kwik meer in het grondwater aanwezig 

blijkt te zijn, enkel streefwaarde verhogingen van barium en naftaleen. 

De locatie kan niet meer als onverdacht worden beschouwd. Verhogingen ten opzichte 

van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde worden vaker aangetroffen 

tijdens bodemonderzoeken en geven geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot 

huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.  

 

 

 

 

 

Algemeen 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen 

uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen geplaatst en analyses 

ingezet. Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de 

bodemopbouw / bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. Het 

onderzoek is alleen ter plaatse van de directe omgeving van de bebouwing uitgevoerd, hierbij is het gedeelte van de 

locatie waar een beton- en of overige verhardingslagen worden aangetroffen niet onderzocht.  

Op basis van dit bodemonderzoek kan ook geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de bodem en of 

funderingslagen onder de betonverharding en/of bebouwing. Hierdoor kan niet geheel uitgesloten worden dat er op 

de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.  

Sinds juli 2019 is het een verplichting om bij grondverzet de grond te keuren op de aanwezigheid van PFAS. 

Momenteel is het nog niet verplicht deze parameters te analyseren tijdens een verkennend bodemonderzoek. Terra 

Milieu bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 

 



 

 

Bijlage 1.  Ligging onderzoekslocatie 

 

  



Globale ligging onderzoekslocaties A en B 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19-326

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4702&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4577&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4707&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4752&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4705&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4439&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4749&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4704&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4819&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4845&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4578&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4945&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4551&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4732&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4750&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4751&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4922&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=L&perceelnummer=4706&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RSD00&sectie=A&perceelnummer=4721&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 19-326

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Roosendaal en Nispen L 4578
Kloosterstraat 13, 4701KH Roosendaal
CC-BY Kadaster.



 

 

Bijlage 2. Situatie uitgevoerde bodemonderzoek 
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Bijlage 3.  Vooronderzoek conform NEN 5725 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als onverdacht kan 

worden beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een standaard 

vooronderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de 

volgende bronnen geraadpleegd: 

− Kadastrale gegevens; 

− Bodemkwaliteitskaart; 

− BAG-viewer; 

− Bodemloket. 

Bodemkwaliteitskaart 

Gemeente Roosendaal heeft geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar. 

 

BAG-viewer 

 

 

  



 

 

Asbestverdacht 

Op grond van onderstaande basisinformatie wordt beoordeeld of de locatie als verdacht 

op het voorkomen van asbest in de bodem moet worden beschouwd.  

Vaststellen of sprake is van een asbestverdachte locatie 

De volgende activiteiten of gebeurtenis moeten worden beschouwd als asbestverdacht: 

− De eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende 

producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerken; 

− De eventuele aanwezigheid in verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 

schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en/of de 

aanwezigheid van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. 

erven bij boerderijen); 

− De aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan 

wel in het verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, 

met een gerede kans dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn 

achtergebleven; 

− Eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 

− De kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de 

ondergrond; 

− De toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in 

(volks)tuinen; 

− De (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in 

de bodem; 

− Er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden 

(asbestbrand), zonder dat de verspreid geraakt asbestresten (meteen) zijn 

opgeruimd. 

De locatie wordt niet als asbestverdacht worden beschouwd, aangezien geen van 

bovenstaande factoren van invloed zijn op de onderzoekslocatie. 

 

Informatie omgevingsdienst 

Hieronder volgt een samenvatting van de informatie afkomstig uit de omgevings-

rapportage van de omgevingsdienst. Het gehele projectgebied ‘Mariadal’ is hierbij 

gearceerd. Niet alle onderzoeken uit onderstaande rapport zijn van invloed op het 

betreffende bodemonderzoek. De belangrijkste onderzoeken zijn opgenomen in 

hoofdstuk 3 van het rapport. 
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Inleiding
Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de loca e op de
eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis
bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook
geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan
adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die
uitgevoerd zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de loca es met een
risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g uit oude bestanden en tekeningen,
zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische
informa e zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden
tot vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van loca es met de
meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek hee  plaatsgevonden,
hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met
behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de bodem
en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande
volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
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Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of er
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het
hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de historische
bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele verontreinigingen en de vervolgac e
aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn uitgevoerd weergeven,
zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze in het bis bekend
zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25 meter rond de loca e.
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Loca e: Molenstraat 1

Loca e
Adres Molenstraat 1 4701JK ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400057

Loca enaam Molenstraat 1

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167400040

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking Erns g, niet urgent

Status besluiten Erns g, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

BOOT

Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij
'Roosendaal' /
SHELL / Vml

Naam: Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij 'Roosendaal' /
SHELL / Vml Straat/Huisnummer:
Molenstraat 1 Postcode/Plaats:
Roosendaal Gemeente:
Roosendaal Aanwezig: Ja In
gebruik: Ja Product: Benzine
KIWA-cer ficaat?: Nee Datum
installa e: 01-01-1938
Bodemverontreiniging: Ja
Status: BARIM - gesaneerd pre
BOOT Code Nazca: NZ167401586
X/Y coördinaten: 90530.000 /
394335.000 Opmerking1: HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/41 - HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/42 - benzine-servicesta on
- benzine-servicesta on -
MEDELING MZE 2 TANKS +
BODEMVERONTREINIGING
SANERING IN BEHANDELING
PROVINCIE Opmerking2: BRON:
BOOTRSD`/ GA Tankslag
deelnemer: - WBB: - p of b: b h
of a: a ADRES_OUD: -
WATERWIN_GEBIED: -
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TANKS_AANWEZIG: JA
TANKS_AANTAL_TOTAAL: 2
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik:
0 TANKS_IN_GEBRUIK: 2
INGEBR_JAAR: 1938
BUITENGEBR_JAAR: -
LIGGING_VERMOED: openbare
ruimte
AANTAL_PRODUCT_VOLUME: 2B
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N
gewijzigd: 01-04-2003
SAN_DATUM: -
bodem_VERONTR: JA
KIWA_CERT: NEE STATUS: BARIM
- gesaneerd pre BOOT
NUMMERAANDUIDING_ID: -
SBG_X: - SBG_Y: -
SBG_VINDPLAATS: -
SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1: -
SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR:
-

BOOT

Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij
'Roosendaal' /
SHELL / Vml

Naam: Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij 'Roosendaal' /
SHELL / Vml Straat/Huisnummer:
Molenstraat 1 Postcode/Plaats:
Roosendaal Gemeente:
Roosendaal Aanwezig: Ja In
gebruik: Ja Product: Benzine
KIWA-cer ficaat?: Nee Datum
installa e: 01-01-1938
Bodemverontreiniging: Ja
Status: BARIM - gesaneerd pre
BOOT Code Nazca: NZ167401587
X/Y coördinaten: 90530.000 /
394335.000 Opmerking1: HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/41 - HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/42 - benzine-servicesta on
- benzine-servicesta on -
MEDELING MZE 2 TANKS +
BODEMVERONTREINIGING
SANERING IN BEHANDELING
PROVINCIE Opmerking2: BRON:
BOOTRSD`/ GA Tankslag
deelnemer: - WBB: - p of b: b h
of a: a ADRES_OUD: -
WATERWIN_GEBIED: -
TANKS_AANWEZIG: JA
TANKS_AANTAL_TOTAAL: 2
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik:
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0 TANKS_IN_GEBRUIK: 2
INGEBR_JAAR: 1938
BUITENGEBR_JAAR: -
LIGGING_VERMOED: openbare
ruimte
AANTAL_PRODUCT_VOLUME: 2B
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N
gewijzigd: 01-04-2003
SAN_DATUM: -
bodem_VERONTR: JA
KIWA_CERT: NEE STATUS: BARIM
- gesaneerd pre BOOT
NUMMERAANDUIDING_ID: -
SBG_X: - SBG_Y: -
SBG_VINDPLAATS: -
SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1: -
SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR:
-

01-06-1995 Historisch
onderzoek

Historisch
onderzoek

Consulmij
bv

01-11-1995 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
Onderzoek 1 Consulmij

01-01-1997 Nader onderzoek Nader Onderzoek
1 Consulmij

09-05-1997
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek 1 BMS

09-06-1997 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek BMS

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

afgewerkte olietank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

autoplaatwerkerij annex
-spuiterij 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

autorepara ebedrijf 1938 1966 Nee Onbekend Nee

benzine-service-sta on 1938 9999 Nee Onbekend Nee

brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

papier- en papierwarenindustrie 1978 1987 Nee Onbekend Nee
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papier- pulp- en kartonindustrie 1987 9999 Nee Onbekend Nee

suikerfabriek 1880 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 200

Grondwater I 200 120

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

24-04-1995 OO uitvoeren 0319384 Defini ef

01-10-1997 besch. erns g, niet urgent 0462555 Defini ef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Molenstraat 7-11

Loca e
Adres Molenstraat 7 -11 4701JK ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400270

Loca enaam Molenstraat 7-11

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167400061

Status

Vervolg WBB Uitvoeren aanvullende
saneringsevalua e Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten Sanerings evalua e Beschikking Urgent san binnen 4 jaar

Status besluiten Urgent san binnen 4 jaar Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

01-09-1992 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek Haskoning

01-03-1996 Brf (briefrapport) Overig 1 Ingenieursbureau
Haskoning

01-03-1996 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek Haskoning

01-03-1996 Saneringsplan Saneringsplan (plan
van aanpak) Haskoning

01-09-1997 Sanerings evalua e Evalua e Sanering 1 Haskoning

23-10-1998 Sanerings evalua e Sanerings evalua e Haskoning

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

brandstoffengroothandel
(vloeibaar) 1971 1973 Nee Nee Nee Nee
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brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

chemicaliënopslagplaats 9999 9999 Nee Onbekend Nee

drukkerijen en aanverwante
ac viteiten 1860 9999 Nee Nee Nee Nee

goud- en zilversmederij 1902 9999 Nee Nee Nee Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

krantendrukkerij 1993 9999 Nee Nee Nee Nee

meelindustrie 1863 9999 Nee Nee Nee Nee

onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

suikerfabriek 9999 9999 Nee Onbekend Nee

viltzeilfabriek 1986 9999 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 1500

Grond I 250

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

19-04-1996 Aanv. info gewenst /opschorten 0379955 Defini ef

25-07-1996 Instemmen met SP 0396362 Defini ef

16-12-1998 Instemmen interimrapport SE 0535636 grond Defini ef

16-12-1998 Vervolg op termijn 0535636 grondwater Defini ef

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (loca e) 23-10-1998

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

16-12-1998 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Burg. Prinsensingel 12

Loca e
Adres Burg. Prinsensingel 12 4701HM ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400277

Loca enaam Burg. Prinsensingel 12

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167401638

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

09-04-1993 BOOT Goris
H.J.M.

Naam: Goris H.J.M. Straat/Huisnummer: Burgemeester
Prinsensingel 12 Postcode/Plaats: 4701HM Roosendaal
Gemeente: Roosendaal Aanwezig: Ja In gebruik: Nee
Product: Huisbrandolie KIWA-cer ficaat?: Ja
Bodemverontreiniging: Nee Datum sanering: 09-04-1993
Status: afgesloten - gesaneerd met KIWA zand Code Nazca:
NZ167400236 X/Y coördinaten: 90709.291 / 394523.737
Opmerking2: BRON: BOOTRSD Tankslag deelnemer: - WBB:
- p of b: p h of a: h ADRES_OUD: - WATERWIN_GEBIED: -
TANKS_AANWEZIG: JA TANKS_AANTAL_TOTAAL: 1
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik: 1 TANKS_IN_GEBRUIK: 0
INGEBR_JAAR: - BUITENGEBR_JAAR: - LIGGING_VERMOED:
VOOR AANTAL_PRODUCT_VOLUME: H AFVULMASSA: ZAND
SAN_PAKKET: A gewijzigd: 01-04-2003 SAN_DATUM:
09-04-1993 bodem_VERONTR: NEE KIWA_CERT: JA STATUS:
afgesloten - gesaneerd met KIWA
NUMMERAANDUIDING_ID: 1674200000019977 SBG_X: -
SBG_Y: - SBG_VINDPLAATS: - SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1:
- SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR: -

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
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brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Molenstraat 1-19

Loca e
Adres Molenstraat ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400622

Loca enaam Molenstraat 1-19

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167403878

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1962 BOOT Suikerbuijk,
Ant.

Naam: Suikerbuijk, Ant. Straat/Huisnummer:
Molenstraat 11 TSSN - 19 Postcode/Plaats: 4701JK
Roosendaal Gemeente: Roosendaal Aanwezig: Ja In
gebruik: Ja KIWA-cer ficaat?: Nee Datum installa e:
01-01-1971 Datum sanering: 01-01-1962 Status: BARIM
- gesaneerd pre BOOT Code Nazca: NZ167400327 X/Y
coördinaten: 90574.708 / 394349.793 Opmerking1:
KVK - 7751 - tussen nummer 11 en 19. Pand gesloopt
in 1976. - brandstoffengroothandel (vloeibaar) -
Opmerking2: BRON: KVK Tankslag deelnemer: - WBB:
- p of b: b h of a: a ADRES_OUD: - WATERWIN_GEBIED:
- TANKS_AANWEZIG: JA TANKS_AANTAL_TOTAAL: 1
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik: 0
TANKS_IN_GEBRUIK: 1 INGEBR_JAAR: 1971
BUITENGEBR_JAAR: 01-01-1962 LIGGING_VERMOED:
onbekend AANTAL_PRODUCT_VOLUME: -
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N gewijzigd: 01-04-2003
SAN_DATUM: - bodem_VERONTR: - KIWA_CERT: NEE
STATUS: BARIM - gesaneerd pre BOOT
NUMMERAANDUIDING_ID: 1674200000087183 SBG_X:
- SBG_Y: - SBG_VINDPLAATS: - SBG_DOSSIER_NR: -
SBG_SBI_1: - SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR: -

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

brandstoffengroothandel
(vloeibaar) 1971 1973 Nee Nee Nee Nee

goud- en zilversmederij 1902 9999 Nee Nee Nee Nee

krantendrukkerij 1993 9999 Nee Nee Nee Nee

meelindustrie 1863 9999 Nee Nee Nee Nee

onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 14 van 40 - 11-12-2019

 



Loca e: Kloosterstraat 15

Loca e
Adres Kloosterstraat 15 4701KH ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400818

Loca enaam Kloosterstraat 15

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167402072

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

zuivelfabriek 1905 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vughtstraat 4

Loca e
Adres Vughtstraat 4 4701NS ROOSENDAAL

Loca ecode AA167401828

Loca enaam Vughtstraat 4

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167402900

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

schildersbedrijf 1922 1983 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Stadserf 1A

Loca e
Adres Stadserf 1A 4701NK ROOSENDAAL

Loca ecode AA167402232

Loca enaam Stadserf 1A

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167400555

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

rioolwaterzuiveringsinrich ng
(rwzi) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vincen usstraat ong.

Loca e
Adres Vincen usstraat ong. Roosendaal

Loca ecode AA167402510

Loca enaam Vincen usstraat ong.

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405365

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

06-10-1999 Verkennend
onderzoek NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1

Regionale Milieudienst
West-Brabant CE3

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

tex elveredeling 1979 8888 Nee Onbekend Nee

zeemleerlooierij 8888 1979 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Kloosterstraat 13

Loca e
Adres Kloosterstraat 13 4701KH Roosendaal

Loca ecode AA167402593

Loca enaam Kloosterstraat 13

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167403838

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

07-08-1997
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek 1

Regionale
Milieudienst
West-Brabant

CE45, RMD
Bodem K deel
II

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

koperslagerij 1902 8888 Nee Nee Onbekend Nee

smederij 1902 8888 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Molenstraat/Kloosterstraat (vm drukkerij

Loca e
Adres Molenstraat/ Kloosterstraat Roosendaal

Loca ecode AA167402666

Loca enaam Molenstraat/Kloosterstraat (vm drukkerij

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405111

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Historisch onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

01-04-1992 Sanerings
evalua e Evalua e Sanering 1 Ingenieursbureau

Haskoning CE100

01-09-1992
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend Onderzoek 1 Ingenieursbureau
Haskoning CE101

27-07-2011 Historisch
onderzoek

Vooonderzoek NEN5725
Molenstraat 3-5 en 7-11 te
Roosendaal

Regio
Milieukundige
Dienst

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

viltzeilfabriek 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

 

Pagina 25 van 40 - 11-12-2019

 



Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

16-12-1998 SE opstellen 535636

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Kloosterstraat 1

Loca e
Adres Kloosterstraat 1 Roosendaal

Loca ecode AA167403212

Loca enaam Kloosterstraat 1

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405004

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet erns g

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

01-07-2004 Verkennend
onderzoek NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1 Wematech retour gemeente

Roosendaal

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bominslag/-krater 8888 8888 Nee Onbekend Nee

opslag van vetzuren of zepen 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Ondergrondse containers Centrum

Loca e
Adres diverse straten Roosendaal

Loca ecode AA167403385

Loca enaam Ondergrondse containers Centrum

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405142

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet erns g

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

18-07-2007 Indica ef
onderzoek

Indica ef
Onderzoek 1

Regionale
Milieudienst

RMD
bodem

13-11-2007 Nader onderzoek Nader Onderzoek 1 Regionale
Milieudienst

RMD
bodem

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

elektrisch ondersta on
(transformatorolie) 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Dominestraat

Loca e
Adres Dominestraat Roosendaal

Loca ecode AA167403653

Loca enaam Dominestraat

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167404788

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Indica ef onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

16-06-2010 Indica ef
onderzoek

Indica ef
Onderzoek 1

Rasenberg
Milieutechniek

RMD
bodem

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

elektrisch ondersta on
(transformatorolie) 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vughtstraat

Loca e
Adres Vughtstraat Roosendaal

Loca ecode AA167403654

Loca enaam Vughtstraat

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405394

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

16-03-2011 Verkennend onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1

Tri um
Advies

RMD
bodem

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

elektrisch ondersta on
(transformatorolie) 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Centrumring Roosendaal

Loca e
Adres

Loca ecode AA167403760

Loca enaam Centrumring Roosendaal

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167407536

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

25-01-2017 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Milieukundig bodemonderzoek
Centrumring Roosendaal 2017

RSK
EMN 513544

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inscha ng van de
situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen
wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke
omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte
incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit
rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g eigenaar of als derde, bij
aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht hee  als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in
voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een
tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of
andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk
te worden beoordeeld. Ook al hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet
uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook kan
er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsitua e. Op basis
van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet verontreinigd, een nader
bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge verontreiniging risico"e;s
vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een
sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids- ,
Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25
m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging
vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd
gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de vervolgstappen vastgesteld.
We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van
een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een (aanvullend) Historisch
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen van
een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die door de provincie in
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een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende
onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende ac viteiten. De loca e is
bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit).
Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indica ef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende
ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij een
ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de saneringsmethode en/of de
saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een
sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e hiervan gee  aan of
de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde
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S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige gehalte
aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle
mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt
overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging. Overschrijding van de
tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde
waarbij maatregelen (interven es) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt
overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor
de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen e c.q.
spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen
in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken.
Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten
nog in gebruik zijnde  gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut
voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de
bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden
verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.

 

Pagina 40 van 40 - 11-12-2019

 



 

 

Bijlage 4.  Veldwerkverslag 

 

  









 

 

Bijlage 5.  Boorprofielbeschrijvingen (conform NEN 5104) 

  



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig



19-326_B Kloosterstraat 13boorstaten

projectnummer

19-326_B
blad

1/4
locatie

Mraiadal Roosendaal - Locatie B
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Kloosterstraat 13

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring B1 (300cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Maaiveld

150 cm

50

200cm

300cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1

Zand, matig siltig. Bruin-zwart. Zand laag met
koolas? zie foto. Edelmanboor. Koolas sterk.Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-donkerbruin. 
Edelmanboor. Puin matig.Zs2

3

Zand, matig siltig. Beige-grijs. Klei brokjes. 
Zuigerboor. --Zs2

4

Zand, matig siltig. Beige-grijs.  Zuigerboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B2 (150cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Maaiveld

150 cm

Bestrating. --
Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor.

--Zs2h13

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor.

--Zs2h1

4

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --Zs2

5

gestuit



19-326_B Kloosterstraat 13boorstaten

projectnummer

19-326_B
blad

2/4
locatie

Mraiadal Roosendaal - Locatie B
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Kloosterstraat 13

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring B3 (205cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-donkerbruin. 
Edelmanboor. Puin zwak, koolas sporen zwak.Zs2

3

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --Zs2

4

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --Zs2

5

50cm

100cm

(1:50)

Boring B4 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --
Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --Zs2

3

50cm

100cm

(1:50)

Boring B5 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2



19-326_B Kloosterstraat 13boorstaten

projectnummer

19-326_B
blad

3/4
locatie

Mraiadal Roosendaal - Locatie B
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Kloosterstraat 13

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B6 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring B7 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring B8 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring B9 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

2



19-326_B Kloosterstraat 13boorstaten

projectnummer

19-326_B
blad

4/4
locatie

Mraiadal Roosendaal - Locatie B
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex

locatieadres

Kloosterstraat 13

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B10 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --
Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

3

50cm

100cm

(1:50)

Boring B11 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --
Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. Baksteen zwak, koolas zwak.Zs2h1

3

50cm

100cm

(1:50)

Boring B12 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --
Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

3



 

 

Bijlage 6.  Analysecertificaten 

  



T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 31-Jan-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jan-2020

19-326_B

Kloosterstraat, Roosendaal

19-326_B
2020012677/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloosterstraat, Roosendaal

1 2 3

M. van Kordelaar 1/2

19-326_B

19-326_B

Analysecertificaat

31-Jan-2020/13:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020012677/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.8% (m/m) 88.2 82.0Droge stof

S 9.1% (m/m) ds 0.9 2.0Organische stof

90.7% (m/m) ds 98.8 97.7Gloeirest

S 3.2% (m/m) ds 4.0 4.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 130mg/kg ds <20 30Barium (Ba)

S 0.25mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 13mg/kg ds <3.0 3.2Kobalt (Co)

S 56mg/kg ds 6.3 12Koper (Cu)

S 0.15mg/kg ds 0.052 0.13Kwik (Hg)

S 2.8mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 23mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 110mg/kg ds 19 53Lood (Pb)

S 92mg/kg ds <20 22Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.2mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

18mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

8.8mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 36mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

0.014mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0043mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0032mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

B1

MB1

MO1 11167792

11167791

11167790

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jan-2020

27-Jan-2020

27-Jan-2020



Kloosterstraat, Roosendaal

1 2 3

M. van Kordelaar 2/2

19-326_B

19-326_B

Analysecertificaat

31-Jan-2020/13:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020012677/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
3)

0.0020mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0025mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0013mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.028mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.34mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.058mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.48mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.25mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.34mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.16mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

2.1mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

B1

MB1

MO1 11167792

11167791

11167790

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jan-2020

27-Jan-2020

27-Jan-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020012677/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11167790 B1.2(50-100)  50  100 0537914121 B1

 11167791 B4.3(20-55)  20  55 0537914096 MB1

 11167791 B5.2(5-55)  5  55 0537914123 MB1

 11167791 B6.2(5-55)  5  55 0537914131 MB1

 11167791 B7.2(5-55)  5  55 0537914129 MB1

 11167791 B8.2(5-55)  5  55 0537914130 MB1

 11167791 B9.2(5-55)  5  55 0537914122 MB1

 11167791 B10.3(15-55)  15  55 0537914100 MB1

 11167791 B12.3(15-55)  15  55 0537914104 MB1

 11167791 B2.2(5-30)  5  30 0537914116 MB1

 11167791 B3.2(5-55)  5  55 0537914113 MB1

 11167792 B3.4(105-155)  105  155 0537914115 MO1

 11167792 B3.5(155-205)  155  205 0537914124 MO1

 11167792 B1.4(150-200)  150  200 0537914128 MO1

 11167792 B2.4(50-100)  50  100 0537914117 MO1

 11167792 B2.5(100-150)  100  150 0537914127 MO1
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020012677/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020012677/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11167790
Certificate no.: 2020012677
Sample description.: B1
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T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 11-Feb-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Feb-2020

Kloosterstraat, Roosendaal

19-326_B
2020018333/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloosterstraat, Roosendaal

1

Max van Kordelaar 1/2

19-326_B

Analysecertificaat

11-Feb-2020/10:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Feb-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020018333/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 63µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 2.9µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S 0.61µg/LKwik (Hg)

S 3.6µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.7µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 46µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S 0.040µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 B1 11185498

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020



Kloosterstraat, Roosendaal

1

Max van Kordelaar 2/2

19-326_B

Analysecertificaat

11-Feb-2020/10:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Feb-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020018333/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 B1 11185498
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020018333/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11185498 0680383108 B1

 11185498 0680383109 B1

 11185498 0800774658 B1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020018333/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020018333/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 18-Feb-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Feb-2020

19-326 HER

Kloosterstraat, Roosendaal

19-326_B
2020023861/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloosterstraat, Roosendaal

1

Ben Brouwer 1/1

19-326_B

19-326 HER

Analysecertificaat

18-Feb-2020/10:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

14-Feb-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020023861/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <0.050µg/LKwik (Hg)

1 B1 11203373
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020023861/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11203373 0800878537 B1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020023861/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. J. van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 10-Feb-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jan-2020

19-326_AIB

Kloosterstraat, Roosendaal

19-326_B
2020016049/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloosterstraat, Roosendaal

1

M. van Kordelaar 1/1

19-326_B

19-326_AIB

Analysecertificaat

10-Feb-2020/09:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jan-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020016049/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)

N.v.t.Typering
1)

<0.1% (m/m)Chrysotiel
1)

<0.1% (m/m)Amosiet
1)

<0.1% (m/m)Crocidoliet
1)

<0.1% (m/m)Anthofyliet
1)

<0.1% (m/m)Actinoliet
1)

<0.1% (m/m)Tremoliet
1)

N.v.t.Geschatte gebondenheid

1 MMA 11178711

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jan-2020

MC



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020016049/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11178711 B1.3(100-150)  100  150 0537914126 MMA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020016049/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020016049/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Asbest Quickscan

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020016049-19-326_B
Ons kenmerk : Project 996371
Validatieref. : 996371_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZHPZ-RWAO-HVHX-OPPC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 10 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Asbestonderzoek
Asbest Quickscan:

typering n.v.t.
chrysotiel massa% < 0,1
amosiet massa% < 0,1
crocidoliet massa% < 0,1
anthofyliet massa% < 0,1
actinoliet massa% < 0,1
tremoliet massa% < 0,1
geschatte gebondenheid n.v.t.

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996371
Project omschrijving : 2020016049-19-326_B
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235792 = MMA

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 31/01/2020
Startdatum : 07/02/2020
Monstercode : 6235792
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ZHPZ-RWAO-HVHX-OPPC Ref.: 996371_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwalitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode
voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van
NEN 5896.
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996371
Project omschrijving : 2020016049-19-326_B
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZHPZ-RWAO-HVHX-OPPC Ref.: 996371_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6235792 MMA MMA 0537914126

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996371
Project omschrijving : 2020016049-19-326_B
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZHPZ-RWAO-HVHX-OPPC Ref.: 996371_certificaat_v1



 

 

Bijlage 7. Getoetste analyseresultaten 

  



Toetsingswaarden BoToVa  

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Analyse  Eenheid     RG  AW  TW  IW 

Metalen
Barium (Ba)  mg/kg ds  20 190 555 920 
Cadmium (Cd)  mg/kg ds  0,2 0,6 6,8 13 
Kobalt (Co)  mg/kg ds  3 15 103 190 
Koper (Cu)  mg/kg ds  5 40 115 190 
Kwik, niet vluchtig (Hg)  mg/kg ds  0,05 0,15 18,1 36 
Nikkel (Ni)  mg/kg ds  4 35 67,5 100 
Molybdeen (Mo)  mg/kg ds  1,5 1,5 95,8 190 
Lood (Pb)  mg/kg ds  10 50 290 530 
Zink (Zn)  mg/kg ds  20 140 430 720 

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10‐C40)  mg/kg ds  35 190 2600 5000 

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7)  mg/kg ds  0,007 0,02 0,51 1 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7)  mg/kg ds  0,35 1,5 20,8 40 



19‐326_B

Kloosterstraat, Roosendaal

19‐326_B

27‐01‐2020

M. van Kordelaar

2020012677

27‐01‐2020

31‐01‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

9,1 0,9 2

3,2 4 4,7

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 82,8 82,8 88,2 88,2 82 82

% (m/m) ds 9,1 9,1 0,9 0,9 2 2

% (m/m) ds 90,7 98,8 97,7

% (m/m) ds 3,2 3,2 4 4 4,7 4,7

Metalen

mg/kg ds 130 438 <20 43,4 30 86,92

mg/kg ds 0,25 0,3199 ‐ <0,20 0,2338 ‐ <0,20 0,2314 ‐

mg/kg ds 13 40,4 * <3,0 6,058 ‐ 3,2 8,685 ‐

mg/kg ds 56 90,08 * 6,3 12,19 ‐ 12 22,71 ‐

mg/kg ds 0,15 0,2001 * 0,052 0,0723 ‐ 0,13 0,179 *

mg/kg ds 2,8 2,8 * <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 23 60,98 * <4,0 7 ‐ <4,0 6,667 ‐

mg/kg ds 110 150,1 * 19 28,84 ‐ 53 79,45 *

mg/kg ds 92 175,8 * <20 30,15 ‐ 22 45,9 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 2,308 <3,0 10,5 <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 3,846 <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds 5,2 5,714 <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds 18 19,78 <11 38,5 <11 38,5

mg/kg ds 8,8 9,67 <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 4,615 <6,0 21 <6,0 21

mg/kg ds 36 39,56 ‐ <35 122,5 ‐ <35 122,5 ‐

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds 0,014 0,0153 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0043 0,0047 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0032 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0007 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,002 0,0021 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0025 0,0027 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0013 0,0014 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,028 0,0307 * 0,0049 0,0245 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,34 0,34 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,058 0,058 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,48 0,48 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,25 0,25 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,34 0,34 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,18 0,18 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,16 0,16 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 2,1 2,093 * 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11167790 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 11167791 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 11167792 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Monster

B1

MB1

MO1

‐

*

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19‐326_B

Kloosterstraat, Roosendaal

19‐326_B

27‐01‐2020

M. van Kordelaar

2020012677

27‐01‐2020

31‐01‐2020

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel

Bodemtype correctie
9,1 0,9 2

3,2 4 4,7

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 82,8 88,2 82

% (m/m) ds 9,1 0,9 2

% (m/m) ds 90,7 98,8 97,7

% (m/m) ds 3,2 4 4,7

Metalen
mg/kg ds 130 <20 30

mg/kg ds 0,25 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds 13 Ind. <3,0 <= AW 3,2 <= AW

mg/kg ds 56 Ind. 6,3 <= AW 12 <= AW

mg/kg ds 0,15 Wonen 0,052 <= AW 0,13 Wonen

mg/kg ds 2,8 Wonen <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 23 Ind. <4,0 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds 110 Wonen 19 <= AW 53 Wonen

mg/kg ds 92 Wonen <20 <= AW 22 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds 5,2 <5,0 <5,0

mg/kg ds 18 <11 <11

mg/kg ds 8,8 <5,0 <5,0

mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0

mg/kg ds 36 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds 0,014 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0043 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0032 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,002 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0025 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0013 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,028 Wonen 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,34 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,058 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,48 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,25 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,34 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,12 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,18 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,13 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,16 <0,050 <0,050

mg/kg ds 2,1 Wonen 0,35 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11167790 Klasse industrie

2 11167791 Altijd toepasbaar

3 11167792 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monster

B1

MB1

MO1

<= AW

Ind.

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbod

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Toetsingswaarden BoToVa 

Toetsing: BoToVa T13 Wbb grondwater 

Analyse  Eenheid  RG S T  I 

Metalen 
Barium (Ba) µg/L 20 50 338  625 
Cadmium (Cd) µg/L 0,2 0,4 3,2  6 
Kobalt (Co) µg/L 2 20 60  100 
Koper (Cu) µg/L 2 15 45  75 
Kwik (Hg) µg/L 0,05 0,05 0,175  0,3 
Molybdeen (Mo) µg/L 2 5 153  300 
Nikkel (Ni) µg/L 3 15 45  75 
Lood (Pb) µg/L 2 15 45  75 
Zink (Zn) µg/L 10 65 433  800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L 0,2 0,2 15,1  30 
Tolueen µg/L 0,2 7 504  1000 
Ethylbenzeen µg/L 0,2 4 77  150 
o‐Xyleen µg/L
m,p‐Xyleen µg/L
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,2 0,2 35,1  70 
BTEX (som) µg/L
Naftaleen µg/L 0,02 0,01 35  70 
Styreen µg/L 0,2 6 153  300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L 0,2 0,01 500  1000 
Trichloormethaan µg/L 0,2 6 203  400 
Tetrachloormethaan µg/L 0,1 0,01 5  10 
Trichlooretheen µg/L 0,2 24 262  500 
Tetrachlooretheen µg/L 0,1 0,01 20  40 
1,1‐Dichloorethaan µg/L 0,2 7 454  900 
1,2‐Dichloorethaan µg/L 0,2 7 204  400 
1,1,1‐Trichloorethaan µg/L 0,1 0,01 150  300 
1,1,2‐Trichloorethaan µg/L 0,1 0,01 65  130 
cis 1,2‐Dichlooretheen µg/L
trans 1,2‐Dichlooretheen µg/L
CKW (som) µg/L
Tribroommethaan µg/L 630 
Vinylchloride µg/L 0,2 0,01 2,5  5 
1,1‐Dichlooretheen µg/L 0,1 0,01 5  10 
1,2‐Dichloorethenen (Som) 
factor 0,7  µg/L  0,2 0,01 10  20 
1,1‐Dichloorpropaan µg/L
1,2‐Dichloorpropaan µg/L
1,3‐Dichloorpropaan µg/L
Dichloorpropanen som factor 
0.7 

 
µg/L  0,6 0,8 40,4  80 

Minerale olie 
Minerale olie (C10‐C12) µg/L
Minerale olie (C12‐C16) µg/L
Minerale olie (C16‐C21) µg/L
Minerale olie (C21‐C30) µg/L
Minerale olie (C30‐C35) µg/L
Minerale olie (C35‐C40) µg/L
Minerale olie totaal (C10‐C40)    µg/L 50 50 325  600 



19‐326_B

Kloosterstraat, Roosendaal

05‐02‐2020

Max van Kordelaar

2020018333

05‐02‐2020

11‐02‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 63 63 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,9 2,9 ‐ 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 0,61 0,61 *** 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 3,6 3,6 ‐ 2 5 153 300

µg/L 3,7 3,7 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 46 46 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L 0,04 0,04 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 11185498

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

B1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19‐326_B

Kloosterstraat, Roosendaal

19‐326 HER

14‐02‐2020

Ben Brouwer

2020023861

14‐02‐2020

18‐02‐2020

Eenheid 1 Oordeel

Metalen
µg/L <0,050 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11203373 Voldoet aan Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monster

B1

‐

*

**

***

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Kwik (Hg)

Legenda

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Bijlage 8. Foto’s onderzoekslocatie 

  







 

 

Bijlage 9. Certificaat  

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. 

Bodemflex BV voert het vooronderzoek en het veldwerk van Terra Milieu uit onder de certificaten BRL 

SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft geen connecties met de opdrachtgever.  

Het vooronderzoek, veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



Bijlage 6: Verkennend bodemonderzoek locatie B (scholenlocatie) 

  



 

    

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Conform NEN 5740 

 

 

 

 

 

Auteur: Dhr. Ing. J.M.H. van Abeelen 

 

  

Controle: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel 

 

  

Veldwerk: Dhr. M. van Kordelaar 

 

  

Opdrachtgever: Kuiper Compagnons 

Postbus 13042 

3004 HA Rotterdam 
 

 Verkennend bodemonderzoek  

 Locatie: Mariadal, Roosendaal  

- Deellocatie A - 
 Projectnummer: 19-326 

 Datum: 19-2-2020 

 

 

  



 

 

Samenvatting 

Ter plaatse van de projectlocatie ‘Mariadal te Roosendaal’ is een verkennend 

bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd. Voor de uitvoer van het bodem-

onderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Op basis van het 

vooronderzoek is de onderzoeksstrategie bepaald.  

De locatie heeft een oppervlakte van circa 2.200 m2 en is in gebruik als parkeerplaats. 

Naar aanleiding van geplande bestemmingsplanwijziging is de locatie onderzocht. Het 

doel van het onderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen 

verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in gehaltes boven 

respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de grond verhogingen van minerale olie ten opzichte van de 

achtergrondwaarde worden aangetroffen.  

In het grondwater worden geen van de onderzochte parameters verhoogd ten opzichte 

van de streefwaarde aangetroffen.  

De locatie kan niet meer als onverdacht worden beschouwd. Verhogingen ten opzichte 

van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde worden vaker aangetroffen 

tijdens bodemonderzoeken en geven geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot 

huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.  
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Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 

en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 

zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. Bodemflex BV 

voert onafhankelijk veldwerk uit onder de certificaten BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft verder 

geen connecties met de opdrachtgever. Het veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 

 



 

Onderzoekslocatie: Mariadal, Roosendaal (Deellocatie A) 1 

Projectnummer: 19-326  

1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

uitgevoerd op de projectlocatie Mariadal te Roosendaal. De locatie is momenteel in 

gebruik als parkeerplaats.  

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 

uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2.  

Naast deellocatie A wordt door Terra Milieu, in hetzelfde projectgebied,  een andere 

deellocatie (B) onderzocht. Deze deellocatie betreft de basisschool gelegen aan de 

Kloosterstraat 13.  

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande bestemmingsplan-

wijziging. Het doel van het bodemonderzoek is om aan te tonen dat op de locatie 

redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater 

in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.  

 

 

 

 

  



 

Onderzoekslocatie: Mariadal, Roosendaal (Deellocatie A) 2 

Projectnummer: 19-326  

2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 

uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van 

bodeminformatie bij de gemeente Roosendaal en de omgevingsdienst West-Brabant. 

Onderzoekslocatie 

De locatie is momenteel in gebruik als parkeerplaats. De locatie zal in de toekomst 

worden gebruikt voor woondoeleinden. Op de betreffende locatie zijn in het verleden 

nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Omgeving onderzoekslocatie 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor woon- en recreatieve doeleinden. In de 

directe omgeving van de onderzoekslocatie (straal van 100 meter) zijn geen relevante 

gegevens bekend met betrekking tot de bodem. Hieronder volgt een samenvatting van 

de opgevraagde stukken; 

Rapport Auteur Kenmerk/ ID 

Verkennend bodemonderzoek Onbekend 12245419 

Locatie: Kloosterstraat 1 Roosendaal 

Conclusie: 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling geen relevante bijzonderheden 

en/of afwijkingen aangetroffen. 

Bovengrond: 

In het bovengrondmengmonster is een licht verhoogd PAK gehalte aangetroffen ten opzichte van de 

betreffende streefwaarde. 

Ondergrond: 

In het ondergrondmengmonster zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters aangetroffen 

ten opzichte van de streefwaarde. 

Grondwater: 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 

aangetroffen ten opzichte van de betreffende streefwaarden. 

Aangenomen mag worden dat het aangetroffen licht verhoogde PAK-gehalte in de bovengrond geen risico's 

opleveren voor de volksgezondheid en/of het milieu. Een eenduidige verklaring voor het PAK gehalte kan op 

basis van de verkregen historische informatie en de resultaten van het onderzoek niet gegeven worden. 

Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en 

de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat geen gebruiksbeperkingen 

hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie.” 

 

  



 

Onderzoekslocatie: Mariadal, Roosendaal (Deellocatie A) 3 

Projectnummer: 19-326  

 

Rapport Auteur Kenmerk/ ID 

Verkennend bodemonderzoek Onbekend 11982875 

Locatie: Kloosterstraat Roosendaal 

Conclusie: 

Uit chemisch onderzoek blijkt dat de bovenste halve meter van de grond van het terrein "Jeroen Bosch" licht 

verontreinigd is met lood en zink en PAK's. Deze gehaltes zijn echter niet van dien aard dat nader onderzoek 

noodzakelijk is (concentraties zijn lager dan de tussenwaarde). In diepere bodemlaag zijn in de grond geen 

verontreinigingen aangetroffen.  

Het grondwater is zeer licht verontreinigd met chroom. Dit kan mogelijk veroorzaakt zijn door een verhoogde 

achtergrondwaarde. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen of slechts licht verhoogde gehalten 

in de grond en het grondwater aangetoond. 

 

Rapport Auteur Kenmerk/ ID en datum 

Verkennend bodemonderzoek RSK 12502029; 513544.001;  25-01-2017 

Locatie: Centrumring (enkel de deellocaties gelegen in omgeving projectgebied) 

Conclusie ‘Burgemeester Prinsensingel; tussen Molenstraat en Kloosterstraat’ 

Onder de klinkerverharding is een circa 40 cm dikke laag puin (funderingslaag) aanwezig. Het puin wordt 

indicatief als toepasbaar beschouwd. 

De bodem is tot 1,5 m-mv opgebouwd uit zand. De grondwaterstand is circa 1,4 m-mv. 

In eerste instantie heeft het analytisch in een mengmonster van de bodemlaag (0,5-1,0 m-mv) direct onder 

de funderingslaag een sterke verontreiniging met lood aangetoond, met daarnaast lichte verontreinigingen 

met kwik en zink. 

Nader onderzoek (boorlocaties 201 t/m 203) heeft in separate grondmonsters van dezelfde bodemlaag 

(monsters M40 t/m M42) slechts lichte verontreinigingen met zink aangetoond. Aangenomen wordt dat het 

sterk verhoogde gehalte lood in mengmonster M30 niet representatief is, dan wel dat er sprake is van een 

zeer plaatselijke spot. 

Evenwel wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en er 

derhalve geen bodemsanerende maatregelen in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk 

zijn. 

 

Rapport Auteur Kenmerk/ ID en datum 

Verkennend bodemonderzoek RSK 12502029; 513544.001;  25-01-2017 

Locatie: Centrumring (enkel de deellocaties gelegen in omgeving projectgebied) 

Conclusie ‘Burgemeester Prinsensingel; tussen Molenstraat en Kloosterstraat’ 

De bodem ter plaatse is tot 1,5 m-mv opgebouwd uit zand, met plaatselijk bijmengingen met stukjes 

baksteen.De grondwaterstand ter plaatse is circa 1,4 m-mv. 

Het analytisch onderzoek heeft in de boven- en ondergrond (tot 1,5 m-mv) geen tot maximaal lichte 

verontreinigingen met kwik, lood en zink aangetoond (monsters M20 t/m M22). De grond voldoet indicatief 

aan dekwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’ of ‘Wonen’. 
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Bodemopbouw en geohydrologie 

Uit de grondwaterkaart van TNO (kaartblad 49 oost) blijkt dat ondergrond in de 

omgeving van Roosendaal kan worden onderverdeeld in redelijk goed en slecht door-

latende lagen. In de ondergrond komen twee watervoerende pakketten voor, min of 

meer gescheiden door een slecht doorlatende laag. Het eerste watervoerende pakket is 

over het algemeen zeer wisselend en varieert zeer sterk in dikte. Onder het eerste 

watervoerende pakket ligt een scheidende laag aanwezig, waarin bovenin een circa 10 

meter dikke kleilaag aanwezig is. 

De gemiddelde grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt verwacht 

op ca. 1 m-mv.  

 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek worden ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 

belastende bronnen of verdachte activiteiten verwacht. De locatie wordt dan ook als 

onverdacht beschouwd. 

Naast deellocatie A wordt in hetzelfde projectgebied een andere deellocatie (B) 

onderzocht. Deze deellocatie betreft de basisschool gelegen aan de Kloosterstraat 13. 

De ligging van beide deellocaties is in bijlage 1 opgenomen. 
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3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Kordelaar  geregistreerd als 

erkend monsternemer van Bodemflex BV. Bodemflex is een onafhankelijk veldwerk-

bureau. Het certificaat is opgenomen in bijlage 9.  

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto’s van de locatie zijn opgenomen 

in bijlage 8. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden beschouwd. 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie 

gehanteerd; Strategie voor een onverdachte locatie (ONV). Naar aanleiding van de 

oppervlakte van de onderzoekslocatie zijn de volgende boringen en analyses verricht  

Opper-

vlakte 

(m2) 

Aantal boringen Aantal analyses 

0,5 m-mv 2,0 m-mv Peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater 

<3.000 9 2 1 2 1 1 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform het standaard pakket grond, inclusief Lutum&O.S. (AS3000); 
2 De analyses van het grondwater worden aangeleverd conform het standaard pakket grondwater (AS3000). 

3.2 Veldwerk ten behoeve van de grond 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van 

peilbuizen voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 27-01-2020.  

De grond is globaal opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. De boorstaten van de 

boringen zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn de 

volgende bijzonderheden waargenomen: 

Boring Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming 

B1 80 – 120  Puin matig, koolas zwak, baksteen puin sterk 

B2 90 – 130  Baksteen matig, betonpuin zwak 

B3 105 – 130  Baksteen puin zwak 

Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse 

op een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof. 

  



 

Onderzoekslocatie: Mariadal, Roosendaal (Deellocatie A) 6 

Projectnummer: 19-326  

 

Monstercode  Traject 

(cm-mv) 

Opgebouwd uit boringen Zintuiglijke waarneming 

B1 80 – 120  B1 Puin matig, koolas zwak, 

baksteen puin sterk 

MB1 5 – 57  B1+B2+B3+B4+B5+B6 

+B7+B8+B11 

- 

MO1 55 – 200  B1+B3 - 

 

Puin is niet asbestverdacht 

In de ondergrond wordt zintuigelijk (grotendeels gedefinieerd) puin aangetroffen. Dit 

puin is door de veldwerker niet als asbestverdacht beoordeeld. De puinbijmenging is 

middels een QuickScan op asbest in het monster onderzocht. Op basis van zowel 

zintuigelijk als analytische waarneming wordt er geen asbest in de ‘verdachte’ 

bodemlagen aangetroffen. 

3.3 Veldwerk ten behoeve van het grondwater 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is uitgevoerd op 05-

02-2020. Tijdens het uitvoeren van de grondwatermonstername en veldmetingen zijn 

geen bijzonderheden waargenomen.  

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de onderstaande metingen verricht en 

onderstaande monster(s) ter analyse aangeleverd. 

Monstercode Filterstelling (cm-mv) GWS1 Ec (µS/cm) pH Temp.2 (°C) Troebelheid 

B1 200 – 300 60  260 6,4 10,1 9,7 
1 GWS: Grondwaterstand (cm-mv), 2 Temp.: Temperatuur 
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4. Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform 

AS3000), de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.1 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. De 

concentraties welke in het lab worden gemeten worden bij toetsing nog gecorrigeerd op 

basis van het gehalte aan lutum & organische stof. De getoetste analyseresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 7. 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Achtergrondwaarde Tussenwaar

de 

Interventiewaarde 

B1 -    

MB1 Minerale olie 46   

MO1 -    

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 

 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B1 -    

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de streef-, tussen- of interventiewaarde 

worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond 

verhogingen van minerale olie ten opzichte van de achtergrondwaarde worden 

aangetroffen.  

In het grondwater worden geen van de onderzochte parameters verhoogd ten opzichte 

van de streefwaarde aangetroffen.  
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4.3 Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Wanneer er in de toekomst grond van de locatie wordt afgevoerd moet er een 

partijkeurig conform Besluit Bodemkwaliteit, protocol 1001 worden uitgevoerd.  

Vooruitlopend op een mogelijke partijkeuring worden de resultaten van dit 

bodemonderzoek in deze paragraaf indicatief beoordeeld op de verwachte 

toepasbaarheid. 

Monstercode  Indicatief oordeel toepasbaarheid 

B1 Klasse achtergrondwaarde 

MB1 Klasse industrie 

MO1 Klasse achtergrondwaarde 

 

De bovengrond van de parkeerplaats valt indicatief in de kwaliteitsklasse ‘industrie’.  

Dit komt vanwege een minimale verhoging van minerale olie in de bodem. De 

ondergrond wordt indicatief getoetst als klasse ‘achtergondwaarde’. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de grond verhogingen van minerale olie ten opzichte van de 

achtergrondwaarde worden aangetroffen.  

In het grondwater worden geen van de onderzochte parameters verhoogd ten opzichte 

van de streefwaarde aangetroffen.  

De locatie kan niet meer als onverdacht worden beschouwd. Verhogingen ten opzichte 

van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde worden vaker aangetroffen 

tijdens bodemonderzoeken en geven geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met betrekking tot 

huidige en/of toekomstige gebruik van de locatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen 

uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen geplaatst en analyses 

ingezet. Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de 

bodemopbouw / bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. Het 

onderzoek is alleen ter plaatse van de directe omgeving van de bebouwing uitgevoerd, hierbij is het gedeelte van de 

locatie waar een beton- en of overige verhardingslagen worden aangetroffen niet onderzocht.  

Op basis van dit bodemonderzoek kan ook geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de bodem en of 

funderingslagen onder de betonverharding en/of bebouwing. Hierdoor kan niet geheel uitgesloten worden dat er op 

de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.  

Sinds juli 2019 is het een verplichting om bij grondverzet de grond te keuren op de aanwezigheid van PFAS. 

Momenteel is het nog niet verplicht deze parameters te analyseren tijdens een verkennend bodemonderzoek. Terra 

Milieu bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 

 



 

 

Bijlage 1.  Ligging onderzoekslocatie 

 

  



Globale ligging onderzoekslocaties A en B 
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Bijlage 2. Situatie uitgevoerde bodemonderzoek 
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Bijlage 3.  Vooronderzoek conform NEN 5725 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als onverdacht kan 

worden beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een standaard 

vooronderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de 

volgende bronnen geraadpleegd: 

− Kadastrale gegevens; 

− Bodemkwaliteitskaart; 

− BAG-viewer; 

− Bodemloket. 

Bodemkwaliteitskaart 

Gemeente Roosendaal heeft geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar. 

 

Gemeente/Omgevingsdienst 

Hieronder volgt een samenvatting van de informatie afkomstig uit de omgevings-

rapportage van de omgevingsdienst. Het gehele projectgebied ‘Mariadal’ is hierbij 

gearceerd. Niet alle onderzoeken uit onderstaande rapport zijn van invloed op het 

betreffende bodemonderzoek. De belangrijkste onderzoeken zijn opgenomen in 

hoofdstuk 3 van het rapport. 

 

  



 

 

Asbestverdacht 

Op grond van onderstaande basisinformatie wordt beoordeeld of de locatie als verdacht 

op het voorkomen van asbest in de bodem moet worden beschouwd.  

Vaststellen of sprake is van een asbestverdachte locatie 

De volgende activiteiten of gebeurtenis moeten worden beschouwd als asbestverdacht: 

− De eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende 

producten, apparaten of voorwerpen vervaardigden en/of verwerken; 

− De eventuele aanwezigheid in verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. 

schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en/of de 

aanwezigheid van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. 

erven bij boerderijen); 

− De aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan 

wel in het verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, 

met een gerede kans dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn 

achtergebleven; 

− Eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 

− De kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de 

ondergrond; 

− De toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in 

(volks)tuinen; 

− De (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in 

de bodem; 

− Er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden 

(asbestbrand), zonder dat de verspreid geraakt asbestresten (meteen) zijn 

opgeruimd. 

De locatie wordt niet als asbestverdacht worden beschouwd, aangezien geen van 

bovenstaande factoren van invloed zijn op de onderzoekslocatie. 

 

  



19-326
Omgevingsrapportage

 

 

Pagina 1 van 40 - 11-12-2019

 



Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Molenstraat 1
Molenstraat 7-11
Burg. Prinsensingel 12
Molenstraat 1-19
Kloosterstraat 15
Vughtstraat 4
Stadserf 1A
Vincen usstraat ong.
Kloosterstraat 13
Molenstraat/Kloosterstraat (vm drukkerij
Kloosterstraat 1
Ondergrondse containers Centrum
Dominestraat
Vughtstraat
Centrumring Roosendaal
Kaarten
Disclaimer
Toelich ng

 

 

Pagina 2 van 40 - 11-12-2019

 



Inleiding
Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de loca e op de
eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt met behulp van het
bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het bis
bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij
grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan ook
geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan
adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die
uitgevoerd zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de loca es met een
risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn a oms g uit oude bestanden en tekeningen,
zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische
informa e zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden
tot vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van loca es met de
meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek hee  plaatsgevonden,
hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd, is met
behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens over de bodem
en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande
volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
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Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel gekeken of er
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is, dan wordt deze getoond onder het
hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de historische
bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn. Onder de
loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele verontreinigingen en de vervolgac e
aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn uitgevoerd weergeven,
zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals deze in het bis bekend
zijn.

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25 meter rond de loca e.
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Loca e: Molenstraat 1

Loca e
Adres Molenstraat 1 4701JK ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400057

Loca enaam Molenstraat 1

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167400040

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten Orienterend bodemonderzoek Beschikking Erns g, niet urgent

Status besluiten Erns g, niet urgent Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

BOOT

Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij
'Roosendaal' /
SHELL / Vml

Naam: Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij 'Roosendaal' /
SHELL / Vml Straat/Huisnummer:
Molenstraat 1 Postcode/Plaats:
Roosendaal Gemeente:
Roosendaal Aanwezig: Ja In
gebruik: Ja Product: Benzine
KIWA-cer ficaat?: Nee Datum
installa e: 01-01-1938
Bodemverontreiniging: Ja
Status: BARIM - gesaneerd pre
BOOT Code Nazca: NZ167401586
X/Y coördinaten: 90530.000 /
394335.000 Opmerking1: HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/41 - HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/42 - benzine-servicesta on
- benzine-servicesta on -
MEDELING MZE 2 TANKS +
BODEMVERONTREINIGING
SANERING IN BEHANDELING
PROVINCIE Opmerking2: BRON:
BOOTRSD`/ GA Tankslag
deelnemer: - WBB: - p of b: b h
of a: a ADRES_OUD: -
WATERWIN_GEBIED: -
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TANKS_AANWEZIG: JA
TANKS_AANTAL_TOTAAL: 2
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik:
0 TANKS_IN_GEBRUIK: 2
INGEBR_JAAR: 1938
BUITENGEBR_JAAR: -
LIGGING_VERMOED: openbare
ruimte
AANTAL_PRODUCT_VOLUME: 2B
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N
gewijzigd: 01-04-2003
SAN_DATUM: -
bodem_VERONTR: JA
KIWA_CERT: NEE STATUS: BARIM
- gesaneerd pre BOOT
NUMMERAANDUIDING_ID: -
SBG_X: - SBG_Y: -
SBG_VINDPLAATS: -
SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1: -
SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR:
-

BOOT

Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij
'Roosendaal' /
SHELL / Vml

Naam: Voeten, J.M. / NV
Automobiel Mij 'Roosendaal' /
SHELL / Vml Straat/Huisnummer:
Molenstraat 1 Postcode/Plaats:
Roosendaal Gemeente:
Roosendaal Aanwezig: Ja In
gebruik: Ja Product: Benzine
KIWA-cer ficaat?: Nee Datum
installa e: 01-01-1938
Bodemverontreiniging: Ja
Status: BARIM - gesaneerd pre
BOOT Code Nazca: NZ167401587
X/Y coördinaten: 90530.000 /
394335.000 Opmerking1: HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/41 - HW -
ROOSENDAAL/SEST/1936 -
2001/42 - benzine-servicesta on
- benzine-servicesta on -
MEDELING MZE 2 TANKS +
BODEMVERONTREINIGING
SANERING IN BEHANDELING
PROVINCIE Opmerking2: BRON:
BOOTRSD`/ GA Tankslag
deelnemer: - WBB: - p of b: b h
of a: a ADRES_OUD: -
WATERWIN_GEBIED: -
TANKS_AANWEZIG: JA
TANKS_AANTAL_TOTAAL: 2
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik:
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0 TANKS_IN_GEBRUIK: 2
INGEBR_JAAR: 1938
BUITENGEBR_JAAR: -
LIGGING_VERMOED: openbare
ruimte
AANTAL_PRODUCT_VOLUME: 2B
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N
gewijzigd: 01-04-2003
SAN_DATUM: -
bodem_VERONTR: JA
KIWA_CERT: NEE STATUS: BARIM
- gesaneerd pre BOOT
NUMMERAANDUIDING_ID: -
SBG_X: - SBG_Y: -
SBG_VINDPLAATS: -
SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1: -
SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR:
-

01-06-1995 Historisch
onderzoek

Historisch
onderzoek

Consulmij
bv

01-11-1995 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
Onderzoek 1 Consulmij

01-01-1997 Nader onderzoek Nader Onderzoek
1 Consulmij

09-05-1997
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek 1 BMS

09-06-1997 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek BMS

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

afgewerkte olietank
(ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

autoplaatwerkerij annex
-spuiterij 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

autorepara ebedrijf 1938 1966 Nee Onbekend Nee

benzine-service-sta on 1938 9999 Nee Onbekend Nee

brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

papier- en papierwarenindustrie 1978 1987 Nee Onbekend Nee
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papier- pulp- en kartonindustrie 1987 9999 Nee Onbekend Nee

suikerfabriek 1880 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 200

Grondwater I 200 120

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

24-04-1995 OO uitvoeren 0319384 Defini ef

01-10-1997 besch. erns g, niet urgent 0462555 Defini ef

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Molenstraat 7-11

Loca e
Adres Molenstraat 7 -11 4701JK ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400270

Loca enaam Molenstraat 7-11

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167400061

Status

Vervolg WBB Uitvoeren aanvullende
saneringsevalua e Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten Sanerings evalua e Beschikking Urgent san binnen 4 jaar

Status besluiten Urgent san binnen 4 jaar Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

01-09-1992 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek Haskoning

01-03-1996 Brf (briefrapport) Overig 1 Ingenieursbureau
Haskoning

01-03-1996 Orienterend
bodemonderzoek

Orienterend
bodemonderzoek Haskoning

01-03-1996 Saneringsplan Saneringsplan (plan
van aanpak) Haskoning

01-09-1997 Sanerings evalua e Evalua e Sanering 1 Haskoning

23-10-1998 Sanerings evalua e Sanerings evalua e Haskoning

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

brandstoffengroothandel
(vloeibaar) 1971 1973 Nee Nee Nee Nee
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brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

chemicaliënopslagplaats 9999 9999 Nee Onbekend Nee

drukkerijen en aanverwante
ac viteiten 1860 9999 Nee Nee Nee Nee

goud- en zilversmederij 1902 9999 Nee Nee Nee Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Nee Onbekend Nee

krantendrukkerij 1993 9999 Nee Nee Nee Nee

meelindustrie 1863 9999 Nee Nee Nee Nee

onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

suikerfabriek 9999 9999 Nee Onbekend Nee

viltzeilfabriek 1986 9999 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 1500

Grond I 250

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

19-04-1996 Aanv. info gewenst /opschorten 0379955 Defini ef

25-07-1996 Instemmen met SP 0396362 Defini ef

16-12-1998 Instemmen interimrapport SE 0535636 grond Defini ef

16-12-1998 Vervolg op termijn 0535636 grondwater Defini ef

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (loca e) 23-10-1998

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

16-12-1998 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Burg. Prinsensingel 12

Loca e
Adres Burg. Prinsensingel 12 4701HM ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400277

Loca enaam Burg. Prinsensingel 12

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167401638

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

09-04-1993 BOOT Goris
H.J.M.

Naam: Goris H.J.M. Straat/Huisnummer: Burgemeester
Prinsensingel 12 Postcode/Plaats: 4701HM Roosendaal
Gemeente: Roosendaal Aanwezig: Ja In gebruik: Nee
Product: Huisbrandolie KIWA-cer ficaat?: Ja
Bodemverontreiniging: Nee Datum sanering: 09-04-1993
Status: afgesloten - gesaneerd met KIWA zand Code Nazca:
NZ167400236 X/Y coördinaten: 90709.291 / 394523.737
Opmerking2: BRON: BOOTRSD Tankslag deelnemer: - WBB:
- p of b: p h of a: h ADRES_OUD: - WATERWIN_GEBIED: -
TANKS_AANWEZIG: JA TANKS_AANTAL_TOTAAL: 1
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik: 1 TANKS_IN_GEBRUIK: 0
INGEBR_JAAR: - BUITENGEBR_JAAR: - LIGGING_VERMOED:
VOOR AANTAL_PRODUCT_VOLUME: H AFVULMASSA: ZAND
SAN_PAKKET: A gewijzigd: 01-04-2003 SAN_DATUM:
09-04-1993 bodem_VERONTR: NEE KIWA_CERT: JA STATUS:
afgesloten - gesaneerd met KIWA
NUMMERAANDUIDING_ID: 1674200000019977 SBG_X: -
SBG_Y: - SBG_VINDPLAATS: - SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1:
- SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR: -

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht
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brandsto ank (ondergronds) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Molenstraat 1-19

Loca e
Adres Molenstraat ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400622

Loca enaam Molenstraat 1-19

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167403878

Status
Vervolg WBB Uitvoeren NO Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1962 BOOT Suikerbuijk,
Ant.

Naam: Suikerbuijk, Ant. Straat/Huisnummer:
Molenstraat 11 TSSN - 19 Postcode/Plaats: 4701JK
Roosendaal Gemeente: Roosendaal Aanwezig: Ja In
gebruik: Ja KIWA-cer ficaat?: Nee Datum installa e:
01-01-1971 Datum sanering: 01-01-1962 Status: BARIM
- gesaneerd pre BOOT Code Nazca: NZ167400327 X/Y
coördinaten: 90574.708 / 394349.793 Opmerking1:
KVK - 7751 - tussen nummer 11 en 19. Pand gesloopt
in 1976. - brandstoffengroothandel (vloeibaar) -
Opmerking2: BRON: KVK Tankslag deelnemer: - WBB:
- p of b: b h of a: a ADRES_OUD: - WATERWIN_GEBIED:
- TANKS_AANWEZIG: JA TANKS_AANTAL_TOTAAL: 1
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik: 0
TANKS_IN_GEBRUIK: 1 INGEBR_JAAR: 1971
BUITENGEBR_JAAR: 01-01-1962 LIGGING_VERMOED:
onbekend AANTAL_PRODUCT_VOLUME: -
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N gewijzigd: 01-04-2003
SAN_DATUM: - bodem_VERONTR: - KIWA_CERT: NEE
STATUS: BARIM - gesaneerd pre BOOT
NUMMERAANDUIDING_ID: 1674200000087183 SBG_X:
- SBG_Y: - SBG_VINDPLAATS: - SBG_DOSSIER_NR: -
SBG_SBI_1: - SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR: -

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

brandstoffendetailhandel
(vloeibaar) 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

brandstoffengroothandel
(vloeibaar) 1971 1973 Nee Nee Nee Nee

goud- en zilversmederij 1902 9999 Nee Nee Nee Nee

krantendrukkerij 1993 9999 Nee Nee Nee Nee

meelindustrie 1863 9999 Nee Nee Nee Nee

onverdachte ac viteit 9999 9999 Nee Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 14 van 40 - 11-12-2019

 



Loca e: Kloosterstraat 15

Loca e
Adres Kloosterstraat 15 4701KH ROOSENDAAL

Loca ecode AA167400818

Loca enaam Kloosterstraat 15

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167402072

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

zuivelfabriek 1905 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vughtstraat 4

Loca e
Adres Vughtstraat 4 4701NS ROOSENDAAL

Loca ecode AA167401828

Loca enaam Vughtstraat 4

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167402900

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

schildersbedrijf 1922 1983 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Stadserf 1A

Loca e
Adres Stadserf 1A 4701NK ROOSENDAAL

Loca ecode AA167402232

Loca enaam Stadserf 1A

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167400555

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

rioolwaterzuiveringsinrich ng
(rwzi) 9999 9999 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vincen usstraat ong.

Loca e
Adres Vincen usstraat ong. Roosendaal

Loca ecode AA167402510

Loca enaam Vincen usstraat ong.

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405365

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

06-10-1999 Verkennend
onderzoek NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1

Regionale Milieudienst
West-Brabant CE3

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

tex elveredeling 1979 8888 Nee Onbekend Nee

zeemleerlooierij 8888 1979 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Kloosterstraat 13

Loca e
Adres Kloosterstraat 13 4701KH Roosendaal

Loca ecode AA167402593

Loca enaam Kloosterstraat 13

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167403838

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

07-08-1997
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend
Onderzoek 1

Regionale
Milieudienst
West-Brabant

CE45, RMD
Bodem K deel
II

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

koperslagerij 1902 8888 Nee Nee Onbekend Nee

smederij 1902 8888 Nee Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Molenstraat/Kloosterstraat (vm drukkerij

Loca e
Adres Molenstraat/ Kloosterstraat Roosendaal

Loca ecode AA167402666

Loca enaam Molenstraat/Kloosterstraat (vm drukkerij

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405111

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Historisch onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

01-04-1992 Sanerings
evalua e Evalua e Sanering 1 Ingenieursbureau

Haskoning CE100

01-09-1992
Verkennend
onderzoek NVN
5740

Verkennend Onderzoek 1 Ingenieursbureau
Haskoning CE101

27-07-2011 Historisch
onderzoek

Vooonderzoek NEN5725
Molenstraat 3-5 en 7-11 te
Roosendaal

Regio
Milieukundige
Dienst

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

viltzeilfabriek 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

16-12-1998 SE opstellen 535636

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Kloosterstraat 1

Loca e
Adres Kloosterstraat 1 Roosendaal

Loca ecode AA167403212

Loca enaam Kloosterstraat 1

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405004

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet erns g

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

01-07-2004 Verkennend
onderzoek NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1 Wematech retour gemeente

Roosendaal

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bominslag/-krater 8888 8888 Nee Onbekend Nee

opslag van vetzuren of zepen 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Ondergrondse containers Centrum

Loca e
Adres diverse straten Roosendaal

Loca ecode AA167403385

Loca enaam Ondergrondse containers Centrum

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405142

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet erns g

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

18-07-2007 Indica ef
onderzoek

Indica ef
Onderzoek 1

Regionale
Milieudienst

RMD
bodem

13-11-2007 Nader onderzoek Nader Onderzoek 1 Regionale
Milieudienst

RMD
bodem

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

elektrisch ondersta on
(transformatorolie) 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar
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Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Dominestraat

Loca e
Adres Dominestraat Roosendaal

Loca ecode AA167403653

Loca enaam Dominestraat

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167404788

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Indica ef onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

16-06-2010 Indica ef
onderzoek

Indica ef
Onderzoek 1

Rasenberg
Milieutechniek

RMD
bodem

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

elektrisch ondersta on
(transformatorolie) 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Vughtstraat

Loca e
Adres Vughtstraat Roosendaal

Loca ecode AA167403654

Loca enaam Vughtstraat

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167405394

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

16-03-2011 Verkennend onderzoek
NVN 5740

Verkennend
Onderzoek 1

Tri um
Advies

RMD
bodem

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

elektrisch ondersta on
(transformatorolie) 8888 8888 Nee Onbekend Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Centrumring Roosendaal

Loca e
Adres

Loca ecode AA167403760

Loca enaam Centrumring Roosendaal

Plaats Roosendaal

Loca ecode bevoegd
gezag WBB NB167407536

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN
5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie
overheid

25-01-2017 Verkennend
onderzoek NEN 5740

Milieukundig bodemonderzoek
Centrumring Roosendaal 2017

RSK
EMN 513544

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar
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Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inscha ng van de
situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen
wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke
omgevingsdiensten in Noord – Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte
incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in dit
rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g eigenaar of als derde, bij
aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht hee  als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in
voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een
tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of
andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk
te worden beoordeeld. Ook al hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet
uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook kan
er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsitua e. Op basis
van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet verontreinigd, een nader
bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende handelingen hebben
plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als het ware verdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge verontreiniging risico"e;s
vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is maar er is geen
aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat sprake is van een
sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Er zijn geen gezondheids- ,
Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25
m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e (risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging
vormt een actueel gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de provincie bevoegd
gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de vervolgstappen vastgesteld.
We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van
een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een (aanvullend) Historisch
Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek, een Saneringonderzoek en het opstellen van
een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater worden ontdaan van
de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding
van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde grond,
terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die door de provincie in
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een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt. Ook deze
ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en omvang van
deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de gemeente. Bij het kadaster wordt een
aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De volgende
onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende ac viteiten. De loca e is
bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of een calamiteit).
Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indica ef bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende
ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te stellen of zich bij een
ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de saneringsmethode en/of de
saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een
sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e hiervan gee  aan of
de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende betekenis (conform de Wet
bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde
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S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de verontreiniging en de
sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de van nature in de bodem aanwezige gehalte
aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle
mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt
overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging. Overschrijding van de
tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde
waarbij maatregelen (interven es) noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt
overschreden, is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico"e;s voor
de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen de ernst en de urgen e c.q.
spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen
in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging veroorzaken.
Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten
nog in gebruik zijnde  gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsins tuut
voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de
bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden
verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Bijlage 4.  Veldwerkverslag 

 

  









 

 

Bijlage 5.  Boorprofielbeschrijvingen (conform NEN 5104) 

  



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig



19-326 A Parkeerplaats Kloosterstraatboorstaten

projectnummer

19-326 A
blad

1/4
locatie

Mariadal Roosendaal - Deellocatie A
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex 

locatieadres

Parkeerplaats Kloosterstraat

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring B1 (300cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2
3

Zand, matig siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. Puin matig, koolas zwak, baksteen puin
sterk.Zs2

4

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

5

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2
6

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Zuigerboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B2 (130cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Maaiveld

100 cm

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2
3

Zand, matig siltig. Bruin-donkergrijs. 
Edelmanboor. Baksteen matig, betonpuin zwak.Zs2

4

gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring B3 (180cm) datum: 27-01-2020

                 200cm 

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

3

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. Baksteen puin zwak.Zs2
4

Zand, matig siltig. Beige-donkergrijs. 
Edelmanboor. --Zs2

5



19-326 A Parkeerplaats Kloosterstraatboorstaten

projectnummer

19-326 A
blad

2/4
locatie

Mariadal Roosendaal - Deellocatie A
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex 

locatieadres

Parkeerplaats Kloosterstraat

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B4 (57cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring B5 (55cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring B6 (57cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring B7 (57cm) datum: 27-01-2020

Boormeester:-

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2



19-326 A Parkeerplaats Kloosterstraatboorstaten

projectnummer

19-326 A
blad

3/4
locatie

Mariadal Roosendaal - Deellocatie A
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex 

locatieadres

Parkeerplaats Kloosterstraat

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B8 (57cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2

50cm

(1:50)

Boring B9 (50cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Zand, matig siltig, zwak humeus. Beige-bruin.
IJzer/Oer/Gley zwak.  Edelmanboor. --Zs2h1

1

50cm

100cm

(1:50)

Boring B10 (57cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. Grind zwak.Zs2

2

50cm

100cm

(1:50)

Boring B11 (57cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2



19-326 A Parkeerplaats Kloosterstraatboorstaten

projectnummer

19-326 A
blad

4/4
locatie

Mariadal Roosendaal - Deellocatie A
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Bodemflex 

locatieadres

Parkeerplaats Kloosterstraat

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B12 (57cm) datum: 27-01-2020

Boormeester: -

Bestrating. --

Zand, matig siltig. Grijs-beige.  Edelmanboor. --Zs2

2



 

 

Bijlage 6.  Analysecertificaten 

  



T.a.v. J van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 31-Jan-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jan-2020

19-326_A

Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

19-326_A
2020012670/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

1 2 3

Max Van Kordelaar 1/2

19-326_A

19-326_A

Analysecertificaat

31-Jan-2020/13:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020012670/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.2% (m/m) 86.4 83.3Droge stof

S 3.0% (m/m) ds <0.7 0.8Organische stof

96.7% (m/m) ds 99.3 99.0Gloeirest

S 3.9% (m/m) ds 3.4 3.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 21mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 7.8mg/kg ds 8.3 <5.0Koper (Cu)

S 0.082mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.1mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 23mg/kg ds 11 15Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 13 <11Minerale olie (C21-C30)

17mg/kg ds 17 <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.7mg/kg ds 9.8 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 42mg/kg ds 46 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

0.0014mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

B1

MB1

MO1 11167780

11167779

11167778

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jan-2020

27-Jan-2020

27-Jan-2020



Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

1 2 3

Max Van Kordelaar 2/2

19-326_A

19-326_A

Analysecertificaat

31-Jan-2020/13:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020012670/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0059mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.29mg/kg ds <0.050 0.13Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.36mg/kg ds <0.050 0.15Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds <0.050 0.067Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 0.064Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.072mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.1mg/kg ds 0.35 0.62PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

B1

MB1

MO1 11167780

11167779

11167778

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jan-2020

27-Jan-2020

27-Jan-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020012670/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11167778 B1.4(80-120)  80  120 0537914111 B1

 11167779 B1.2(7-57)  7  57 0537914108 MB1

 11167779 B6.2(7-57)  7  57 0537914102 MB1

 11167779 B11.2(7-57)  7  57 0537914098 MB1

 11167779 B2.2(7-57)  7  57 0537913695 MB1

 11167779 B3.2(5-55)  5  55 0537913694 MB1

 11167779 B5.2(5-55)  5  55 0537914110 MB1

 11167779 B4.2(7-57)  7  57 0537914101 MB1

 11167779 B7.2(7-57)  7  57 0537914109 MB1

 11167779 B8.2(7-57)  7  57 0537914103 MB1

 11167780 B3.3(55-105)  55  105 0537913688 MO1

 11167780 B3.5(130-180)  130  180 0537913691 MO1

 11167780 B1.5(120-170)  120  170 0537914114 MO1

 11167780 B1.6(170-200)  170  200 0537914105 MO1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020012670/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020012670/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11167778
Certificate no.: 2020012670
Sample description.: B1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11167779
Certificate no.: 2020012670
Sample description.: MB1
 V
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T.a.v. J van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 11-Feb-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-Feb-2020

Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

19-326_A
2020018332/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

1

Max van Kordelaar 1/2

19-326_A

Analysecertificaat

11-Feb-2020/10:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Feb-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020018332/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 25µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 B1 11185497

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020



Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

1

Max van Kordelaar 2/2

19-326_A

Analysecertificaat

11-Feb-2020/10:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Feb-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020018332/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 B1 11185497

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020018332/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11185497 0680383102 B1

 11185497 0680383116 B1

 11185497 0800666751 B1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020018332/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020018332/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J van Abeelen
Industrieweg 7a
5275 ZH  VUGHT

Datum: 10-Feb-2020

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Jan-2020

19-326_AIB

Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

19-326_A
2020016047/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

1

Max Van Kordelaar 1/1

19-326_A

19-326_AIB

Analysecertificaat

10-Feb-2020/09:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Jan-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020016047/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)

N.v.t.Typering
1)

<0.1% (m/m)Chrysotiel
1)

<0.1% (m/m)Amosiet
1)

<0.1% (m/m)Crocidoliet
1)

<0.1% (m/m)Anthofyliet
1)

<0.1% (m/m)Actinoliet
1)

<0.1% (m/m)Tremoliet
1)

N.v.t.Geschatte gebondenheid

1 MMA 11178706

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jan-2020

MC



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020016047/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11178706 B1.4(80-120)  80  120 0537914111 MMA
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020016047/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020016047/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Asbest Quickscan

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020016047-19-326_A
Ons kenmerk : Project 996370
Validatieref. : 996370_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BTES-IGGQ-JZVS-YXZN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 10 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Asbestonderzoek
Asbest Quickscan:

typering n.v.t.
chrysotiel massa% < 0,1
amosiet massa% < 0,1
crocidoliet massa% < 0,1
anthofyliet massa% < 0,1
actinoliet massa% < 0,1
tremoliet massa% < 0,1
geschatte gebondenheid n.v.t.

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996370
Project omschrijving : 2020016047-19-326_A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monsterreferenties
6235788 = MMA

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/01/2020
Ontvangstdatum opdracht : 31/01/2020
Startdatum : 07/02/2020
Monstercode : 6235788
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BTES-IGGQ-JZVS-YXZN Ref.: 996370_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwalitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode
voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van
NEN 5896.
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996370
Project omschrijving : 2020016047-19-326_A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTES-IGGQ-JZVS-YXZN Ref.: 996370_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6235788 MMA MMA 0537914111

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 996370
Project omschrijving : 2020016047-19-326_A
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTES-IGGQ-JZVS-YXZN Ref.: 996370_certificaat_v1



 

 

Bijlage 7. Getoetste analyseresultaten 

  



Toetsingswaarden BoToVa  

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Analyse  Eenheid     RG  AW  TW  IW 

Metalen
Barium (Ba)  mg/kg ds  20 190 555 920 
Cadmium (Cd)  mg/kg ds  0,2 0,6 6,8 13 
Kobalt (Co)  mg/kg ds  3 15 103 190 
Koper (Cu)  mg/kg ds  5 40 115 190 
Kwik, niet vluchtig (Hg)  mg/kg ds  0,05 0,15 18,1 36 
Nikkel (Ni)  mg/kg ds  4 35 67,5 100 
Molybdeen (Mo)  mg/kg ds  1,5 1,5 95,8 190 
Lood (Pb)  mg/kg ds  10 50 290 530 
Zink (Zn)  mg/kg ds  20 140 430 720 

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10‐C40)  mg/kg ds  35 190 2600 5000 

Polychloorbifenylen, PCB
PCB (som 7) (factor 0,7)  mg/kg ds  0,007 0,02 0,51 1 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7)  mg/kg ds  0,35 1,5 20,8 40 



19‐326_A

Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

19‐326_A

27‐01‐2020

Max Van Kordelaar

2020012670

27‐01‐2020

31‐01‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

3 0,7 0,8

3,9 3,4 3,5

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 78,2 78,2 86,4 86,4 83,3 83,3

% (m/m) ds 3 3 <0,7 0,49 0,8 0,8

% (m/m) ds 96,7 99,3 99

% (m/m) ds 3,9 3,9 3,4 3,4 3,5 3,5

Metalen

mg/kg ds 21 65,76 <20 46,17 <20 45,68

mg/kg ds <0,20 0,2241 ‐ <0,20 0,2359 ‐ <0,20 0,2356 ‐

mg/kg ds <3,0 6,113 ‐ <3,0 6,402 ‐ <3,0 6,342 ‐

mg/kg ds 7,8 14,67 ‐ 8,3 16,38 ‐ <5,0 6,885 ‐

mg/kg ds 0,082 0,1134 ‐ <0,050 0,0491 ‐ <0,050 0,049 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 4,1 10,32 ‐ <4,0 7,313 ‐ <4,0 7,259 ‐

mg/kg ds 23 34,36 ‐ 11 16,88 ‐ 15 22,97 ‐

mg/kg ds <20 29,61 ‐ <20 31,01 ‐ <20 30,87 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 7 <3,0 10,5 <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 11,67 <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 11,67 <5,0 17,5 <5,0 17,5

mg/kg ds 15 50 13 65 <11 38,5

mg/kg ds 17 56,67 17 85 <5,0 17,5

mg/kg ds 6,7 22,33 9,8 49 <6,0 21

mg/kg ds 42 140 ‐ 46 230 * <35 122,5 ‐

Zie bijl. Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds 0,0014 0,0046 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,001 0,0033 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0059 0,0196 ‐ 0,0049 0,0245 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,29 0,29 <0,050 0,035 0,13 0,13

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,36 0,36 <0,050 0,035 0,15 0,15

mg/kg ds 0,13 0,13 <0,050 0,035 0,067 0,067

mg/kg ds 0,11 0,11 <0,050 0,035 0,064 0,064

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,072 0,072 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 1,1 1,137 ‐ 0,35 0,35 ‐ 0,62 0,621 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 11167778 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 11167779 Overschrijding Achtergrondwaarde

3 11167780 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Monster

B1

MB1

MO1

‐

*

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19‐326_A

Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

19‐326_A

27‐01‐2020

Max Van Kordelaar

2020012670

27‐01‐2020

31‐01‐2020

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel

Bodemtype correctie
3 0,7 0,8

3,9 3,4 3,5

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 78,2 86,4 83,3

% (m/m) ds 3 <0,7 0,8

% (m/m) ds 96,7 99,3 99

% (m/m) ds 3,9 3,4 3,5

Metalen
mg/kg ds 21 <20 <20

mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds 7,8 <= AW 8,3 <= AW <5,0 <= AW

mg/kg ds 0,082 <= AW <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds 4,1 <= AW <4,0 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds 23 <= AW 11 <= AW 15 <= AW

mg/kg ds <20 <= AW <20 <= AW <20 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0

mg/kg ds 15 13 <11

mg/kg ds 17 17 <5,0

mg/kg ds 6,7 9,8 <6,0

mg/kg ds 42 <= AW 46 Ind. <35 <= AW

Zie bijl. Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds 0,0014 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,001 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010

mg/kg ds 0,0059 <= AW 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,29 <0,050 0,13

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,36 <0,050 0,15

mg/kg ds 0,13 <0,050 0,067

mg/kg ds 0,11 <0,050 0,064

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 0,072 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg ds 1,1 <= AW 0,35 <= AW 0,62 <= AW

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 11167778 Altijd toepasbaar

2 11167779 Klasse industrie

3 11167780 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Monster

B1

MB1

MO1

<= AW

Ind.

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Toetsingswaarden BoToVa 

Toetsing: BoToVa T13 Wbb grondwater 

Analyse  Eenheid  RG S T  I 

Metalen 
Barium (Ba) µg/L 20 50 338  625 
Cadmium (Cd) µg/L 0,2 0,4 3,2  6 
Kobalt (Co) µg/L 2 20 60  100 
Koper (Cu) µg/L 2 15 45  75 
Kwik (Hg) µg/L 0,05 0,05 0,175  0,3 
Molybdeen (Mo) µg/L 2 5 153  300 
Nikkel (Ni) µg/L 3 15 45  75 
Lood (Pb) µg/L 2 15 45  75 
Zink (Zn) µg/L 10 65 433  800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L 0,2 0,2 15,1  30 
Tolueen µg/L 0,2 7 504  1000 
Ethylbenzeen µg/L 0,2 4 77  150 
o‐Xyleen µg/L
m,p‐Xyleen µg/L
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,2 0,2 35,1  70 
BTEX (som) µg/L
Naftaleen µg/L 0,02 0,01 35  70 
Styreen µg/L 0,2 6 153  300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L 0,2 0,01 500  1000 
Trichloormethaan µg/L 0,2 6 203  400 
Tetrachloormethaan µg/L 0,1 0,01 5  10 
Trichlooretheen µg/L 0,2 24 262  500 
Tetrachlooretheen µg/L 0,1 0,01 20  40 
1,1‐Dichloorethaan µg/L 0,2 7 454  900 
1,2‐Dichloorethaan µg/L 0,2 7 204  400 
1,1,1‐Trichloorethaan µg/L 0,1 0,01 150  300 
1,1,2‐Trichloorethaan µg/L 0,1 0,01 65  130 
cis 1,2‐Dichlooretheen µg/L
trans 1,2‐Dichlooretheen µg/L
CKW (som) µg/L
Tribroommethaan µg/L 630 
Vinylchloride µg/L 0,2 0,01 2,5  5 
1,1‐Dichlooretheen µg/L 0,1 0,01 5  10 
1,2‐Dichloorethenen (Som) 
factor 0,7  µg/L  0,2 0,01 10  20 
1,1‐Dichloorpropaan µg/L
1,2‐Dichloorpropaan µg/L
1,3‐Dichloorpropaan µg/L
Dichloorpropanen som factor 
0.7 

 
µg/L  0,6 0,8 40,4  80 

Minerale olie 
Minerale olie (C10‐C12) µg/L
Minerale olie (C12‐C16) µg/L
Minerale olie (C16‐C21) µg/L
Minerale olie (C21‐C30) µg/L
Minerale olie (C30‐C35) µg/L
Minerale olie (C35‐C40) µg/L
Minerale olie totaal (C10‐C40)    µg/L 50 50 325  600 



19‐326_A

Kloossterstraat Roosendaal (Project Mariadal)

05‐02‐2020

Max van Kordelaar

2020018332

05‐02‐2020

11‐02‐2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 25 25 ‐ 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <10 7 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 11185497

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

B1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 

Bijlage 8. Foto’s onderzoekslocatie 

  







 

 

Bijlage 9. Certificaat  

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. 

Bodemflex BV voert het vooronderzoek en het veldwerk van Terra Milieu uit onder de certificaten BRL 

SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft geen connecties met de opdrachtgever.  

Het vooronderzoek, veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



Bijlage 7: Advies Bodem Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

  



 

 

 

*OMWB697986*

INTERN ADVIES BODEM

Vincentiusstraat 7 (Mariadal)

 

 

Zaakgegevens 

Naam bedrijf: 

Adres inrichting: 

Vestigingsplaats: 

 

Adviseur: 

Datum opdracht: 

Datum gereed:  

 

Omschrijving opdracht 

De gemeente Roosendaal h

milieutechnische haalbaarheid aan te geven van de herontwikkeling in het 

plangebied Mariadal. 

 

Het aspect bodem is onderwerp van het voorliggende advies. 

 

Uitgevoerde werkzaamheden

De volgende stukken zijn bestudeerd:

• Rapport “Verkennend 

7 te Roosendaal” van 

(projectnummer VBB

 

Resultaten werkzaamheden

Historie 

Conform de NEN 5725 heeft historisch onderzoek uitgewezen, dat 

onderzoekslocatie (± 45.3

tuinen en kerkhof. In het 

geweest. De paden zijn voorzien van een elementenverharding.

historisch onderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen, die aanleiding geven 

een bodemverontreiniging te verwachten.

 

Voorgaande onderzoeken 

In 1998 heeft Wematech een bodemonderzoek uitgevoerd bij een voormalige 

ondergrondse tank. Hierbij is alleen een lichte verontreiniging in de 

bovengrond bij het vulpunt aangetroffen. 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de aangr

Kloosterstraat 1. Daarbij is alleen een licht verhoogde concentratie PAK 

(polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen. In de ondergrond 

en in het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen.

In 2008 heeft Search op de h

bodemonderzoek uitgevoerd

achtergrondwaarde) verontreinigingen met kobalt, lood, PAK, minerale olie en 

OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen) aangetoond en in de ondergrond 

lichte verontreinigingen met barium, lood, zink, PAK en minerale olie. In het 
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grondwater zijn lichte (> streefwaarde) verontreinigingen met barium, lood, 

zink, minerale olie en xylenen aangetroffen. In 2 boringen (A13 en A29) is op 

0,5-1,0 meter beneden maaiveld (m-mv) puin aangetroffen, waardoor deze 

locatie asbestverdacht is. 

 

Resultaten bodemonderzoek 2018 

Vanwege de historie en het feit dat bij een voormalig bodemonderzoek alleen 

lichte verontreinigingen zijn aangetroffen, wordt de locatie onderzocht conform 

de strategie NEN 5740-onverdacht (ONV). Ter plaatse van A13 en A29 zal 

onderzoek naar de aanwezigheid van asbest worden uitgevoerd.  

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 door voor de SIKB 

protocollen 2001, 2002 en 2018 gecertificeerde veldwerkers. De bodem 

bestaat tot 3,40 m-mv uit fijn zand. Plaatselijk wordt tussen 1 m-mv en 2 m-

mv een kleilaag aangetroffen van wisselende dikte. Over de hele locatie 

worden plaatselijk sporen tot matige bijmenging met baksteen aangetroffen tot 

1 m-mv. In boring 15 wordt op 0,5-1,0 m-mv een matige bijmenging met 

baksteen en een zwakke bijmenging met steen aangetoond. In boring 50A 

worden resten sintels tot 1,1 m-mv aangetroffen en wordt de boring gestaakt 

op onderliggend puin. In boring 51 en 51A wordt in het traject 0,5-0,9 m-mv 

een laag kolengruis aangetroffen. Boringen met afwijkende bijmengingen 

worden apart geanalyseerd. De grondwaterspiegel is op een wisselende diepte 

rond 1 m-mv aangetroffen.  

 

In de boringen A13 en A29 worden met een edelmanboor met een diameter 

van 14 cm slechts sporen baksteen aangetroffen en geen asbestverdacht 

materialen. Beide boringen zijn op 1,1 m-mv gestaakt op een harde 

ondergrond. Een mengmonster van voldoende omvang wordt geanalyseerd op 

asbest. Hierin is in het laboratorium geen asbest aangetroffen.  

 

In het mengmonster MM01 ter plaatse van de voormalige boomgaard is in de 

bovengrond een lichte overschrijding van de achtergrondwaarde voor kwik, 

lood en OCB (drins) aangetroffen. In de overige 6 mengmonsters van de 

bovengrond worden lichte overschrijdingen van de achtergrondwaarde 

aangetroffen voor de parameters kwik en lood en in enkele mengmonsters ook 

voor de parameters zink en PAK. 

 

In de ondergrond worden plaatselijk geen overschrijdingen van de 

achtergrondwaarde aangetroffen en plaatselijk lichte overschrijdingen van de 

achtergrondwaarde aangetoond voor de parameters lood, zink en PAK. 

In de ondergrond van boring 50A en 55 worden lichte overschrijdingen van de 

achtergrondwaarde aangetroffen voor de parameters kwik, lood, zink en PAK 

(indicatief klasse Industrie). In de ondergrond bij boring 15 wordt de 

achtergrondwaarde overschreden voor de parameters kwik, lood en zink 

(indicatief geklasseerd als Niet Toepasbaar) en in de ondergrond van boring 51 

overschrijden de parameters barium en nikkel de interventiewaarde. De 

verontreinigingen in boring 15 en 51 zijn ingekaderd, waaruit blijkt dat het in 

beide gevallen om puntbronnen gaat, waarbij in de aanvullende boringen 

alleen lichte overschrijdingen van de achtergrondwaarde voor kwik, lood en 
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zink zijn gemeten. In de inkaderende boringen is wel puin, baksteen en beton 

aangetroffen, hetgeen de bodem daar asbestverdacht maakt. 

  

In het grondwater overschrijden de parameters barium en naftaleen in alle 6 

geplaatste peilbuizen de streefwaarde. In Pb 51 worden behalve voor barium 

en naftaleen ook lichte overschrijdingen van de streefwaarde gemeten voor 

xylenen en tetrachlooretheen (PER). 

 

Conclusie  

De conclusie in het rapport is, dat op basis van de onderzoeksresultaten 

binnen de huidige functieklasse (Wonen) geen gebruiksbeperkingen hoeven te 

worden gesteld aan de onderzoekslocatie. Bij functiewijziging (naar gevoeliger 

functies) dient wel rekening te worden gehouden met beperkingen in de 

herbruikbaarheid van de grond, met name bij boring 15 en 51. 

 

Bodem met alleen bijmengingen baksteen zijn niet asbestverdacht. Daar waar 

bijmengingen met puin aanwezig zijn (ondergrond boring 102, 200 en 202) is 

de bodem asbestverdacht. Bij graafwerkzaamheden in de sterk verontreinigde 

grond bij boring 51 dient dit in overleg met bevoegd gezag te gebeuren. 

 

De resultaten van het onderzoek vormen, met in acht name van 

bovenstaande, geen belemmering voor de herontwikkeling van het terrein.  

 

Advies OMWB 

Met de in het rapport opgenomen conclusie en aanbevelingen kunnen wij  

instemmen. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de functie 

Wonen.  

 

In aanvulling op het bodemonderzoek adviseren wij het volgende: 

 

1. Bij gevoeliger functies (moestuin, kinderverblijfplaatsen, zie figuur 1) 

dienen de lichte verontreinigingen met zware metalen (o.a. lood en 

kwik) getoetst te worden aan de van toepassing zijnde RIVM en GGD 

richtlijnen.  

Advies: Deze toetsing kan opgedragen worden aan een 

milieuadviesbureau. 

 

2. Het blijkt dat over het gehele terrein tot ongeveer 1 m-mv 

bodemvreemde bijmengingen voorkomen. In 10 van 56 boringen 

wordt op ± 1 m-mv op een onbekende harde laag gestuit (beton, 

puin?). In geen van de geraadpleegde bronnen wordt hier een 

verklaring voor gegeven. Mogelijk is het terrein in het verleden 

opgehoogd en vormt de aangetroffen puin of beton op 1 m-mv het 

oorspronkelijke maaiveld. Gezien de ouderdom van die verhardingen 

zijn deze mogelijk niet asbestverdacht.  

Indien bij toekomstige werkzaamheden (ondergrondse parkeergarage 

e.d.) er een reële kans is dat door deze verhardingslaag gegraven 

moet worden, verdient het aanbeveling deze vooraf te laten 

onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Dat geldt ook 

voor de puinhoudende grond in boring 102, 200 en 202. 

Advies: Dit onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in 

puin kan opgedragen worden aan een milieuadviesbureau.   
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3. Het wordt geadviseerd, dat bij ontgraven en afvoeren van de sterk 

verontreinigde grond bij boring 51 (± 10 m3) de aannemer bij afgifte 

van de grond een acceptatiebewijs van een erkend verwerker eist en 

deze aan de gemeente Roosendaal overlegd als bewijs van gescheiden 

afvoer. 

 

4. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken 

en/of bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, 

dient rekening te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder 

meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van 

grond zijn regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die 

doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werner von Scheibler Collegiaal toetser, 

Adviseur bodem Raymond Sonneveldt  

team Metingen & Onderzoek Adviseur bodem  

 

 

 
 

Figuur 1: Ontwerp herontwikkelingsplan voor onderzocht gebied (Uit 

Haalbaarheidsscan Mariadal, 14-09-2018). 

 



Bijlage 8: Quickscan flora en fauna kloostercomplex Mariadal 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Harm Post Advies opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan 

flora en fauna aan de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een herontwikkelingsproject en heeft als 

doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten 

zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatie-

ve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voor-

genomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000 gebieden, houtopstanden die middels de Wet 

natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Neder-

land. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (circa 5.500 m²) ligt aan de Vincentiusstraat 3-7, in de kern van Roosendaal. In 

figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 49 F (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 

van het midden van de onderzoekslocatie X = 495.936, Y = 671.655. 

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie bestaat uit een T-vormig klooster met een siertuin waarin meerdere bijgebou-

wen te vinden zijn, o.a. een kapel, een buurthuis en een schuur met daaraan een overkapping. Het 

klooster is gevestigd in het centrum van Roosendaal, ten westen van het treinstation Roosendaal. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Noordzijde van het klooster 

op de onderzoekslocatie.   

 

 
Figuur 4. Veld met hoge vegetatie en 

fruitbomen, aan de achterkant ten zuid-

oosten van het klooster.  

 
Figuur 5. Schuur met overkapping ten 

oosten van het klooster.  

 
Figuur 6. Zijzicht zuidoost kant van het 

klooster op de onderzoekslocatie.  

 
Figuur 7. Vijver aan de zuidkant van het 

klooster. 

 
Figuur 8. Zuidzijde van het klooster op 

de onderzoekslocatie.  
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens in de kloostertuinen 50 nieuwe woningen te realiseren. In het kloos-

tergebouw wordt ruimte gemaakt voor zorgeenheden, appartementen, maisonnettes en kleinschalige 

bedrijfsfuncties (zie figuur 9).  

 

 
Figuur 9. Toekomstige situatie. 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op woensdag 2 mei 2018. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onder-

zoekslocatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de 

mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Vanwege de aanwezigheid van ondergrondse ruimten en zolders is er met behulp van onder andere 

een zaklantaarn gezocht naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, overige zoog-

dieren en vogels.  

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord- Brabant opge-

vraagd.  Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF) opgevraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 

een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-

schappelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den.  

 

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-

derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

 

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-

te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de  desbetreffende provincie.  

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
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Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. 

 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige  areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) word de regels nader 

toegelicht.  

 

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-

ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 

Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 

aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 

houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 

het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-

ten. Er  geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 

het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 

herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-

king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 

wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-

gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 

andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 

worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 

gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 

en een wijze van herplanten.   
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofd-

stuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  

 

5.1 Vogels 

 

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. Binnen het groen van de bebouwde kom kunnen dit o.a. zijn: huismus, gier-

zwaluw, roek, slechtvalk, kerkuil, steenuil, boomvalk, ransuil en buizerd. Van deze soorten kan de 

slechtvalk op voorhand worden uitgesloten. De slechtvalk broedt enkel op hoge stenige bebouwing, 

zoals kantoorgebouwen, torens en fabrieksschoorstenen.  

 

Roek 

De roek is een koloniebroeder die zeer grote nesten maken. Hoewel de siertuin geschikt is voor de 

roek, zijn er geen nesten  aangetroffen. Volgens het NDFF zijn er de afgelopen 5 jaar geen roeken op 

de onderzoekslocatie, of de directe omgeving daarvan, aangetroffen. Om deze reden is de roek uit-

gesloten. 

 

Huismus  

De onderzoekslocatie is geschikt als broedlocatie 

voor huismussen. De huismus broedt onder het 

dak tussen dak en dakbeschot. De bebouwing op 

de onderzoekslocatie vormt door de aanwezig-

heid van spleten en een dakgoot een geschikte 

nestlocatie voor de jaarrond beschermde huis-

mus (figuur 10). Bij het renoveren van de bebou-

wing kan daarom sprake zijn van verstoring en 

vernietiging ten aanzien van een vaste rust- en 

verblijfplaats van de huismus (zie hoofdstuk 6). 

 

Aan de zuidoostkant van de kloostertuin staat 

een bijgebouw welke gesloopt gaat worden. Dit 

gebouw heeft een plat dak en heeft geen nest-

mogelijkheden voor de huismus. Zo ook de 

schuur en overkapping aan de oostkant van het 

klooster. 

 

 
Figuur 10.  Dakgoot geschikt voor huismussen aan de west-

kant van het klooster. 
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Gierzwaluw 

De gierzwaluw broedt net als de huismus onder 

het dak en prefereert hierbij dakpannen, maar 

maakt daarnaast ook gebruik van spleten en 

gaten in onder andere boeiboorden en muren. 

Gierzwaluwen vliegen met hoge snelheid hun 

nestlocaties binnen en hebben daarvoor een vrije 

aanvliegroute nodig. De soort is volgens gege-

vens van het NDFF in de wijk waargenomen. Het 

betreft waarneming uit het Meetnet Urbane Soor-

ten (SOVON), waarbij meerdere exemplaren 

worden gemeld.  

 

De verwachting is dat het klooster geschikte 

ruimtes bevat die dienst kunnen doen als vaste 

verblijfplaats voor de gierzwaluw. Het betreffen 

ruimtes onder dakpannen die toegankelijk via overhangende dakpannen en de scheuren en gaten in 

de boeiboorden. Deze moeten nader onderzocht worden. 

 

Kerkuil 

De kerkuil houdt van (half)open cultuurlandschappen met veel landschapselementen die voor afwis-

seling zorgen. De kerkuil vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren en kerktorens. Daar zoekt hij 

rustige en donkere hoeken welke kunnen dienen als roestplaats voor overdag of als nestplaats. Gras-

landen met veel ruigte zijn geschikt als jachtlocatie. 

 

Een vaste rust- en verblijfplaats van een kerkuil is gemakkelijk waar te nemen door de sporen die zij 

achterlaten. Een roestplek van een kerkuil is te herkennen aan de vele kenmerkende uitwerpselen 

onder de roestplek en vaak ook de aanwezigheid van braakballen. 

 

Hoewel de onderzoekslocatie geschikt is voor de kerkuil: een afwisselend jachtgebied, een klokkento-

ren en een schuur met overkapping, zijn er tijdens de quickscan geen sporen aangetroffen. Dit wil niet 

zeggen dat de kerkuil niet aanwezig is, bij de voorgenomen renovatie van de bebouwing, de klokken-

toren en het dak blijven de mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen intact. Wel kan er tijdens de reno-

vatie verstoring op treden. Een aanvullend onderzoek naar uilen zal hier dan ook op zijn plaats zijn.  

 

Steenuil 

Steenuilen leven op grote, gevarieerde erven met (oude, knoestige) bomen, struiken, heggen en wei-

tjes, waar ze voldoende schuilmogelijkheden, broedholen, zitplaatsen om vanuit te jagen én voedsel 

vinden.  

 

Volgens het NDFF zijn er in een straal van 6 km vanuit de onderzoekslocatie, in de afgelopen 3 jaar, 

5 steenuilen aangetroffen. De onderzoekslocatie bevat verschillende potentiele nestlocaties die ge-

schikt zijn voor de steenuil, er zijn meerdere bomen aanwezig die aan de wensen van de steenuil 

voldoen en in verschillende bomen zijn geschikte holen te zien. Er zijn tijdens de quickscan geen spo-

ren aangetroffen van braakballen of andere uitwerpselen. Er wordt niet verwacht dat bij de voorge-

nomen werkzaamheden verstoring van mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van steenuilen zal 

plaatsvinden. De fruitgaarde is door de hoge onderbegroeiing niet optimaal geschikt als foerageerge-

bied. Daarnaast blijft de oostelijke tuin intact en kan de steenuil van dit meer geschikte deel gebruik 

blijven maken.  

 
  

 
Figuur 11. Boeiboord geschikt voor gierzwaluwen aan de 

westkant van het klooster. 
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Ransuil, sperwer, havik, buizerd, boomvalk 

Volgens verspreidingsgegevens worden in het gebied op en rond de onderzoekslocatie waarnemin-

gen gedaan van buizerd, sperwer, ransuil en havik. De hoge naaldbomen op en rondom de onder-

zoekslocatie konden, door de aanwezigheid van naalden, niet goed worden onderzocht op de aanwe-

zigheid van nesten, zodat de aanwezigheid van een vaste rust- of verblijfplaats van desbetreffende 

soorten in dit soort bomen niet kan worden uitgesloten. De loofbomen konden wel goed onderzocht 

worden en bevatten geen nesten van desbetreffende soorten. Wanneer naaldbomen in de tuin gekapt 

dienen te worden zou dit een aantasting kunnen vormen voor vaste rust- en verblijfplaatsen van de 

jaarrond beschermde buizerd, sperwer, ransuil of havik (zie hoofdstuk 6). 

 

5.1.2 Overige broedvogels 

 

De bebouwing en het groen op de onderzoekslocatie bieden geschikte nestlocaties voor algemene 

broedvogelsoorten als roodborst, merel, groenling en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn 

alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtreding van verbodsbepa-

lingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

Tijdens het veldbezoek zijn er verschillende vogels gehoord en gezien, zoals de winterkoning, tjiftjaf, 

pimpelmees, vink en Canadese gans. De siertuin is groot en biedt diverse broedmogelijkheden voor 

algemeen voorkomende vogelsoorten. In de siertuin zijn meerdere nesten van algemeen voorkomen-

de vogelsoorten aangetroffen. Tijdens de werkzaamheden blijft het groen intact, er zijn derhalve geen 

bijzondere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat de nesten van genoemde soorten op 

de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben. Gekeken naar de 

nesten dicht bij het klooster, is het werken buiten het broedseizoen voldoende om overtreding van de 

Wet natuurbescherming te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 
5.2 Vleermuizen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Ne-

derland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, baardvleermuis 

en watervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleer-

muizen. Er zijn openingen langs de randen van het dak waar vleermuizen in kunnen verblijven.  

 

De te renoveren bebouwing op de onderzoekslocatie is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, 

vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen die toegang verlenen tot de spouwmuren. De 

ruimte langs de dakranden geeft toegang tot ruimte onder de dakpannen. Verder zijn er op verschei-

dene plekken ruimtes achter betimmeringen waargenomen waar vleermuizen gebruik van kunnen 

maken.  
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Figuur 12. Openingen langs de randen van het dak zijn zeer 

geschikt voor vleermuizen. 

 
Figuur 13. Openingen onder dakpannen welke door vleer-

muizen gebruikt kunnen worden. 

Het klooster en het bijgebouw aan de zuidoostzijde zijn geschikt als verblijfplaats voor de gewone 

dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Als laatst heeft het klooster een open zolder 

met vrije hangplekken die toegankelijk is voor grootoorvleermuizen. Deze soorten kunnen de bebou-

wing in principe gebruiken als zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats en als baltsverblijfplaats (zie 

hoofdstuk 6). 

 

Een deel van de bomen op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleer-

muizen. Van een ander deel van de bomen kon niet bepaald worden of deze potentieel geschikt zijn 

voor vleermuizen vanwege dichte begroeiing. Wanneer in de tuin bomen met holtes gekapt worden 

zou in geval van aanwezigheid van een verblijfs-functie van vleermuizen kunnen leiden tot overtre-

ding van de Wet natuurbescherming.  

 

Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-

ving verblijvende vleermuizen als franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis om te foerageren. De plannen 

zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep 

zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer 

geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig.  

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door de herin-

richting van de onderzoekslocatie worden geen vliegroutes verstoord, vooropgesteld dat de bomen in 

de omgeving die als potentiële vliegroute kunnen fungeren, gehandhaafd blijven bij de herbestem-

ming van de onderzoekslocatie. 

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. Volgens verspreidingsgegevens van de 

NDFF zijn in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie de volgende 

streng beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen: boommarter, bunzing, hermelijn, we-

zel en eekhoorn.  
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5.3.1 Streng beschermde soorten 

 

Boommarter 

Boommarters hebben hun rustplaatsen vaak in boomholten, konijnen-, vossen of dassenholen, tus-

sen boomwortels of onder takkenbossen. Nesten zitten vaak in oude spechten- of eekhoornholen, 

regelmatig in inrottingsholten en soms in gebouwen die in of aan de rand van het bos staan. De on-

derzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de boommarter, welke, volgens gegevens in de NDFF, 

tevens in de directe omgeving van de onderzoekslocatie is waargenomen.  

 

Overige kleine marterachtigen 

In de provincie Noord-Brabant behoren de bunzing, hermelijn en wezel tot de beschermde inheemse 

diersoorten. De onderzoekslocatie biedt door de aanwezige takkenrillen en struiken een geschikte 

migratie route voor kleine marterachtigen. Daarnaast bevat het gebied meerdere oude holen van mol-

len en muizen en zijn er binnen de onderzoekslocatie meerdere takkenhopen en struiken aangetrof-

fen die kunnen dienen als potentieel vaste rust- en verblijfplaatsen voor de bunzing, hermelijn en we-

zel. De siertuin rondom de onderzoekslocatie kan dienen als foerageergebied voor desbetreffende 

soorten. Het verwijderen van boom- en struikopstanden alsook  het verwijderen van takkenrillen en/of 

graafwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen van kleine mar-

terachtigen.  

 

Het is daarom van belang om vast te stellen wat de functie van de onderzoekslocatie is voor deze 

soorten, en of deze überhaupt gebruik maken van de onderzoekslocatie. Indien blijkt dat de onder-

zoekslocatie in gebruik zijn door desbetreffende soorten dienen mitigerende maatregelen genomen te 

worden en dient mogelijk een ontheffing te worden aangevraagd.  

 

Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onderzoekslo-

catie konden door het dichte bladerdek niet goed worden onderzocht op de aanwezigheid van nesten, 

zodat de aanwezigheid van een vaste rust- of verblijfplaats van eekhoorn niet kan worden uitgesloten 

(zie hoofdstuk 6). 

 

5.3.2 Licht beschermde soorten 

 

De onderzoekslocatie vormt potentieelgeschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoog-

dieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als konijn, egel, mol en diverse muizensoorten. Door 

de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat vaste rust- en verblijfplaatsen vernietigd wor-

den (zie hoofdstuk 6). 

 
5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens gegevens van de NDFF is er in de afgelopen 10 jaar in de directe omgeving, 3 kilometer ten 

zuidoosten van Roosendaal de streng beschermde levendbarende hagedis waargenomen. De le-

vendbarende hagedis wordt voornamelijk waargenomen op bos- en heideterreinen en structuurrijke 

bermen, maar maken daarnaast gebruik van tal van verschillende habitattypes (van Delft et al. 2015). 

Wegens de geïsoleerde ligging in het stedelijk gebied van Roosendaal, de afwezigheid van geschikt 

habitat in combinatie met  de grote afstand van de waarnemingen van de levendbarende hagedis kan 

verstoring ten aanzien van de levendbarende hagedis op voorhand worden uitgesloten worden. 
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Amfibieën 

Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie in de 

afgelopen 10 jaar de streng beschermde Alpenwatersalamander en de kamsalamander waargeno-

men. 

 

De Alpenwatersalamander is een streng beschermde soort die zijn leefgebied voornamelijk in het 

zuidelijke deel van Nederland heeft en daar weinig kritisch is over zijn habitat. De soort heeft een 

voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige 

landschappen met heggen en struwelen. In het voorjaar komt de soort in allerlei typen water voor, 

zolang het niet snel stromend of rijk aan vis is. In de winter overwintert de soort op het land.  

 

De kamsalamander is vrij zeldzaam en wordt landelijk gezien als een kwetsbare soort, die in zijn ver-

spreiding achteruit gaat. Zijn voorkeur gaat uit naar kleinschalige landschappen met bospercelen, 

heggen en struwelen. Het voortplantingsbiotoop bestaat voornamelijk uit matig voedselrijke tot voed-

selrijke, stilstaande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. De poel mag niet ge-

heel beschaduwd zijn en moet permanent water bevatten. 

 

Op de onderzoekslocatie zelf bevinden zich een vijver met waterbeplanting, oeverbegroeiing en 

struikgewassen. Dit maakt de onderzoekslocatie potentieel geschikt als zowel landhabitat als voort-

plantingshabitat voor Alpenwatersalamanders en kamsalamanders. Het is op voorhand dan ook niet 

uit te sluiten dat de soorten binnen de onderzoekslocatie voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 

De onderzoekslocatie vormt tevens geschikt landhabitat en voortplantingshabitat voor algemene am-

fibieënsoorten als bruine kikker en gewone pad. De vijver die zich aan de westzijde van de onder-

zoekslocatie bevindt kan onderkomen bieden aan beide soorten. Op de onderzoekslocatie kunnen 

deze soorten beschutting vinden tussen de ruigte en onder de takkenhopen. De voorgenomen werk-

zaamheden kunnen mogelijk negatieve gevolgen voor individuen van algemene soorten hebben, 

derhalve dient hier rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht (zie hoofdstuk 6). 

 

Vissen 

Het is niet te verwachten dat de vijver voortplantingshabitat biedt voor in het (algemene) inheemse 

vissoorten. Door het ontbreken van een verbindingen met overige watergangen is het  niet te ver-

wachten dat de vijver voortplantingshabitat biedt voor inheemse vissoorten, waardoor bij verwijdering 

van de vijver, met betrekking tot vissen, geen sprake is van een overtreding van de Wet natuurbe-

scherming. Indien er siervissen in de vijver aanwezig zijn mogen deze niet worden uitgezet in natuur-

lijke wateren, dit betreft faunavervalsing en is schadelijk voor de in het wild levende inheemse soor-

ten. Voor de te verwachten vissoorten geldt echter wel de zorgplicht. Dit houdt in dat het doden van 

individuen redelijkerwijs vermeden dient te worden. 

 

5.5 Ongewervelden 

 

Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 

genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veel-

al alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te ver-

wachten. 
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Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak al-

leen in natuurterreinen zijn te vinden. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als 

sleedoornpage (sleedoorn), iepenpage (iep) en kleine ijsvogelvlinder (kamperfoelie) zijn op de onder-

zoekslocatie niet aanwezig. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat 

aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 

 

Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoorn, zijn  op 

de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 

de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

 

5.6 Vaatplanten 

 

Aangezien de locatie bestaat uit bebouwing, verharding, siertuin, erf en grasland bestaande uit pio-

niersvegetatie en beplanting is het niet te verwachten dat er beschermde of zeldzame plantensoorten 

op de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare 

hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in 

hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke eisen die de 

meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten op de 

onderzoekslocatie niet te verwachten. 
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 

natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 

beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 

ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 

is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  

 

6.1 Broedvogels 

 

6.1.1 Jaarrond beschermde broedvogels 

 

Huismus en gierzwaluw 

De nesten van huismussen en gierzwaluwen zijn het gehele jaar beschermd en vallen onder de be-

schermingscategorie 2 van vogelnesten. Dit zijn nesten van koloniebroeders die elk seizoen op de-

zelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. Vol-

gens artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming is het verboden nesten van huismussen te beschadi-

gen, te vernielen of weg te nemen.  

 

Indien er op de onderzoekslocatie nestplaatsen van huismussen en/of gierzwaluwen aanwezig zijn, 

hetgeen op basis van de huidige informatie niet is uit te sluiten, zal de voorgenomen ingreep kunnen 

leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Om vast te stellen of er broedgevallen van de 

huismus en/of gierzwaluw op de onderzoekslocatie aanwezig zijn dient een nader onderzoek uitge-

voerd te worden tijdens het broedseizoen van deze soorten.  

 

Roofvogels en uilen 

De bomen in de tuin zijn potentieel geschikt voor roofvogels en uilen zoals buizerd, sperwer, ransuil, 

steenuil, boomvalk en havik. De kerkuil kan mogelijk gebruikmaken van de bebouwing op de onder-

zoekslocatie. Tijdens het veldbezoek konden de bomen niet goed onderzocht worden op nesten. 

Wanneer bomen in de tuin gekapt dienen te worden, zal een aanvullend onderzoek naar deze soor-

ten moeten uitwijzen of de bomen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats door desbetreffende 

soorten. Bij de voorgenomen werkzaamheden kan mogelijk verstoring optreden ten aanzien van de 

kerkuil, derhalve is een nader onderzoek ten aanzien van de kerkuil noodzakelijk. 

 

6.1.2 Algemene broedvogels 

 

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 

betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te 

beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden 

weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt 

geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode 

maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedge-

val op het moment van ingrijpen. Bij verwijdering van het groen binnen het broedseizoen zal er eerst 

een broedvogelinspectie moeten plaatsvinden. 

 

 

 



 

Rapport 6779.003 versie D1  Pagina 17 van 23 

6.2 Vleermuizen 

 

De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleer-

muizen. De renovatie en sloop zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van vleermui-

zen kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming.  

 

Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 

van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 

Bijlage II van de conventie van Bonn. 

 

In onderhavig geval vindt er mogelijk verstoring plaats. Beschadigen, vernielen of wegnemen, zoals 

bedoeld in artikel 3.5 lid 4 is te voorkomen door te allen tijde de functionaliteit te behouden. Dit kan 

bijvoorbeeld door het aanbieden van voldoende alternatieve verblijfplaatsen. Overtreding van artikel 

3.5 lid 2 voor zover het verstoren van een vleermuis betreft is niet te voorkomen. Hiervoor dient een 

ontheffing worden verkregen. 

 

Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek 

noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststel-

len. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbe-

scherming aan de orde zijn. De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Een dergelijk aan-

vullend onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Net-

werk Groene Bureaus, 2017). Dit houdt in dat afhankelijk van de potentiële functies er in de periode 

april tot en met september een aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden. Vervolgens kan aan 

de hand van de onderzoeksresultaten worden vastgesteld of er overtredingen plaats zullen vinden bij 

de uitvoering van het project. 

 

Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen is bij de voorgenomen werkzaamheden over-

treding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een onthef-

fingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of 

verblijfplaats behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen. 

Deze maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden voor-

gelegd aan de provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag.  

 
6.3 Eekhoorn 

 

De bomen in de tuin zijn potentieel geschikt voor de eekhoorn. Tijdens het veldbezoek konden de 

bomen niet goed onderzocht worden op nesten. Wanneer bomen in de tuin gekapt dienen te worden, 

zal een aanvullend onderzoek naar de eekhoorn moeten uitwijzen of de bomen in gebruik zijn als 

vaste rust- en verblijfplaats door de soort. 

 

6.4 Alpenwatersalamander en kamsalamander 

 

De onderzoekslocatie biedt potentieel habitat voor de Alpenwatersalamander en de kamsalamander. 

De vijver biedt voortplantingshabitat voor deze soorten. Bij demping van de vijver is er mogelijk spra-

ke van verlies van habitat voor deze soorten en daarbij overtreding van de Wet natuurbescherming. 

Nader onderzoek naar de alpenwatersalamander en de kamsalamander zal moeten uitwijzen of de 

soorten gebruik maken van de onderzoekslocatie. 
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6.5 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën  

 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 

verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te 

verwachten algemene soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ont-

wikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is 

echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezi-

ge individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen 

te voorkomen.  

 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van stenenstapels, takkenhopen, bladeren en andere materialen die 

door langdurige opslag of aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen 

dient daarom buiten de gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige 

dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  

 

6.6 Algemene vissensoorten 

 

Bij het dempen van de vijver zullen zonder maatregelen vissen worden gedood, hetgeen een overtre-

ding van de Wet natuurbescherming inhoudt. De te verwachten soorten vallen echter onder het pro-

vinciale soortenbeleid, zodat voor de werkzaamheden niet vooraf een ontheffing hoeft te worden aan-

gevraagd (onder voorbehoud van de resultaten van het aanvullend onderzoek streng beschermde 

amfibieën). Voor de te verwachten vissoorten geldt echter wel de zorgplicht. Dit houdt in dat het do-

den van individuen redelijkerwijs vermeden dient te worden. Dit kan door het afvangen van vissen 

voorafgaande aan de dempingswerkzaamheden en het verplaatsen van de vis in de te handhaven 

watergangen in de directe omgeving. Wanneer er tijdens het afvangen kweekvissen gevangen wor-

den mogen deze niet worden uitgezet in natuurlijke wateren, dit om faunavervalsing te voorkomen. 

Aanbevolen wordt om ten tijde van de uitvoering de werkwijze vast te leggen in een ecologisch werk-

protocol dat bij de uitvoerende partij onder de aandacht dient te worden gebracht. 

 

Aangezien een quickscan flora en fauna over het algemeen geen document is dat bij de uitvoering 

van de werkzaamheden wordt geraadpleegd, wordt aanbevolen om voor de dempingswerkzaamhe-

den een separaat ecologisch werkprotocol op te laten stellen. In het werkprotocol worden de beno-

digde maatregelen verwoord en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. 

 

6.7 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving 

beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is 

van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder 

wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten 

aanzien van vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, het Markiezaat, bevindt 

zich op circa 13 kilometer afstand ten zuidwesten van de onderzoekslocatie (zie figuur 14). 

 

 
Figuur 14. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van Natura 2000.  

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 

een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie van stikstof. Ex-

terne effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de af-

stand (± 13 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de 

plannen (sloop en woningbouw) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de gebieds-

beschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming  wordt niet noodzakelijk geacht. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt ook niet 

in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen 

gebied, de Kellebeek, bevindt zich circa 2 kilometer ten zuidwesten van de onderzoekslocatie. In fi-

guur 15 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weer-

gegeven.  

 

 
Figuur 15. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.  

 

De onderzoekslocatie is op ruim 2 km afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland 

gelegen. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de afstand, zullen 

de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet worden aange-

tast. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht. 
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan 

van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In een der-

gelijk geval kan er sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt be-

schreven of bij de voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een  meldingsplicht en herplant-

plicht conform artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of vervolgstappen 

nodig zijn in kader van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van 

de herplantplicht noodzakelijk is. 

 

Indien er bomen gekapt worden op de onderzoekslocatie zijn deze niet beschermd conform artikel 4 

van de Wnb. De oppervlakte van de te kappen bomen is minder dan tien are, of het betreft een rijbe-

planting van maximaal twintig bomen; hierdoor vallen ze niet onder de definitie houtopstanden. Bij de 

voorgenomen kap is dan ook geen sprake van een meldingsplicht en herplantverplichting in het kader 

van artikel 4.2 en 4.3 van de Wet natuurbescherming. Echter is het binnen de gemeentelijke verorde-

ning mogelijk noodzakelijk een kapvergunning aan te vragen. Geadviseerd wordt om hierover contact 

op te nemen met de gemeente Roosendaal. 
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Harm Post Advies een quickscan flora en fauna uitgevoerd aan 

de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en heeft tot 

doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, gebieden of houtop-

standen aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die 

mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoor-

deeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000 gebieden, houtopstanden die 

middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Na-

tuurnetwerk Nederland. 

 

De initiatiefnemer is voornemens in de kloostertuinen 50 nieuwe woningen te realiseren. In het kloos-

tergebouw wordt ruimte gemaakt voor zorgeenheden, appartementen, maisonnettes en kleinschalige 

bedrijfsfuncties.  

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-

lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-

gericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-

kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren, bij 

werken binnen broedseizoen broedvogel-

controle uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek, huismus, gierzwaluw 

en kerkuil  

bij kap bomen aanvullende controle roofvo-

gels en steenuil 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek gebouw bewonende 

vleermuizen 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Eekhoorn ja mogelijk ja mogelijk de bomen in de siertuin geven geschikte 

nestmogelijkheden, wanneer deze gekapt 

gaan worden dient aanvullend onderzoek uit 

te wijzen of de eekhoorn gebruik maakt van 

de onderzoekslocatie als nestlocatie. 

Kleine marterachtigen ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek kleine marterachti-

gen. 

Algemene zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene grondgebonden zoogdieren zoals 

egels, konijnen, hazen, mollen, diverse 

muizensoorten, etc 

Alpenwatersalamander en 

kamsalamander 

ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek alpenwatersalaman-

der en kamsalamander 

Algemene amfibieën ja mogelijk ja nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene soorten als kleine watersalaman-

der, bruine kikker, gewone pad, etc 
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Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffings-

aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Reptielen ja nee nee nee - 

Vissen ja mogelijk nee nee werken met een ecologisch werk protocol 

i.v.m. Algemene zorgplicht. 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunning-

plicht 

 

Natura 2000 13 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland 2 km nee nee nee - 

Houtopstanden nee - - - mogelijk is volgens de gemeentelijke veror-

dening een meldingsplicht en herplantplicht 

van toepassing. Neem hiervoor contact 

opnemen met de gemeente Roosendaal. 

 

Conclusie 

 

Op basis van onderhavige quickscan flora en fauna dient voor uitvoering van de plannen middels 

aanvullend veldonderzoek duidelijkheid te worden verkregen omtrent de aan- of afwezigheid van ver-

blijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, kerkuil, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laat-

vlieger, gewone grootoorvleermuis, bunzing, hermelijn, wezel, Alpenwatersalamander en kamsala-

mander. Wanneer holtebomen gerooid dienen te worden dient vóór uitvoering van de plannen mid-

dels aanvullend veldonderzoek duidelijkheid te worden verkregen omtrent de aan- of afwezigheid van 

verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen alsook de eekhoorn, roofvogels en uilen. 

 

Verder kunnen overtredingen ten aanzien van algemene broedvogels worden voorkomen door groen 

te verwijderen buiten het broedseizoen en eventuele nestkasten buiten het broedseizoen te verplaat-

sen. Daarnaast dient bij werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen ten 

aanzien van onder andere algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Ook zou een broed-

vogelcheck voorafgaand aan de start van de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. 

 

Met betrekking tot beschermde gebieden worden geen bezwaren verwacht. Met betrekking tot hout-

opstanden wordt het geadviseerd om bij de gemeente na te vragen of op de te vellen houtopstanden 

de meldingsplicht en herplantplicht van toepassing zijn. 

Econsultancy 

vestiging Boxmeer, 6 juni 2018 

 

 

 



 

Rapport 6779.003 versie D1   

GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

Ministerie van Economische Zaken 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Lees hier wat 

de Wet natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3, december 2016. Ministerie van Eco-

nomische Zaken, Den Haag. 

 

Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), uitvoerportaal; https://ndff-ecogrid.nl, zoekgebied Roo-

sendaal, periode 2008-2018 

 

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J. Thissen, K. Canters, & J. Buys 2016. Atlas van de Nederlandse 

zoogdieren - Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum 

Insecten en andere ongewervelden, Leiden. 

 

 

Literatuur Noord-Brabant  

 

Brouwer, T., M. Dorenbosch, R. van Eekelen & J. Spier 2010. Vissenatlas Noord-Brabant. Uitgeverij 

Profiel, Bedum. 

 

van Delft, J.J.C.W. & W. Schuitema 2005. Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. Stich-

ting RAVON, Nijmegen. 

 

Twisk, P. & H. Limpens 2006. Een thuis voor de vleermuis. Beschermingsplan voor vleermuizen in 

Noord-Brabant. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

 

 

Provinciale websites 

 

www.brabant.nl (NNN en beschermde gebieden in Noord-Brabant) 

www.dassenwerkgroepbrabant.nl (gegevens das in Noord-Brabant) 

 

  

https://ndff-ecogrid.nl/


 

Rapport 6779.003 versie D1   

Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden.  

 
Tabel II.   Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-

vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-

vende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 

bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-

plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-

gegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-

richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis,  kleine hoefijzer-

neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 

vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-

bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-

bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-

drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-

per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 

kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 

fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-

dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 

stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 

oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 

putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-

valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, t jiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijla-

ge, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvul-

ling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-

pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-

moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 

iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-

geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 

maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 

getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonne-

dauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steen-

braam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige  areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  

 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-

nomen in tabel VI. 

 
Tabel VI.        Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 

meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

 

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-

diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 

 

3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-

scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 

2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 

 

Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-

ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 



Bijlage 9: Aanvullend ecologisch onderzoek kloostercomplex Mariadal 

  



 

 

AANVULLEND ECOLOGISCH ONDERZOEK 

VINCENTIUSSTRAAT 3-7 

TE ROOSENDAAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en -
onderzoeksbureaus en werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behar-
tigt de belangen van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belang-
hebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde protocollen en richtlijnen voor 
onderzoek. Het onderzoek betreft echter een momentopname en geeft een inschatting van de aanwezigheid van bescherm-
de soorten op de onderzoekslocatie. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is nooit met zekerheid uit te slui-
ten. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdracht-
gever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt. 
 

Rapportage aanvullend ecologisch onderzoek 

Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal 

  

Opdrachtgever Harm Post Advies 

 Bakenbergseweg 1-4 

 6814 MA Arnhem 

  

Rapportnummer 6779.005 

Versienummer D1 

Status Eindrapportage 

Datum 10 oktober 2018 

  

Vestiging Brabant 

Heinz Moormannstraat 1b 

5831 AS  Boxmeer 

0485 - 581818 

boxmeer@econsultancy.nl 

Opsteller S.H.W.M. Claessens, MSc 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole drs. J.G.T. Driessen 

Paraaf 

 

mailto:boxmeer@econsultancy.nl


 

6779.005 

INHOUDSOPGAVE 
 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

2 GEBIEDSBESCHRIJVING ......................................................................................................... 2 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving ............................................................... 2 
2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen ..................... 4 

3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK ............................................................................ 4 

3.1 Huismus ............................................................................................................................ 4 
3.2 Gierzwaluw ....................................................................................................................... 5 
3.3 Vleermuizen ...................................................................................................................... 5 

4 ONDERZOEKSMETHODIEK ..................................................................................................... 6 

4.1 Huismussen ...................................................................................................................... 6 
4.2 Gierzwaluwen ................................................................................................................... 6 
4.3 Vleermuizen ...................................................................................................................... 6 

5 ONDERZOEKSRESULTATEN ................................................................................................... 7 

5.1 Huismus ............................................................................................................................ 7 
5.2 Gierzwaluw ....................................................................................................................... 7 
5.3 Vleermuizen ...................................................................................................................... 8 

6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING ........................................................................... 11 

6.1 Huismus .......................................................................................................................... 11 
6.2 Gierzwaluw ..................................................................................................................... 11 
6.3 Vleermuizen .................................................................................................................... 11 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ..................................................................................... 12 

 

   



 

Rapport 6779.005 versie D1  Pagina 1 van 12 

1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Harm Post Advies opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvullend 

ecologisch onderzoek, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het klooster en de bij-

behorende tuin aan de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen zoals gewone dwerg-

vleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis is uitgevoerd naar aanlei-

ding van de resultaten van de quickscan flora en fauna die Econsultancy in juni 2018 op de onder-

zoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 6779.003, d.d. 6 juni 2018). Uit de quickscan blijkt dat, om de 

effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet natuurbescherming er ten aanzien van 

huismus, gierzwaluw en gebouwbewonende vleermuizen. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (circa 5.500 m²) ligt aan de Vincentiusstraat 3-7, in de kern van Roosendaal. In 

figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 49 F (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 

van het midden van de onderzoekslocatie X = 495.936, Y = 671.655. 

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie bestaat uit een T-vormig klooster met een siertuin waarin meerdere bijgebou-

wen te vinden zijn, o.a. een kapel, een buurthuis en een schuur met daaraan een overkapping. Het 

klooster is gevestigd in het centrum van Roosendaal, ten westen van het treinstation Roosendaal. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek van de quickscan (6779.003, d.d. 2 mei 2018). 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 

 
Figuur 3. Noordzijde van het klooster 

op de onderzoekslocatie.   

 

 
Figuur 4. Veld met hoge vegetatie en 

fruitbomen, aan de achterkant ten zuid-

oosten van het klooster.  

 
Figuur 5. Schuur met overkapping ten 

oosten van het klooster.  

 
Figuur 6. Zijzicht zuidoost kant van het 

klooster op de onderzoekslocatie.  

 
Figuur 7. Vijver aan de zuidkant van het 

klooster. 

 
Figuur 8. Zuidzijde van het klooster op 

de onderzoekslocatie.  
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens in de kloostertuinen 50 nieuwe woningen te realiseren. In het kloos-

tergebouw wordt ruimte gemaakt voor zorgeenheden, appartementen, maisonnettes en kleinschalige 

bedrijfsfuncties (zie figuur 9). Hiervoor zullen twee gebouwen gesloopt worden en zal het monumen-

tale klooster gerenoveerd worden. 

 

 
Figuur 9. Toekomstige situatie. 

 

3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 

 

Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet na-

tuurbescherming er op sommige punten meer informatie is benodigd:  

 

3.1 Huismus  

 

De onderzoekslocatie is geschikt als broedlocatie 

voor huismussen. De huismus broedt onder het 

dak tussen dak en dakbeschot. De bebouwing op 

de onderzoekslocatie vormt door de aanwezig-

heid van spleten en een dakgoot een geschikte 

nestlocatie voor de jaarrond beschermde huis-

mus (figuur 10). Bij het renoveren van de bebou-

wing kan daarom sprake zijn van verstoring en 

vernietiging ten aanzien van een vaste rust- en 

verblijfplaats van de huismus. 

 

Aan de zuidoostkant van de kloostertuin staat 

een bijgebouw welke gesloopt gaat worden. Dit 

gebouw heeft een plat dak en heeft geen nest-

mogelijkheden voor de huismus. Zo ook de 

 
Figuur 10. Dakgoot geschikt voor huismussen aan de west-

kant van het klooster. 
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schuur en overkapping aan de oostkant van het klooster. 

3.2 Gierzwaluw 

 

De gierzwaluw broedt net als de huismus onder 

het dak en prefereert hierbij dakpannen, maar 

maakt daarnaast ook gebruik van spleten en 

gaten in onder andere boeiboorden en muren. 

Gierzwaluwen vliegen met hoge snelheid hun 

nestlocaties binnen en hebben daarvoor een vrije 

aanvliegroute nodig. De soort is volgens gege-

vens van het NDFF in de wijk waargenomen. Het 

betreft waarneming uit het Meetnet Urbane Soor-

ten (SOVON), waarbij meerdere exemplaren 

worden gemeld.  

 

De verwachting is dat het klooster geschikte 

ruimtes bevat die dienst kunnen doen als vaste 

verblijfplaats voor de gierzwaluw. Het betreffen ruimtes onder dakpannen die toegankelijk via over-

hangende dakpannen en de scheuren en gaten in de boeiboorden. Deze moeten nader onderzocht 

worden. 

 

3.3 Vleermuizen 

 

De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is in principe geschikt als verblijfplaats voor vleer-

muizen. Er zijn openingen langs de randen van het dak waar vleermuizen in kunnen verblijven.  

 

De te renoveren bebouwing op de onderzoekslocatie is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, 

vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen die toegang verlenen tot de spouwmuren. De 

ruimte langs de dakranden geeft toegang tot ruimte onder de dakpannen. Verder zijn er op verschei-

dene plekken ruimtes achter betimmeringen waargenomen waar vleermuizen gebruik van kunnen 

maken.  

 

 
Figuur 12. Openingen langs de randen van het dak zijn zeer 

geschikt voor vleermuizen. 

 
Figuur 13. Openingen onder dakpannen welke door vleer-

muizen gebruikt kunnen worden. 

 

Het klooster en het bijgebouw aan de zuidoostzijde zijn geschikt als verblijfplaats voor de gewone 

dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Als laatst heeft het klooster een open zolder 

met vrije hangplekken die toegankelijk is voor grootoorvleermuis. Deze soorten kunnen de bebouwing 

in principe gebruiken als zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats en als paarverblijfplaats. 

 
Figuur 11. Boeiboord geschikt voor gierzwaluwen aan de 

westkant van het klooster. 



 

Rapport 6779.005 versie D1  Pagina 6 van 12 

 

Een deel van de bomen op de onderzoekslocatie bevat mogelijk holtes die potentieel zijn voor boom-

bewonende vleermuizen zoals de ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, franjestaart, baardvleer-

muis en watervleermuis. Wanneer in de tuin bomen met holtes gekapt worden zou in geval van aan-

wezigheid van een verblijfsfunctie van vleermuizen kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuur-

bescherming.  

 

4 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

4.1 Huismussen  

 

Voor het onderzoek naar huismus hebben tussen 1 april en 15 mei twee veldbezoeken plaatsgevon-

den met een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen (zie tabel I). De veldbezoek vonden 

plaats in de ochtend. De onderzoeksinspanning was conform hetgeen is gesteld in de soortenstan-

daard (BIJ12, versie 1.0, juli 2017). Tijdens de veldbezoeken is gezocht naar roepende huismussen. 

Mannetjes huismussen roepen met name in het voorjaar (’s ochtends) vaak vanaf de dakran-

den/goten waar hun nesten zich bevinden. Bij het aantreffen van roepende mannetjes mag worden 

aangenomen dat zich onder het betreffende dak één of meerdere nesten bevinden. Tevens werd 

gedurende de rondes in de ochtend gelet op huismussen die (met nestmateriaal) onder dakpannen of 

andere nestlocaties verdwijnen. Behalve op de onderzoekslocatie, werd ook de directe omgeving 

onderzocht op de aanwezigheid of geschiktheid van de bebouwing voor huismus.  

 
Tabel I. Onderzoeksinspanning huismussen 

Datum Tijd Temperatuur Weersomstandigheden 

2 mei 2018 09:00 – 10:00 16,9 
o
C Onbewolkt, droog en windstil. 

15 mei 2018 08:00 – 09:00 17,2 
o
C Onbewolkt, droog en een matige windkracht. 

 

4.2 Gierzwaluwen  

 

Voor het onderzoek naar gierzwaluw hebben tussen 1 juni en 15 juli drie veldbezoeken plaatsgevon-

den met een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen (zie tabel II). De onderzoeksinspanning 

was conform hetgeen is gesteld in de soortenstandaard (BIJ12, versie 1.0, juli 2017). De veldbezoe-

ken vonden plaats gedurende de avondschemering, tussen 18.00 uur en zonsondergang. In de be-

treffende periode scheren groepen gierzwaluwen langs gevels van panden waarin zich nesten bevin-

den. De vrouwtjes die zich op het nest bevinden beantwoorden vervolgens het “gieren” van langs 

vliegende groepen soortgenoten. Bovendien zijn tijdens de avondschemering vaak invliegende vogels 

waar te nemen. Het veldwerk van de gierzwaluw is gecombineerd met het vleermuizen veldwerk. 

 
Tabel II. Onderzoeksinspanning gierzwaluwen 

Datum Tijd Temperatuur Weersomstandigheden 

11 juni 2018 21:00 – 23:00 18,2 
o
C Zwaar bewolkt, droog en een matige windkracht. 

27 juni 2018 20:45 – 22:45 17,9 
o
C Half bewolkt, droog en een matige windkracht. 

11 juli 2018 21:00 – 23:00 17,8 
o
C Half bewolkt, droog en windstil. 

 

4.3 Vleermuizen 

 

Voor het aanvullend onderzoek naar vleermuizen is de functie van de onderzoekslocatie en de directe 

omgeving onderzocht. Hiervoor zijn in totaal zes aanvullende veldbezoeken uitgevoerd (zie tabel III). 

De inventarisatiemethode is conform het vleermuisprotocol voor gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, franjestaart, baardvleermuis watervleermuis en groot-

oorvleermuis (Netwerk Groene bureaus, 2017). De onderzoeksinspanning is gebaseerd op de func-

ties zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats en massa winterverblijfplaats. Gedu-
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rende de periode juni tot en met half juli zijn vier veldbezoeken uitgevoerd voor de functies zomer- en 

kraamverblijfplaatsen. Gedurende de periode augustus en september zijn normaals twee veldbezoe-

ken uitgevoerd. Tijdens alle veldbezoeken zijn de functies vliegroute en foerageergebied meegeno-

men in het onderzoek. Tevens is er gelet op boombewonende vleermuizen die mogelijk gebruik kon-

den maken van de boomopstand in de kloostertuin. 

 
Tabel III. Onderzoeksinspanning vleermuizen 

Datum Tijd Temperatuur Weersomstandigheden 

25 mei 2018 02:30 – 05:38 16,5 
o
C Bewolkt, droog en een matige windkracht. 

11 juni 2018 22:00 – 00:00 18,2 
o
C Zwaar bewolkt, droog en een matige windkracht. 

4 juli 2018 02:25 – 05:25 19,2 
o
C Half bewolkt, droog en windstil. 

11 juli 2018 21:00 – 00:00 17,8 
o
C Half bewolkt, droog en windstil. 

18 augustus 2018 00:00 – 02:30 14,3 
o
C Half bewolkt, droog en windstil. 

8 september 2018 01:00 – 02:00 14,0 
o
C Zwaar bewolkt, droog en een matige windkracht. 

 

Alle veldbezoeken zijn uitgevoerd met behulp van een batdetector (Elekon Batlogger M) met opna-

memogelijkheid. Een batdetector zet het voor het menselijk gehoor niet hoorbare ultrasone geluid van 

vleermuizen om naar frequenties die wel hoorbaar zijn. Op basis van de geluidsfrequenties en ritmes 

kunnen verschillende soorten vleermuizen worden onderscheiden. De opnamemogelijkheid is belang-

rijk omdat de geluidsopnames kunnen worden gebruikt voor het determineren van soorten die op 

basis van hun geluid moeilijk zijn te onderscheiden (met name Myotis-soort) en waarbij het sonogram 

uitsluitsel kan geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van analyseprogramma Batsound en of BatEx-

plorer. 

 

5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

5.1 Huismus 

 

Huismussen nestelen meestal in ruimtes onder dakpannen, die zij via de dakgoot kunnen bereiken. 

Tijdens het gehele onderzoek zijn er geen huismussen op de onderzoekslocatie en de directe omge-

ving waargenomen, ondanks het geschikte habitat voor huismus op de onderzoekslocatie door de 

aanwezigheid van een dakpannen dak en geschikte openingen met ruimtes. Oorzaak hiervan ligt 

naast de landelijke trend voor wat betreft de achteruitgang van deze soort, mogelijk in de aanwezig-

heid van meer geschikte schuilplaatsen in de omgeving, zoals geschikte woonhuizen met voldoende 

struiken die kunnen dienen als schuilplaats en foerageerplek voor de huismus. Op basis van de hui-

dige onderzoeksinspanning kan worden uitgesloten dat de te renoveren bebouwing een vaste rust- en 

verblijfplaats vormt voor huismus.  

 

5.2 Gierzwaluw 

 

Gierzwaluwen nestelen meestal in ruimtes onder dakpannen en openingen onder boeidelen. Gier-

zwaluwen vliegen gegroepeerd met hoge snelheden tussen de gebouwen door en vliegen daarbij 

plotseling ergens binnen. Tijdens de betreffende avondrondes zijn er meerdere (maximaal dertig per 

avond) gierzwaluwen hoog boven de onderzoekslocatie waargenomen. Op de onderzoekslocatie zijn 

gedurende de veldbezoeken die plaatsvonden tijdens het broedseizoen zes vaste rust- en verblijf-

plaatsen waargenomen van de gierzwaluw. Eén verblijfplaats is aangetroffen in de nok van het dak 

en één in de klokkentoren. Daarnaast zijn er vier verblijfplaatsen in een boeiboord aangetroffen, twee 

aan de noordzijde van het klooster en twee aan de oostzijde. De verblijfplaatsen aan de oostzijde zijn 

bereikbaar via een regenpijp (zie figuur 14). Tijdens de voorgenomen renovatie plannen blijven het 

dak, de klokkentoren en de boeiboorden ongedeerd. Verstoring ten opzicht van de gierzwaluw zijn 

dan ook niet aan de orde. De aangetroffen vaste rust- en verblijfplaatsen blijven tijdens de voorgeno-

men plannen ongedeerd. 
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Figuur 14.  Aangetroffen vaste rust- en verblijfplaats van de gierzwaluw op de onderzoekslocatie.  

 

5.3 Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen binnen de onderzoekslocatie 

Tijdens geen van de veldbezoeken zijn er vaste rust- en verblijfplaatsen aangetroffen in de te slopen 

bebouwing op de onderzoekslocatie. Tevens zijn er op de onderzoekslocatie geen indicaties geweest 

dat boombewonende vleermuizen een verblijfplaats hadden in een van de aanwezige bomen op de 

onderzoekslocatie. Wel is er een groot zomerverblijf aangetroffen aan de zuidzijde van het klooster. 

Dit verblijf bevindt zich in een boeiboord en wordt gebruikt door acht individuen van de gewone 

dwergvleermuis (zie figuur 15). Tijdens de veldbezoeken die plaatsvonden in de kraamperiode is het 

aantal individuen dat gebruikt maakte van deze verblijfplaats niet gegroeid. Hiermee kan worden ge-

concludeerd dat het niet om een kraamverblijfplaats gaat, maar om een groot zomerverblijf. Daar-

naast zijn er drie zomerverblijfplaatsen van elk één gewone dwergvleermuis aangetroffen in het kloos-

ter (één tussen een raamkozijn aan de noordzijde van het klooster, één onder een dakpan aan de 

zuidoosthoek van klooster, onder de derde dakpan van rechts en één in een boeiboord aan de noord-

zijde (zie figuur 15)). Tevens is er één zomerverblijfplaats van één ruige dwergvleermuis aangetroffen 

in een boeiboord aan de zuidwesthoek van het klooster (zie figuur 15). 

 

Aangezien de overige vier verblijfplaatsen elk door slechts één individuen gebruikt worden in de 

kraamperiode, kan een kraamverblijfplaats op de onderzoekslocatie worden uitgesloten. In de paar-

periode zijn geen mannetjes die een duidelijke binding vertoonde met het pand. De aangetroffen ver-

blijfplaatsen worden niet gebruikt als paarverblijfplaats. Tevens zijn er geen zwermactiviteiten waar-

genomen die duiden dat er in het klooster een massawinterverblijfplaats gevestigd is. Mogelijk dient 

het klooster wel als milde winterverblijfplaats van enkele individuen.  
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Tijdens de voorgenomen renovatie plannen blijven het dak, het betreffende raamkozijn en de boei-

boorden ongedeerd. Verstoring ten opzicht van vleermuizen is dan ook niet aan de orde tijdens de 

renovatieplannen. De aangetroffen vaste rust- en verblijfplaatsen blijven tijdens de voorgenomen 

plannen ongedeerd. 

 

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Tijdens de veldbezoeken is er geen verdere indicatie geweest van een zomer-, kraam-, en/of paar-

verblijfplaats in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Het is door de onderlinge afstand tot 

de bebouwing in de omgeving en de afwezigheid van overige geschikte bomen met spleten of holtes 

niet aannemelijk dat er in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaat-

sen aanwezig zijn die negatieve invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 

 

Foeragerende / passerende vleermuizen 

Tijdens de veldbezoeken zijn er binnen de onderzoekslocatie meerdere (maximaal vijftien per avond) 

foeragerende gewone dwergvleermuizen, enkele (maximaal drie per avond) foeragerende ruige 

dwerg vleermuis, enkele (maximaal één per avond) rosse vleermuis en enkele (maximaal één per 

avond) foeragerende laatvliegers waargenomen. Het aanwezige foerageerhabitat rondom de onder-

zoeklocatie blijft bestaan. Hierdoor is er geen sprake van een vermindering van de foerageermoge-

lijkheden rondom de onderzoekslocatie. De plannen zullen, gezien de kleine aantallen en doordat er 

meer geschikt foerageergebied in de directe omgeving van de onderzoekslocatie aanwezig is, geen 

aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen.  

 

 
Figuur 15.  Aangetroffen zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis op de onderzoekslo-

catie. 
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Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Dergelijke po-

tentiële vliegroutes zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Door de herstructurering van de on-

derzoekslocatie worden geen vliegroutes verstoord. Tijdens de veldbezoeken zijn geen eenduidige 

vliegpatronen aangetroffen die door meerdere individuen worden gevolgd. Waargenomen vleermui-

zen betreffen exemplaren, die uit verschillende richtingen afkomstig zijn. Er is geen sprake van een 

eenduidig vliegpatroon dat door meerdere individuen wordt gevolgd. Overtreding ten aanzien van 

vliegroutes is hierbij niet aan de orde.  
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6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 

 

6.1 Huismus 

 

De huismus is beschermd op grond van de Europese vogelrichtlijn. Voor in de omgeving van Roo-

sendaal voorkomende huismussen geldt dat de onderzoekslocatie geen functie heeft als broedplaats 

voor deze soort. Bij de voorgenomen ingreep vindt dan ook geen verstoring plaats van de huismus 

waardoor overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan de orde is. 

 

6.2 Gierzwaluw 

 

De gierzwaluw is beschermd op grond van de Europese vogelrichtlijn. Voor in de omgeving van Roo-

sendaal voorkomende gierzwaluwen geldt dat de onderzoekslocatie een functie heeft als broedplaats 

voor deze soort. Op zes locaties binnen het kloosters zijn verblijfplaatsen van de gierzwaluw aange-

troffen. Tijdens de renovatiewerkzaamheden blijven de boeiboorden, het dak en de klokkentoren on-

gedeerd, waardoor de werkzaamheden niet leiden tot verstoring of vernietiging van de aangetroffen 

zes verblijfplaatsen van de gierzwaluw. Bij de voorgenomen ingreep vindt dan ook geen verstoring 

plaats van de gierzwaluw waardoor overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan de orde is. 

 

6.3 Vleermuizen 

 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten binnen de Wet natuurbescherming een 

strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in bijlage IV van de Europese Habitatricht-

lijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder 

deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele systeem waarvan een populatie ge-

bruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat niet alleen de zomer-, kraam-, paar en 

winterverblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de essentiële foerageer-

gebieden bescherming genieten.  

 

Vleermuizen zijn streng beschermd omdat dat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn 

sommige soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Maar al te vaak worden bomen ge-

kapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin een vleermuiskolonie bevindt, heeft 

dat grote gevolgen voor de vleermuisstand in de wijde omgeving. Omdat ze meestal maar één jong 

per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen kunnen zelf geen verblijfplaatsen maken en 

zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast hebben ingrepen in het landschap ook 

negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, waar vleermuizen jaren achtereen 

gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep kan hebben verschilt sterk per situatie en 

per soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn om een passend advies te geven.  

 

Tijdens de renovatiewerkzaamheden blijven de boeiboorden, het dak en het desbetreffende raamko-

zijn ongedeerd, waardoor de werkzaamheden niet leiden tot verstoring of vernietiging van de aange-

troffen vijf zomerverblijfplaatsen en mogelijk milde winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleer-

muizen en ruige dwergvleermuis. Bij de voorgenomen ingreep vindt dan ook geen verstoring plaats 

van gebouwbewonende vleermuizen waardoor overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan 

de orde is. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Harm Post Advies een aanvullend ecologisch onderzoek uitge-

voerd, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling aan het klooster en de bijbehorende tuin 

aan de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek naar huismus, gierzwaluw en gebouwbewonende vleermuizen 

zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis is 

uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de quickscan flora en fauna die Econsultancy in juni 

2018 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 6779.003, d.d. 6 juni 2018). Uit de quickscan 

blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet natuurbescherming er 

ten aanzien van huismus, gierzwaluw en gebouwbewonende vleermuizen. 

 

Voorgenomen ingreep 

De initiatiefnemer is voornemens in de kloostertuinen 50 nieuwe woningen te realiseren. In het kloos-

tergebouw wordt ruimte gemaakt voor zorgeenheden, appartementen, maisonnettes en kleinschalige 

bedrijfsfunctie. Hiervoor zullen twee gebouwen gesloopt worden en zal het monumentale klooster 

gerenoveerd worden. 

 

Functie onderzoekslocatie voor huismussen 

De onderzoekslocatie heeft geen functie voor de streng beschermde huismus. Huismussen werden 

tevens niet waargenomen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.  

 

Functie onderzoekslocatie voor gierzwaluwen 

De onderzoekslocatie bevat zes vaste rust- en verblijfplaatsen van de gierzwaluw. Tijdens de werk-

zaamheden blijven de boeiboorden, het dak en de klokkentoren onverstoord. Verstoring van de aan-

getroffen vaste rust- en verblijfplaats is dan ook op voorhand te voorkomen waardoor geen overtre-

ding plaatsvindt van de Wet natuurbescherming. 

 

Functie onderzoekslocatie voor vleermuizen 

De te slopen bebouwing heeft geen functie voor gebouwbewonende vleermuizen. Tevens zijn er op 

de onderzoekslocatie geen indicaties geweest dat boombewonende vleermuizen een verblijfplaats 

hebben in een van de aanwezige bomen op de onderzoekslocatie.  

 

Bij de voorgenomen renovatie is geen sprake van verstoring van een viertal zomerverblijfplaatsen van 

de gewone dwergvleermuis en één van de ruige dwergvleermuis. Tijdens de werkzaamheden blijven 

het dak, de boeiboorden en het desbetreffende kozijn onverstoord. Verstoring van de aangetroffen 

zomerverblijfplaatsen is dan ook op voorhand te voorkomen waardoor geen overtreding plaatsvindt 

van de Wet natuurbescherming.  

 

Conclusie 

De renovatiewerkzaamheden leiden niet tot verstoring of vernietiging van de aangetroffen zomerver-

blijfplaatsen en mogelijk milde winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen en ruige 

dwergvleermuis. Tevens leiden de voorgenomen plannen niet tot verstoring of vernietiging van de 

aangetroffen vaste rust- en verblijfplaatsen van de gierzwaluwen. Vervolgstappen ten opzichte van 

streng beschermde diersoorten zijn dan ook niet aan de orde. 

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 10 oktober 2018 

 

 

 



 

 

Verklarende woordenlijst 
 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-

len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en 

schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

 Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren


 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 



Bijlage 10: Quickscan flora en fauna Vincentiusstraat (Scholenlocatie/ 

parkeerterrein) 

  



Bijlage 11: Aanvullend ecologisch onderzoek Vincentiusstraat    
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Harm Post Advies het verzoek gekregen een offerte uit te brengen voor het 

uitvoeren van een aanvullend ecologisch onderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van het 

klooster aan de Vincentiusstraat 3-7 te Roosendaal. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de 

quickscan flora en fauna die Econsultancy in juni 2018 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd 

(rapport 6779.003, d.d. 6 juni 2018). 

 

Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan de Wet na-

tuurbescherming er voor de soorten kerkuil, steenuil, roofvogels, eekhoorn, kamsalamander, alpen-

watersalamander en marterachtigen meer informatie is benodigd. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen.  
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (circa 5.500 m²) ligt aan de Vincentiusstraat 3-7, in de kern van Roosendaal. In 

figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  

 

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 49 F (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 

van het midden van de onderzoekslocatie X = 495.936, Y = 671.655. 

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie bestaat uit een T-vormig klooster met een siertuin waarin meerdere bijgebou-

wen te vinden zijn, o.a. een kapel, een buurthuis en een schuur met daaraan een overkapping. Het 

klooster is gevestigd in het centrum van Roosendaal, ten westen van het treinstation Roosendaal. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek van de quickscan. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 

 
Figuur 3. Noordzijde van het klooster 

op de onderzoekslocatie.   

 

 
Figuur 4. Veld met hoge vegetatie en 

fruitbomen, aan de achterkant ten zuid-

oosten van het klooster.  

 
Figuur 5. Schuur met overkapping ten 

oosten van het klooster.  

 
Figuur 6. Zijzicht zuidoost kant van het 

klooster op de onderzoekslocatie.  

 
Figuur 7. Vijver aan de zuidkant van het 

klooster. 

 
Figuur 8. Zuidzijde van het klooster op 

de onderzoekslocatie.  
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens in de kloostertuinen 50 nieuwe woningen te realiseren. In het kloos-

tergebouw wordt ruimte gemaakt voor zorgeenheden, appartementen, maisonnettes en kleinschalige 

bedrijfsfuncties (zie figuur 9).  

 

 
Figuur 9. Toekomstige situatie. 
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3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 

 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van 

verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming optreden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor 

welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet natuurbescherming en een vervolg-

onderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

 

3.1 Kerkuil 

 

De kerkuil houdt van (half)open cultuurlandschappen met veel landschapselementen die voor afwis-

seling zorgen. De kerkuil vestigt zich graag in gebouwen zoals schuren en kerktorens. Daar zoekt hij 

rustige en donkere hoeken welke kunnen dienen als roestplaats voor overdag of als nestplaats. Gras-

landen met veel ruigte zijn geschikt als jachtlocatie. 

 

Een vaste rust- en verblijfplaats van een kerkuil is gemakkelijk waar te nemen door de sporen die zij 

achterlaten. Een roestplek van een kerkuil is te herkennen aan de vele kenmerkende uitwerpselen 

onder de roestplek en vaak ook de aanwezigheid van braakballen. 

 

Hoewel de onderzoekslocatie geschikt is voor de kerkuil met een afwisselend jachtgebied, een klok-

kentoren en een schuur met overkapping, zijn er tijdens de quickscan geen sporen aangetroffen. Dit 

wil niet zeggen dat de kerkuil niet aanwezig is, bij de voorgenomen renovatie van de bebouwing, de 

klokkentoren en het dak blijven de mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen intact. Wel kan er tijdens 

de renovatie verstoring op treden. Een aanvullend onderzoek naar uilen zal hier dan ook op zijn 

plaats zijn.  

 

3.2 Steenuil 

 

Steenuilen leven op grote, gevarieerde erven met (oude, knoestige) bomen, struiken, heggen en wei-

tjes, waar ze voldoende schuilmogelijkheden, broedholen, zitplaatsen om vanuit te jagen én voedsel 

vinden.  

 

Volgens het NDFF zijn er in een straal van 6 km vanuit de onderzoekslocatie, in de afgelopen 3 jaar, 

5 waarnemingen van steenuilen aangetroffen. De onderzoekslocatie bevat verschillende potentiele 

nestlocaties die geschikt zijn voor de steenuil, er zijn meerdere bomen aanwezig die aan de wensen 

van de steenuil voldoen en in verschillende bomen zijn geschikte holen te zien. Er zijn tijdens de 

quickscan geen sporen aangetroffen van braakballen of andere uitwerpselen. Er wordt niet verwacht 

dat bij de voorgenomen werkzaamheden verstoring van mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van 

steenuilen zal plaatsvinden. De fruitgaarde is door de hoge onderbegroeiing niet optimaal geschikt als 

foerageergebied. Daarnaast blijft de oostelijke tuin intact en kan de steenuil van dit meer geschikte 

deel gebruik blijven maken. Aangezien er een aantal knoestige bomen in de tuin gekapt dienen te 

worden kan dit een aantasting vormen voor vaste rust- en verblijfplaatsen van de jaarrond bescherm-

de steenuil. 

 
3.3 Roofvogels 

 

Volgens verspreidingsgegevens worden in het gebied op en rond de onderzoekslocatie waarnemin-

gen gedaan van buizerd, sperwer, ransuil en havik. De hoge naaldbomen op en rondom de onder-

zoekslocatie konden, door de aanwezigheid van naalden, niet goed worden onderzocht op de aanwe-

zigheid van nesten, zodat de aanwezigheid van een vaste rust- of verblijfplaats van desbetreffende 

soorten in dit soort bomen niet kan worden uitgesloten. De loofbomen konden wel goed onderzocht 

worden en bevatten geen nesten van desbetreffende soorten. Wanneer naaldbomen in de tuin gekapt 
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dienen te worden zou dit een aantasting kunnen vormen voor vaste rust- en verblijfplaatsen van de 

jaarrond beschermde buizerd, sperwer, ransuil of havik. 

 

3.4 Eekhoorn 

 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onderzoekslo-

catie konden door het dichte bladerdek niet goed worden onderzocht op de aanwezigheid van nesten, 

zodat de aanwezigheid van een vaste rust- of verblijfplaats van eekhoorn niet kan worden uitgesloten. 

 

3.5 Boommarter 

 

Boommarters hebben hun rustplaatsen vaak in boomholten, konijnen-, vossen of dassenholen, tus-

sen boomwortels of onder takkenbossen. Nesten zitten vaak in oude spechten- of eekhoornholen, 

regelmatig in inrottingsholten en soms in gebouwen die in of aan de rand van het bos staan. De on-

derzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de boommarter, welke, volgens gegevens in de NDFF, 

tevens in de directe omgeving van de onderzoekslocatie is waargenomen.  

 

3.6 Hermelijn, bunzing en wezel 

 

In de provincie Noord-Brabant behoren de bunzing, hermelijn en wezel tot de beschermde inheemse 

diersoorten. De onderzoekslocatie biedt door de aanwezige takkenrillen en struiken een geschikte 

migratie route voor kleine marterachtigen. Daarnaast bevat het gebied meerdere oude holen van mol-

len en muizen en zijn er binnen de onderzoekslocatie meerdere takkenhopen en struiken aangetrof-

fen die kunnen dienen als potentieel vaste rust- en verblijfplaatsen voor de bunzing, hermelijn en we-

zel. De siertuin rondom de onderzoekslocatie kan dienen als foerageergebied voor desbetreffende 

soorten. Het verwijderen van boom- en struikopstanden alsook  het verwijderen van takkenrillen en/of 

graafwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen van kleine mar-

terachtigen.  

 

3.7 Alpenwatersalamander 

 

De alpenwatersalamander is beschermd volgens de Europese habitatrichtlijn die zijn leefgebied voor-

namelijk in het zuidelijke deel van Nederland heeft en daar weinig kritisch is over zijn habitat. De soort 

heeft een voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of 

kleinschalige landschappen met heggen en struwelen. In het voorjaar komt de soort in allerlei typen 

water voor, zolang het niet snel stromend of rijk aan vis is. In de winter overwintert de soort op het 

land.  

 

3.8 Kamsalamander 

 

De kamsalamander is beschermd volgens de Europese habitatrichtlijn. Dit betekent dat indien versto-

ring van de kamsalamander aan de orde is een ontheffing aangevraagd dient te worden. De kamsa-

lamander is vrij zeldzaam en wordt landelijk gezien als een kwetsbare soort, die in zijn verspreiding 

achteruit gaat. Zijn voorkeur gaat uit naar kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en 

struwelen. Het voortplantingsbiotoop bestaat voornamelijk uit matig voedselrijke tot voedselrijke, stil-

staande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. De poel mag niet geheel bescha-

duwd zijn en moet permanent water bevatten. 

 

Op de onderzoekslocatie zelf bevinden zich een vijver met waterbeplanting, oeverbegroeiing en 

struikgewassen. Dit maakt de onderzoekslocatie potentieel geschikt als zowel landhabitat als voort-
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plantingshabitat voor alpenwatersalamanders en kamsalamanders. Het is op voorhand dan ook niet 

uit te sluiten dat de soorten binnen de onderzoekslocatie voorkomen. 

  



 

Rapport 6779.009 versie D1  Pagina 8 van 14 

4 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek naar de verschillende soortgroepen wordt zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd.  

 

4.1 Kerkuil 

 

Voor het onderzoek naar kerkuil werden in de periode mei en juni 2018 één ochtendronde en één 

avondronde uitgevoerd. In maart 2019 is nogmaals een avondronde uitgevoerd. Tijdens het veldwerk 

werd gelet op eventuele bezette nesten, territoriaal gedrag als krijsende kerkuilen en eventueel bede-

lende jongen. De onderzoeksopzet is conform hetgeen is voorgeschreven in het kennisdocument 

voor de kerkuil (BIJ12, versie juli 2017). 
 

Tabel I. Onderzoeksinspanning 

 2018  2019 

mei juni juli maart 

kerkuil tijdstip - 1 x ochtend & 1 x avond - 1 x avond 

datum 24 mei 2018 & 27 juni 

2018 
8 maart 2019 

functie territorium territorium 

*gecombineerd met de bezoeken voor de vleermuizen (reeds uitgevoerd aanvullend onderzoek: 6779.005). 

 

4.2 Steenuil  

 

Voor het onderzoek naar steenuil werden in de periode 15 februari tot en met 15 april één avondron-

de en twee ochtendrondes uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van geluidsnabootsing waarop 

eventuele aanwezige steenuilen reageren. De inventarisatiemethode is overeenkomstig met de me-

thode die opgesteld is door Steenuilenoverleg Nederland (STONE).  

 
Tabel II. Onderzoeksinspanning 

2019 februari 

 

maart april 

steenuil tijdstip  - 1 x avond en 2 x ochtend - 

datum 8 maart 2019, 22 maart 2019 & 5 april 2019 

functie territorium 
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4.3 Roofvogels en eekhoorn  

 

Aangezien er binnen het plangebied bomen gekapt dienen te worden zal een roofvogel- en eekhoor-

nonderzoek worden uitgevoerd. Voor het onderzoek naar roofvogels en eekhoornnesten heeft er één 

veldbezoek plaats gevonden in het bladloze seizoen. Tijdens dit veldbezoek is er gezocht naar aan-

wezigheid van nestplaatsen of van vaste rust- en verblijfplaatsen van roofvogels en/of de eekhoorn. 

 
Tabel III. Onderzoeksinspanning 

2019 februari maart 

roofvogels 

en  

eekhoorn 

tijdstip - 1 x veldbezoek - 

datum 8 maart 2019 

functie nestplaatsen of van vaste rust- en 

verblijfplaatsen 

 

4.4 Kamsalamander 

 

Bij de kamsalamander is de exacte locatie van de terrestrische vaste rust- en/of verblijfplaatsen moei-

lijk in kaart te brengen. Voor de kamsalamander geldt dat de voortplantingsplaatsen, de foerageer-

plekken en de zomer- en winterverblijfplekken zich grofweg binnen 100 meter van elkaar moeten be-

vinden en dat ze onderling zonder barrières te bereiken moeten zijn. Wanneer de vijver op de onder-

zoekslocatie in gebruik is als voortplantingswater door de kamsalamander, kan worden aangenomen 

dat de onderzoeklocatie kan functioneren als landhabitat met vaste rust- en verblijfplaatsen. 

 

Voor de aanwezigheid in de naastgelegen watergang wordt voorgesteld om de onderzoeksmethode 

met betrekking tot voortplantingshabitat te hanteren zoals beschreven in het kennisdocument van de 

kamsalamander (BIJ12, 2017) en de soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bu-

reaus (Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming, 2017). De beste 

methode om vast te stellen dat een voortplantingswater al dan niet gebruikt wordt door de kamsala-

mander is conform de soortenstandaard een combinatie van meerdere technieken.  

 

1. In de periode mei - juni 2018 is er op drie achtereenvolgende nachten gezocht naar volwas-

sen dieren met behulp van fuikjes. De fuikjes zijn de dag ervoor uitgezet en stonden daarbij 

deels boven water, om verdrinking van individuen te voorkomen. Om een reële trefkans te 

hebben is er, om de 10 à 20 meter een fuikje geplaatst in de oeverzone van de vijver. Naast 

het uitzetten van fuikjes is er ook 2 maal met een schepnet geschept in de periode april - au-

gustus. Tussen het scheppen hebben minstens 20 dagen gezeten. De weersomstandigheden 

tijdens deze bezoeken waren gunstig. Bij alle bezoeken was het warmer dan 8 ºC en was er 

weinig wind. Tijdens alle bezoeken was het droog. 

2. Voor het waarnemen van baltsende koppels zouden er in de  periode februari - maart 2019 

twee avondbezoeken worden uitgevoerd om balts in het potentiële voortplantingswater waar 

te nemen. Door de waarnemingen die er plaats vonden in mei en juni 2018 is echter besloten 

dat het uitvoeren van deze rondes geen meerwaarde zou hebben. Het baltsonderzoek is dan 

ook niet uitgevoerd. 

 
Tabel IV bevat een overzicht van de uitgevoerde veldbezoeken.  

 
4.5 Alpenwatersalamander 

 

Voor de alpenwatersalamander is de exacte locatie van de terrestrische vaste rust- en/of verblijfplaat-

sen moeilijk in kaart te brengen. Voor de alpenwatersalamander geldt dat de voortplantingsplaatsen, 
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de foerageerplekken en de zomer- en winterverblijfplekken zich grofweg binnen 100 meter van elkaar 

moeten bevinden en dat ze onderling zonder barrières te bereiken moeten zijn. Wanneer de vijver op 

de onderzoekslocatie in gebruik is als voortplantingswater door de alpenwatersalamander, kan wor-

den aangenomen dat de onderzoeklocatie kan functioneren als vaste rust en- verblijfplaatsen. 

 

Het aantonen van het voortplantingsbiotoop is gecombineerd met het onderzoek naar de kamsala-

mander. Het onderzoek bestond uit een combinatie van fuikjes en het scheppen met het schepnet 

(zie tabel IV). Er werden twee schepbezoeken uitgevoerd. Deze onderzoeksinspanning is gebaseerd 

op de soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (Soortinventarisatieprotocol-

len in het kader van de Wet natuurbescherming, 2017). 

 
Tabel IV. Onderzoeksinspanning kamsalamander 

2018 mei juni 

Kamsalaman-

der & alpenwa-

tersalamander 

tijdstip 1 schepbezoek 1 x fuikjes plaatsen en 3 maal controleren en 1 

schepbezoek 

datum 14 mei 4 tot en met 7 juni (fuikjes) en 11 juni (schepbe-

zoek) 

functie Volwassen individuen in waterfase 

 

4.5.1 Bunzing, boommarter, hermelijn en wezel 

 

Om te bepalen of de hermelijn, boommarter, bunzing en/of wezel gebruik maken van de onderzoeks-

locatie werd geadviseerd om conform de handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming 

(Bouwens, 2017) in de periode maart tot en met augustus 6 weken onderzoek uit te voeren. Hiervoor 

zijn twee wildcamera’s in combinatie met jiggler’s ingezet voor de bunzing, hermelijn en boommarter. 

Tevens zijn er twee mostelavallen ingezet voor de hermelijn en wezel. Tijdens het eerste veldbezoek 

werden de wildcamera’s in combinatie met de jiggler en de mostelavallen verspreid over de onder-

zoekslocatie gemonteerd aan de aanwezige begroeiing. Dit is gedaan in combinatie met een van de 

schepbezoeken voor de amfibieën. Bij het plaatsen van de vallen is gelet op de geschiktheid van de 

locatie voor de mogelijk aanwezige marters. Om de twee weken zijn de cameravallen gecontroleerd. 

De camera’s zijn na 6 weken opgehaald tijdens het vierde veldbezoek. De onderzoeksopzet is con-

form hetgeen is voorgeschreven in de handreiking wezel, hermelijn en bunzing, Bouwers, S. (2017). 

Handreiking kleine marters in relatie tot soortbescherming. Zoogdiervereniging, Nijmegen. 

 
Tabel V. Onderzoeksinspanning kleine marterachtigen 

2018 juni juli 

Hermelijn, wezel 

en bunzing 

tijdstip 1 veldbezoek 6 weken onderzoek met cameraval gecombineerd met jiggler en mostelaval 

3 veldbezoeken 

 11 juni 25 juni, 9 juli en 23 juli 

functie plaatsen came-

raval en 

mostelaval 

(gecombineerd 

met schepbe-

zoek amfibieën) 

zichtwaarnemingen volwassen en juveniele individuen 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

5.1.1 Kerkuil 

 

De kerkuil is tijdens de onderzoekspanning in het voorjaar en de zomer van 2018 en 2019 niet waar-

genomen op en nabij de onderzoekslocatie, ondanks het geschikte habitat op de onderzoekslocatie. 

Op basis van deze gegevens is het uit te sluiten dat de kerkuil op de onderzoekslocatie een of meer 

vaste rust- en /of verblijfplaatsen heeft. 

 

5.1.2 Steenuil 

 

De steenuil is tijdens de onderzoekinspanning in het voorjaar van 2019 niet waargenomen op en 

rondom de onderzoekslocatie, ondanks het geschikte habitat op de onderzoekslocatie. Op basis van 

deze gegevens is het uit te sluiten dat de steenuil op de onderzoekslocatie een of meer vaste rust- en 

/of verblijfplaatsen heeft. Tijdens de veldbezoeken zijn grote groepen van kauwen binnen het plange-

bied aangetroffen. Voor deze soort geldt dat er niet in het broedseizoen gekapt of gesnoeid mag wor-

den aan beplanting waar in zich nesten van deze soort bevinden. 

 

5.1.3 Roofvogels en eekhoorn 

 

Tijdens het bladloze seizoen zijn geen grote nes-

ten van roofvogels of eekhoorns aangetroffen. 

Wel is er een klein nest van een duif waargeno-

men in een van de naaldbomen ten oosten van 

de onderzoekslocatie (zie figuur 10). Tevens zijn 

er tijdens het cameravallen onderzoeken geen 

eekhoorns op de camerabeelden waargenomen. 

Op basis van deze gegevens is het uit te sluiten 

dat roofvogels of de eekhoorn op de onderzoeks-

locatie een of meer vaste rust- en /of verblijf-

plaatsen hebben. Met betrekking tot het duiven-

nest dient er rekening gehouden te worden met 

het broedseizoen. 

 

5.1.4 Bunzing, boommarter, hermelijn en wezel 

 

De onderzoekslocatie bevat potentieel geschikte rustplaatsen van de boommarter, bunzing, wezel en 

de hermelijn. Desbetreffende soorten gebruiken boomholtes, holtes onder boomwortels, oude holen 

(van muizen, mollen, konijnen, vossen en dassen) en takkenhopen als rustplaats. Deze soorten heb-

ben binnen hun territorium verscheidene rustplaatsen. Voor deze soorten geldt geen vrijstelling van 

de Wet natuurbescherming; de verblijfplaatsen zijn het gehele jaar beschermd. De boommarter, bun-

zing, wezel en hermelijn zijn tijdens de onderzoeksinspanning met de wildcamera’s en mostelavallen 

niet waargenomen ondanks het geschikte habitat op de onderzoekslocatie. Oorzaak hiervan ligt, 

naast de landelijke trend voor wat betreft de achteruitgang van deze soorten, mogelijk in de geringe 

aanwezigheid van verbindingszones door de stedelijke ligging van het plangebied. Op basis van deze 

gegevens is uit te sluiten dat de boommarter, bunzing, de wezel en de hermelijn op de onderzoekslo-

catie een of meer vaste- rust- en /of verblijfplaatsen hebben. Tijdens het cameravallen onderzoeken is 

meerder malen de vrijgestelde egel waargenomen. Voor deze soort geldt de zorgplicht (zie hoofdstuk 

6). 

 
 

 
Figuur 10. Locatie duivennest. 
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5.1.5 Alpenwatersalamander en kamsalamander 
 

De vijver is potentieel geschikt als voortplantingswater voor de kamsalamander en de alpenwatersa-

lamander. Indien deze vijver gebruikt worden als voortplantingswater, kan worden aangenomen dat 

de onderzoeklocatie functioneert als landhabitat met vaste rust en- verblijfplaatsen. Tijdens het on-

derzoek werden geen individuen van de kamsalamander of alpenwatersalamander waargenomen.  
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6 ALGEMENE SOORTEN EN ZORGPLICHT 

 

6.1 Algemene broedvogels 

 

Voor de algemene broedvogelsoorten, zoals kauwen en duiven, die op de onderzoekslocatie zijn te 

verwachten geldt dat, indien het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredin-

gen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming 

(Het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen, te verstoren of weg te nemen) is van toepas-

sing. De nesten mogen echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik 

zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Glo-

baal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is 

echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Indien toch gewerkt wordt 

in het broedseizoen dient een broedvogelinspectie uitgevoerd te worden voorafgaand aan de werk-

zaamheden. 

 

6.2 Algemene soorten amfibieën  

 
Tijdens de veldbezoeken zijn geen algemene amfibieënsoorten aangetroffen, deze kunnen echter wel 

gebruik maken van de tuin. Voor deze algemene amfibieën geldt een algehele vrijstelling van de Wet 

natuurbescherming met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichting. Voor alle algemeen 

voorkomende amfibieënsoorten op de onderzoekslocatie geldt echter wel de zorgplicht. De zorgplicht 

behandelt het vóórkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet 

middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder 

streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden 

vermeden. In de praktijk kan dit worden toegepast door eventueel aangetroffen individuen te ver-

plaatsen, of door in één richting te werken zodat dieren kunnen vluchten. Het werkmateriaal moet 

zorgvuldig en deskundig worden gebruikt zodat er geen onnodige schade wordt veroorzaakt of onno-

dige verstoring optreedt. 

 

6.3 Algemene grondgebonden zoogdieren  

 

Voor de waargenomen egel geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden 

verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te 

verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen 

echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het 

kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 

en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Harm Post Advies een aanvullend ecologisch onderzoek uitge-

voerd ten behoeve van de herontwikkeling van het klooster aan de Vincentiusstraat 3-7 te Roosen-

daal.  

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek naar vaste rust- en verblijfplaatsen van de kerkuil, steenuil, 

roofvogels, eekhoorn, bunzing, boommarter, hermelijn, wezel, de alpenwatersalamander en de kam-

salamander is uitgevoerd in het kader van de toekomstige ontwikkeling van de planlocatie. Het aan-

vullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van de quickscan flora 

en fauna die Econsultancy in juni 2018 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 6779.003, 

d.d. 6 juni 2018). De initiatiefnemer is voornemens in de kloostertuinen 50 nieuwe woningen te reali-

seren. In het kloostergebouw wordt ruimte gemaakt voor zorgeenheden, appartementen, maisonnet-

tes en kleinschalige bedrijfsfuncties. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat de onderzoekslocatie beschermde functies 

heeft voor kerkuil, steenuil, roofvogels, eekhoorn, bunzing, boommarter, hermelijn, wezel, alpenwa-

tersalamander en de kamsalamander. Er zijn in dit verband geen belemmeringen voor de geplande 

ontwikkeling. Wel is een nest van een duif aangetroffen, bevinden zich in de boomopstand grote 

groepen kauwen en bevinden zich binnen de onderzoekslocatie egels. 

 

Overtredingen ten aanzien van algemene broedvogels, waaronder een kolonie kauwen en een duif 

die mogelijk gebruik maakt van het aanwezige nest, worden voorkomen door groen te verwijderen 

buiten het broedseizoen en eventuele nestkasten buiten het broedseizoen te verplaatsen. Daarnaast 

dient bij werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van on-

der andere algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën. 

Econsultancy 

Boxmeer, 2 mei 2019 

 



 

 

Verklarende woordenlijst 
 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-

len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en 

schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

 Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren


 

 

De Wet natuurbescherming  is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 



Bijlage 12: Quickscan locatie ‘parkeerterrein’  
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen een locatie gelegen achter Stadserf 1 te 

Roosendaal, Gemeente Roosendaal, Provincie Noord-Brabant, her in 

te richten. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 

plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van Gemeente Roosendaal heeft Ecologisch Onderzoeks- 

en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 

natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 

onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 

veldbezoek. 

  

  

De ligging van het plangebied (rood kader). 
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Een quickscan is een momentopname die soms slechts in beperkte 

mate uitsluitsel geeft over de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek 

betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er door de 

plannen effecten te verwachten zijn op beschermde soorten die 

mogelijk aanwezig zijn en niet zijn uit te sluiten vanwege tijdstip van 

het veldbezoek of niet inspecteerbare delen van het plangebied, dan 

wordt een nader onderzoek geadviseerd. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 

voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 

Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 

dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 

veroorzaken. 

Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 

maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 

en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 

in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. 

Het plangebied betreft een tuin/groenvoorziening aan de achterzijde 

van het gemeentehuis van Roosendaal. Het ligt in de bebouwde kom 

niet ver van het centrum van Roosendaal. De tuin/groenvoorziening 

ligt tussen het gemeentehuis, de kloostertuin en de parkeerplaats 

aan de noordzijde van het gemeentehuis. 

1.4 Werkzaamheden 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit het 

kappen en rooien van struiken en bomen, het verwijderen van de 

vegetatie-toplaag, het vergraven van de bodem en de oevers en het 

dempen van wateren. 

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen of licht 

verstoring optreden van (beschermde) soorten. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het 

plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten 

aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 
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In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 

effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 

maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 

van toepassing is op het plangebied. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 

worden aanbevelingen gedaan. 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de gebruikte en aanbevolen 

literatuur. In de bijlage is aanvullende informatie opgenomen over de 

geldende wetgeving en de gebruikelijke procedures bij een 

vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 

verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-

gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 

specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 

worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 

Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 

natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de 

nabijheid van het plangebied. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 

Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 

bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF), is 

bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 

aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 

waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 

gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-

eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of 

soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn 

vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10 

jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de 

aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend 

of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie 

ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet-jaarrond 

beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te 

verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-

atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 

om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 

verspreiding te bekijken. 

Potentiebeoordeling 

Het plangebied is op 22 oktober 2020 bezocht om enerzijds de aan-

wezige en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds 

eventuele incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora 

en fauna (voor zover waarneembaar). 

Naast de aandacht voor beschermde waarden zal ook worden gelet 

op invasieve soorten die voorkomen op de ‘Unielijst’ van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze invasieve 

exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU 

schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan 
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doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. De 

waargenomen soorten worden genoemd (§3.2) maar er worden geen 

nadere aanbevelingen gedaan of beleid uitgezet ten aanzien van deze 

soorten. 

Verwerking 

Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-

de gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt 

van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 

plangebied. 

Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van 

de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of 

specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of 

ontheffing dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken 

is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de 

begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur-

netwerk Nederland (NNN), zie: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke-

lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 

relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan 

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 

verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 

zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 

soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 

soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 

NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-

bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 

op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 

gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Het plangebied bestaat voornamelijk uit een groenvoorziening/tuin. 

In het plangebied staan verschillende boomsoorten: Zwarte els, 

Plataan, Witte paardenkastanje, berk spec., Zomereik, beuk, 

Treurwilg, Hulst, Hazelaar, Rododendron en hortensia. Op het eiland 

is lagere dichte vegetatie aanwezig bestaande uit o.a. bamboe. 

In het plangebied is water aanwezig dat via een duiker waarschijnlijk 

met andere wateren is verbonden. De oevers zijn beschoeid met 

hout. Langs de oevers staan oeverplanten als Gele lis en Riet. In de 

Tuin met afwisselde vegetatie in het plangebied 
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kruidlaag groeien stikstof minnende en ruderale soorten als Smalle 

weegbree, Grote brandnetel, Akkerdistel, Bezemkruiskruid, Pitrus en 

Kaal knopkruid. 

In het plangebied zijn twee bomen aanwezig met holtes. Het betreft 

een Zwarte els met ca. 7 holtes en een Plataan met twee holtes. De 

Plataan staat op het eiland en heeft holten op ca. 8 meter hoogte. In 

de bomen zijn geen grote nesten aanwezig. 

Binnen het plangebied ontbreken gebouwen. Wel is een fietsen-

stalling aanwezig met golfplaten dak. Delen van het terrein zijn 

bestraat en in gebruik als Parkeerplaats, toegangsweg of wandelpad 

voor de tuin. 

3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek 

geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2010-2020). 

Potentie plangebied 

In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht. Het 

plangebied is te voedselrijk om geschikt te zijn voor beschermde 

plantensoorten. 

Diverse soorten planten, (korst)mossen en wolfsklauwen die onder 

de Wet natuurbescherming beschermd zijn, worden niet in het 

plangebied verwacht, de soorten komen nagenoeg alleen voor in 

natuurgebieden. 

3.2.2 Vissen 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het veld-

bezoek geen beschermde vissoorten waargenomen (NDFF 2010-

2020). 

Potentie plangebied 

In en rond het plangebied is geen potentie voor beschermde 

vissoorten aanwezig. 

Omdat geen sprake is van goed ontwikkelde submerse vegetatie in 

combinatie met geïsoleerde, zuurstofloze, verlandende wateren in 

het plangebied, wordt het voorkomen van Grote modderkruiper 

uitgesloten. 

3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde, niet 

vrijgestelde amfibieën waargenomen. 
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Op een kilometer afstand van het plangebied is de 

Alpenwatersalamander op meerdere locaties waargenomen. De 

soort is aangetroffen op verschillende locaties buiten het centrum 

van Roosendaal. 

Potentie plangebied 

In het plangebied is geen geschikt voortplantingswater aanwezig voor 

amfibieën vanwege de houten beschoeiing. Door de beschoeiing 

kunnen amfibieën niet het water in en uit kruipen. In het plangebied 

is wél geschikt landbiotoop aanwezig dat buiten de voortplantings-

periode kan worden benut door algemene soorten amfibieën zoals 

Gewone pad, Kleine watersalamander en Bruine kikker. De dieren 

kunnen wegkruipen onder stronken en takken of in verlaten muizen-

holen e.d. Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze zijn in 

Noord-Brabant ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2. 

De Alpenwatersalamander word niet verwacht binnen het 

plangebied. Het water in het plangebied is te zuurstofarm door 

bladval waardoor er weinig onderwatervegetatie aanwezig is, tevens 

hebben de oevers houten beschoeiing waardoor de 

Alpenwatersalamander niet het water in en uit kan kruipen. 

-Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad, de 

benodigde levensvoorwaarden zijn niet aanwezig en de soort is nooit 

in nabijheid van het plangebied waargenomen. 

3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 

maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 

nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 

categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 

Bijlage 1.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 

Merel, Kauw, Winterkoning, Wilde eend, Zwarte kraai (cat. 5), 

Staartmees, Koolmees (cat. 5) en Pimpelmees (cat. 5). 

Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied kunnen enkele algemene bos- en struweelvogels 

tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Merel, Houtduif, Winterkoning 

of Heggenmus. 

In het water langs het plangebied broeden mogelijk water- en 

moerasvogels zoals Meerkoet en Wilde eend. 
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Het is mogelijk dat in de boomholtes categorie 5-soorten broeden als 

Kool- of Pimpelmees. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 

In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Gierzwaluw 

(cat. 2), Huismus (cat. 2), Roek (cat. 2), Grote gele kwikstaart (cat. 3), 

Kerkuil (cat. 3), Ooievaar (cat. 3), Slechtvalk (cat. 3), Boomvalk (cat. 

4), Buizerd (cat. 4), Havik (cat. 4), Sperwer (cat. 4) en Zwarte wouw 

(cat. 4) waargenomen. Deze soorten hebben echter geen binding met 

het plangebied en hebben gebroed in andere biotopen zoals 

bebouwing en bos in de omgeving (NDFF 2010-2020). 

Tijdens het veldbezoek werden geen vogels met jaarrond bescherm-

de nesten of sporen (nesten) daarvan waargenomen. 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 

Omdat geen bebouwing aanwezig is en er geen sporen of nesten 

werden waargenomen, wordt uitgesloten dat vogelsoorten met 

jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in het plangebied. 

Huismus en Gierzwaluw worden in het plangebied niet verwacht 

omdat deze broeden in bebouwing. De verschillende soorten 

roofvogels en Roek worden in het plangebied niet verwacht omdat 

geen nesten zijn waargenomen. Kerkuil word in het plangebied niet 

verwacht omdat de locatie in het centrum van Roosendaal gelegen is 

en de holtes in de bomen zijn te klein voor Kerkuil. 

3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten  

Rond het plangebied zijn in het verleden Eekhoorn, Bunzing en Wezel 

waargenomen (NDFF 2010-2020). De Eekhoorn, Bunzing en Wezel 

Boomholtes in Plataan. Boomholtes in Zwarte els. 
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zijn beschermde soorten die worden genoemd als ‘andere soort’ (zie 

Bijlage 1.2.1). 

De Bunzing werd op één kilometer afstand van het plangebied 

vastgesteld. Op 50 meter van het plangebied in de aanliggende 

tuinen werd de Eekhoorn meerdere malen waargenomen. Op 

anderhalve kilometer van het plangebied is de Wezel waargenomen. 

In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend van deze 

soorten. 

Potentie plangebied 

Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren 

voorkomen zoals Egel en verschillende algemene soorten 

(spits)muizen. Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze 

zijn in Noord-Brabant ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Het plangebied biedt slechts beperkt schuilmogelijkheden zoals 

dichte begroeiing en dekking, tevens ligt het plangebied zeer 

geïsoleerd in de bebouwde kom van Roosendaal. Ook ontbreekt 

gunstig jachtgebied met veel prooidieren (muizen). Tevens zijn rond 

de bebouwing vaak mensen (en huisdieren) aanwezig zodat 

noodzakelijke rust voor de dieren ontbreekt. 

3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 

van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 

verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

De manier waarop vleermuizen een gebied gebruiken kan door het 

jaar verschillen, een gebouw of een boom kan bijvoorbeeld tijdelijk 

gebruikt worden als verblijfplaats maar in andere delen van het jaar 

ongebruikt blijven. 

Aangetroffen vleermuizen 

Er zijn in de omgeving van het plangebied zeven soorten vleermuizen 

vastgesteld (NDFF 2010-2020). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 

Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis, 

Grootoorvleermuis en Watervleermuis. De meeste waarnemingen 

betroffen foeragerende en langsvliegende exemplaren. 

Op anderhalve kilometer van het plangebied zijn meerdere 

verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis vastgesteld in 

flatgebouwen. 

Potentie verblijfplaatsen 

Als potentie voor verblijfplaatsen niet is uit te sluiten dan dient 

gericht nachtelijk onderzoek plaats te vinden om eventuele precieze 

verblijflocaties vast te stellen. De bekende waarnemingen 

(bijvoorbeeld uit de NDFF) zijn niet volledig en geven daarom geen 

uitsluitsel en tijdens de quickscan zijn achterliggende holtes die 
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kunnen dienen als verblijfplaats, niet verder te inspecteren of te 

onderzoeken. Tevens is gebruik door vleermuizen in het verleden 

hiermee niet uit te sluiten. 

De gaten in de bomen zouden geschikt kunnen zijn als (tijdelijke) 

verblijfplaats voor boombewonende soorten zoals Ruige dwerg-

vleermuis. 

Gebruik van de boomholtes door andere boom bewonende soorten 

zoals Rosse vleermuis, Watervleermuis en Gewone grootoor-

vleermuis word echter niet verwacht. Het plangebied ligt in stedelijke 

omgeving met weinig geschikt biotoop voor deze vleermuissoorten in 

de directe omgeving. 

Holten in Zwarte els. Holten in Plataan. 

Locatie van de Zwarte els en de Plataan met boomholten. 

Zwarte Els met holten 

Plataan met holten 
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Potentie foerageergebied 

Het plangebied is geschikt voor foeragerende vleermuizen. De 

aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor concentraties van 

insecten waardoor vleermuizen worden aangetrokken. 

Potentie vliegroute 

Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied en het 

ontbreken van lijnvormige elementen zoals bomenrijen of brede 

rietkragen kan geen sprake zijn van een belangrijke functie als 

vliegroute voor vleermuizen. 

3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten 

in of rond het plangebied (NDFF 2010-2020). Tijdens het veldbezoek 

werden dergelijke soorten ook niet waargenomen. 

Potentie plangebied 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 

diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
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3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 

soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 

tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-

groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 

het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-

groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 

vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 

daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 

nabij het 

plangebied 

 

(literatuur en 

veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 

binnen het 

plangebied 

Planten nee nee 

Vissen nee nee 

Amfibieën ja nee 

Vogelsoorten met niet-jaarrond 

beschermde nesten 
ja ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 

nesten 
ja nee* 

Grondgebonden zoogdieren ja nee* 

Vleermuizen   

verblijfplaats ja ja 

foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 

Overige beschermde fauna nee nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 

het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 

tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 

aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 

soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 

derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 

kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 

effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 

onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 

kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 

minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 

soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). 

4.1 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 

werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen, 

diverse graafwerkzaamheden of het verwijderen van de vegetatie-

toplaag. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 

worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 

grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-

beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 

periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 

plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 

voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 

van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 

nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 

jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 

gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 

Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 

zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 

‘categorie 5’-soort (Kool- of Pimpelmees) kunnen uitwijken naar 

alternatief leefgebied. Er gelden geen zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden die een jaarrond beschermde status 

van nesten van deze soorten rechtvaardigen. Overigens geldt ook 

voor deze soorten dat activiteiten waarbij nesten verstoord of 
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vernield kunnen worden buiten het broedseizoen plaats moeten 

vinden. 

Soorten met jaarrond beschermde nesten 

Voor het mogelijk incidentele gebruik van het plangebied door 

overige vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit de 

omgeving van het plangebied (Sperwer), wordt geen negatief effect 

verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel 

uitmaakt van een veel groter foerageergebied en in de naaste 

omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De vogels 

kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

4.2 Grondgebonden zoogdieren 

Voor incidenteel aanwezige grondgebonden zoogdieren (zoals 

Eekhoorn) wordt geen belangrijk negatief effect verwacht vanwege 

de grootte van het plangebied en de ruime aanwezigheid 

vergelijkbaar en beter biotoop in de naaste omgeving. De dieren 

kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

4.3 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

Als bomen met diepe holtes of spleten moeten worden gekapt 

kunnen vaste rust- en verblijfplaatsen worden beschadigd of vernield 

van boom bewonende vleermuizen. Het is dan noodzakelijk om 

vervolgonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze 

soorten. 

Als verblijvende vleermuizen aanwezig zijn dienen vervangende en 

geschikte verblijfplaatsen te worden aangeboden. Er is tijdelijke 

compensatie en permanente compensatie noodzakelijk. Er dient een 

ontheffing te worden aangevraagd waarbij in een op te stellen 

‘Activiteitenplan’ deze maatregelen worden uitgewerkt. 

Foerageergebied 

Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 

groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar 

of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve 

gemakkelijk uitwijken. 
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4.4 Conclusie effectbeoordeling 

Negatieve effecten van de plannen op een beschermde soort is niet 

uit te sluiten. Het gaat om Ruige dwergvleermuis. 

Er is vervolgonderzoek noodzakelijk naar deze beschermde soort. In 

Tabel 2 staat de periode aangegeven wanneer dit onderzoek kan 

worden uitgevoerd. Tevens wordt het aantal bezoekrondes vermeld. 

 

  
Optimale periode voor uit te voeren vervolgonderzoek naar beschermde soorten of 

soortgroepen die zijn aangetroffen of worden verwacht in het plangebied. 

Soort/Soortgroep Optimale periode 
Aantal 

bezoeken 

Vleermuizen 
zomerverblijven 

(2 bezoeken) 

Paarverblijven 

(2 bezoeken) 
 

Ruige 

dwergvleermuis 
half mei - half juli augustus - oktober 4 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 

natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 

voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 

De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook gebied 

beschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van de 

Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 

houtopstanden (Zie Bijlage 1.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 

onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 

‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 

EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of 

‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebied beschermende wetgeving 

van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op meer dan zeven kilometer afstand van het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Brabantse Wal. Gezien de 

grote afstand en de uit te voeren werkzaamheden worden op 

voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen 

zoals licht, geluid of optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen 

nadere toetsing uitgevoerd te worden. 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. 

Aanbevolen wordt een analyse uit te voeren van de hierdoor 

veroorzaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitattypen 

in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze depositie boven 0,00 

mol/ha/jaar komt bestaat een vergunningsplicht. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 

de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 

kunnen verbinden (zie figuur 2). Er kunnen geen negatieve effecten 

door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven 

verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 

netwerk. 

5.3 Weidevogelgebieden 

Het gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen weide-

vogelleefgebied of belangrijk weidevogelgebied. 

Er is geen negatief effect mogelijk op Weidevogelleefgebieden, een 

nadere toetsing is niet nodig. 
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5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 

kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 

voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 

rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 

als bijzondere houtopstand. 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 

op de plannen. 

  

  

Ligging van het plangebied (rode pijl) ten opzichte van beschermde Weidevogelleefgebieden, 

natuurverbindingen en het NNN-netwerk. 



Stadserf 1 te Roosendaal 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2020-186 

23 

5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 

natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten 

eventuele indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, op 

voorhand uit te sluiten dat beschermde gebieden onder de Wnb of 

andere (provinciaal) beschermde of aangewezen gebieden, direct 

beïnvloed worden door de plannen. 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. 

Aanbevolen wordt een analyse uit te voeren van de hierdoor 

veroorzaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitattypen 

in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze depositie boven 0,00 

mol/ha/jaar komt bestaat een vergunningsplicht. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

♣ Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 

soorten amfibieën, grondgebonden zoogdieren, vogels en 

vleermuizen. 

♣ Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën alleen 

‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of 

verwachte ‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen ontheffing te worden 

aangevraagd als werkzaamheden worden verricht in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zoals het besproken plan. 

♣ In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-

schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 

broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 

verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 

vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 

broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

♣ In het plangebied kunnen verblijvende vleermuizen voorkomen. 

Omdat negatieve effecten door de werkzaamheden niet uit te 

sluiten zijn als geschikte bomen worden gekapt, is in dat geval 

vervolgonderzoek naar voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van 

vleermuizen noodzakelijk (zie voor de optimale onderzoeks-

periode Tabel 2). Worden tijdens de veldinventarisatie volgens 

landelijk geldende richtlijnen, protocollen, soortstandaarden en/of 

Kennisdocumenten één of meer soorten vleermuizen met 

verblijfplaatsen aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag 

te worden ingediend, waarin passende mitigerende en 

compenserende maatregelen worden beschreven. 

♣ Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied 

door vogels met jaarrond beschermde nesten (Sperwer), wordt 

geen negatief effect verwacht van de ingreep omdat het 

plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter 

leefgebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter 

biotoop aanwezig is. De vogels kunnen derhalve gemakkelijk 

uitwijken. 

♣ Voor incidenteel aanwezige grondgebonden zoogdieren 

(Eekhoorn) wordt geen belangrijk negatief effect verwacht 

vanwege de grootte van het plangebied en de ruime aanwezigheid 

vergelijkbaar en beter biotoop in de naaste omgeving. De dieren 

kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

♣ Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 

groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-

baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 

derhalve gemakkelijk uitwijken. 



Stadserf 1 te Roosendaal 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2020-186 

25 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

♣ Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de 

locatie van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden 

is buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, op 

voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die 

beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de 

plannen. 

♣ Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. 

Aanbevolen wordt een analyse uit te voeren van de hierdoor 

veroorzaakte extra depositie van stikstof op gevoelige 

habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Als deze 

depositie boven 0,00 mol/ha/jaar komt bestaat een 

vergunningsplicht. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 

zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 

men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 

richtlijnen hanteren: 

♣ Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal kan gefaseerd 

verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende dieren de kans 

om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te 

benutten; 

♣ Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 

gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 

wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 

hebben te vluchten. 

♣ Om schade aan vissen en amfibieën te beperken moeten de 

werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel mogelijk worden 

uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober in verband 

met de perioden van voortplanting en overwintering. 

♣ Uit de te dempen wateren kunnen amfibieën (alle stadia) of vissen 

verdreven worden door van ‘dicht’ naar ‘open’ te werken en geen 

dieren in te sluiten. Als dit niet mogelijk is kunnen de dieren 

weggevangen worden door de wateren af te dammen en het 

waterniveau te verlagen. Deze dieren kunnen vervolgens worden 

overgebracht naar een geschikt water in de nabije omgeving. 

♣ Bij de werkzaamheden moet voorkomen worden dat ’s nachts met 

sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 

6.4 Aanbevelingen ter bevordering van stadsnatuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 

het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 

in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 

dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 
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♣ Het verbreden van wateren en de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers; 

♣ Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 

houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  

♣ Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 

Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of 

inmetselstenen; 

♣ Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 

soorten zoals meidoorn, Wilde liguster, Klimop en Sleedoorn die 

insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. Beplanting kan 

het beste aaneengesloten worden aangelegd omdat daarmee 

routes ontstaan voor soorten als Egel, muizen en vleermuizen; 
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 8 Bijlagen 

Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 

waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 

de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 

geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 

bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 

(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 

van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 

handhaving. 

Bijlage 1.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 

“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 

dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 

worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-

wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 

voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-

komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 1.2 Soortbescherming 

Bijlage 1.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 

beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 

categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 

onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 

extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 

opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 

derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 

een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 

verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 

per provincie variëren en is te vinden in Tabel 3. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 

de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 

  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 

Rood=niet vrijgesteld. 

 DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZH ZL 

Zoogdieren             

Aardmuis + + + + + + + + + + + + 

Bosmuis* + + + + + + + + + + + + 

Bunzing + + +  + +    + + + 

Dwergmuis + + + + + + + + + + + + 

Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + + 

Eekhoorn      +1       

Egel + + + + + + + +  + + + 

Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 

Haas + + + + + + + + + + + + 

Hermelijn + + +  + +    + +  

Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + + 

Konijn + + + + + + + + + + + + 

Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +  

Ree + + + + + + + + + + + + 

Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + + 

Steenmarter      +2       

Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 

Veldmuis + + + + + + + + + + + + 

Vos + + + + + + + + + + + + 

Wezel + + +  + +    + + + 

Wild zwijn       +      

Woelrat + + + + + + + + + + + + 

Amfibieën en reptielen             

Bruine Kikker + + + + + + + + + + + + 

Gewone pad + + + + + + + + + + + + 

Hazelworm      +3       

Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + + 

Levendbarende hagedis      +4       

Meerkikker + + + + + + + + + + + + 

Bastaardkikker + + + + + + + + + + + + 
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 

zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 

levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 

de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 

opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 

hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 

nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 

verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-

lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 

(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-

zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 

te vernielen. 

Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 

renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 

aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 

gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 

gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 

fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-

vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 

verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn 

vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden over-

treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 

art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-

gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-

oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 

plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 

schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 

alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 

belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 

verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 

de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

♣ in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 

andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 

inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 

andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 

inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 

inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

♣ in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 

gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

♣ ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 

aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 

begraafplaatsen. 

Bijlage 1.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 

men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-

vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 

schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-

plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 

verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 

zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 

bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf kan het zijn 

dat zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor 

het succesvol functioneren daarvan moet worden betrokken. 

Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan soms, meestal 

alleen buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. 

Een ‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat 

geval vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een 

vervangend nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende 

en/of compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-

plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 

zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 

voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 

worden voorgelegd aan de provincie. Als de gunstig staat van 

instandhouding niet in gevaar komt, kan de aanvraag (positief) 

worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan de 

provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 

genomen. 

Categorie 5-soorten 

Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 

Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 

nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 

beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 

verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 

principe jaarrond zijn beschermd met 

beschermingscategorie: 

 

1 = soorten die ook buiten het broedsei-

zoen het nest gebruiken als vaste rust- of 

verblijfplaats; 

2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 

op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van 

bebouwing of biotoop; 

3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn 

of afhankelijk van bebouwing; 

4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 

staat zijn een nest te maken. 

Buizerd 4 

Gierzwaluw 2 

Grote gele kwikstaart 3 

Havik 4 

Huismus 2 

Kerkuil 3 

Oehoe 3 

Ooievaar 3 

Ransuil 4 

Roek 2 

Slechtvalk 3 

Sperwer 4 

Steenuil 1 

Wespendief 4 

Zwarte wouw 4 

Kader: Vogelsoorten 

met jaarrond 

beschermde nesten 

en bijbehorende 

categorie. 
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Bijlage 1.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-

gekeurde gedragscode, hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 

gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-

soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 

soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 

aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 

bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 

gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 

gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 

soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 

behandeld. 

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 

(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 

aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 

andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-

pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 1.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 

Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 

Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 

vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx

?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 

Wanneer plannen bestaan uit een project en ook voor zogenaamde 

‘andere handelingen’ in of rond een Natura 2000-gebied, neemt de 

initiatiefnemer contact op met het bevoegde gezag. In principe is dit 

Gedeputeerde Staten van de Provincie waarin een gebied 

(grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 

uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 

toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 

(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 

vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 

moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 

significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
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met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 

wordt vergunning verleend. 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 

kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 

plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 

wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 

een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten. 

Externe werking 

Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 

‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 

2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 

getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 

gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 

uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 

Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Aangetoond 

moet worden dat geen negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op 

Natura 2000-gebieden. 

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet: Ecologische Hoofdstructuur 

EHS 

Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) 

planologisch beschermd. Op grond van artikel 2.10.4 Barro geldt er 

een algemeen beschermingsregime voor EHS-gebieden. Dit algemene 

regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden verleend 

aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting 

van de zogenaamde ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ of tot een 

significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang 

tussen die gebieden. Toestemming voor dergelijke activiteiten kan 

wel worden gekregen indien er sprake is van een groot openbaar 

belang, er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten 

gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de provinciale verordening 

moet dit ‘nee tenzij’-regime zo worden vastgelegd dat hieraan in alle 

bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor het 

afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 

beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 

provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 

beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 

van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 

worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 
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Bijlage 1.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 

dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 

Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 

houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 

gevallen is een herplantplicht aan de orde. 

 

Bijlage 1.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 

soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 

kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 

stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

 
Stappenplan 

procedure 

ecologisch 

onderzoek en 

ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.1 

van ghhghj 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.2 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 
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Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 

soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-

tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 

op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 

worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 

Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 

mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 

plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 

ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 

aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

♣ Een activiteitenplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, 

de te verwachten schade, de te nemen maatregelen, de 

alternatievenstudie en het wettelijk belang gedetailleerd worden 

beschreven. 

♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 

beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 

3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-

vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 

waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 

omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 

(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 

gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 

activiteitenplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 

omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 

‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft voor het ‘natuur’ 

onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 

vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 

waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-

codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 

geldelijke boetes, strafrechtelijke vervolging of het stilleggen van 

werkzaamheden 
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Bijlage 13: Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Groot 

Mariadal (Mobycon, 16 november 2021)
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Voor het gebied Groot Mariadal is een stedebouwkundig plan opgesteld. De vervolgstap is om een ontwerp 
bestemmingsplan op te stellen. Dat bestemmingsplan maakt een groot deel van het stedebouwkundig plan 
planologisch/juridisch mogelijk. Alleen de herontwikkeling van het huidige stadskantoor (HUIS van Roosendaal) 
en de huidige Norbertus-Gertrudis Mavo vallen buiten het bestemmingsplangebied.  
 
Voor het bestemmingsplan is een verkeerskundige onderbouwing nodig die inzicht geeft in de acceptabele 
parkeersituatie en de acceptabele verkeerskundige ontsluiting van het gebied. Hoewel de beide ontwikkelingen 
Huis van Roosendaal en Norbertus-Gertrudis Mavo geen onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan zijn 
deze omwille van een goede integrale ruimtelijke ordening wel in de verkeerskundige onderbouwing 
meegenomen. 

1.2 Aanpak 

In de voorliggende rapportage zijn achtereenvolgens de volgende onderwerpen belicht: 
• Ruimtelijk programma: Hierin wordt besproken wat waar vervalt en nieuw wordt gerealiseerd en wat de 

omvang van de ontwikkelingen is. Er wordt onderscheid gemaakt naar afzonderlijke deelgebieden. 
• Parkeren: Hier wordt per deelgebied aangeven wat de parkeerbehoefte is en wie waar parkeert. Naast 

parkeren wordt ook ingegaan op Kiss&Ride-voorzieningen voor het basisonderwijs. 
• Autoverkeer: Hier wordt per deelgebied berekend hoeveel autoverkeer er wordt gegenereerd. Vervolgens 

wordt bepaald hoe het autoverkeer zich verdeelt over het weggennet en getoetst of dit past. 
• Fietsverkeer: Hier wordt berekend hoeveel fietsverkeer er wordt gegenereerd. Vervolgens wordt bepaald 

hoe het fietsverkeer zich verdeelt over het fietsnetwerk en getoetst of dit past. 

1.3 Leeswijzer  

De in paragraaf 1.2 benoemde onderwerpen worden in afzonderlijke hoofdstukken beschreven. De uitgebreide 
berekeningen van parkeren, autoverkeer en fietsverkeer zijn opgenomen in bijlagen.  
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2. RUIMTELIJK PROGRAMMA 

Het ruimtelijk programma vormt de basis voor de berekening van de parkeerbehoefte (hoofdstuk 3) en de 
berekening van de hoeveelheid autoverkeer (hoofdstuk 4) en fietsverkeer (hoofdstuk 5). In de volgende 
afbeelding is de ligging en de benaming van de verschillende deelgebieden weergegeven. 

 
Afbeelding: Ligging en benaming verschillende deelgebieden conform uitgewerkt stedenbouwkundig plan 

 
In de volgende tabel is een toelichting per deelgebied opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de 
huidige functies, de te vervallen functies en de nieuwe functies. Voor de huidige functies is uitgegaan van de 
functies die er tot enige tijd geleden in het gebied waren gevestigd conform het huidige bestemmingsplan. Er 
wordt dus geen rekening gehouden met de tijdelijke leegstand in aanloop naar de herontwikkeling. 
 
Alle huidige functies/gebouwen wijzigen ingrijpend. Ze worden: 
• geheel gesloopt en komen niet in het gebied terug (Don Bosco, Kloosterstraat 1) of 
• geheel gesloopt en op (deels) dezelfde locatie herbouwd (basisschool Jeroen Bosch, Kober kindcentrum 

Doppido) of 
• ingrijpend verbouwd en/of uitgebreid met behoud van functie (Norbertus Gertrudis mavo, stadskantoor 

gemeente Roosendaal) of 
• ingrijpend verbouwd met een nieuwe functie (kloostergebouw) 
Nieuwbouw vindt plaats op vier locaties: 
• Kloosterhof (locatie aan Vincentiusstraat); nu onbebouwd terrein): woningen 
• Mariastede (locatie Kloosterstraat, deel schoolplein huidige basisschool): woningen 
• Stroomgaard (kloostertuin; nu onbebouwd terrein): woningen 
• Oase (locatie parkeerterrein stadskantoor; nu onbebouwd terrein): woningen 
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deelgebied plan huidige situatie te vervallen nieuwe situatie 

naam adres functie omvang functie omvang functie omvang 

Klooster-
complex 

Vincentius-
straat 5-7 

- - - - wonen goedkoop 
wonen duur 

30 
20 

Klooster-
kapel 

Vincentius-
straat 

- - - - cultuur 
horeca 

648 m2 
439 m2 

Klooster-
hof 

Vincentius-
straat 

- - - - wonen duur 18 

Stadsplein Klooster-
straat 1 

naschoolse 
opvang 
(Don Bosco) 

2 groepen 
843 m2 

alles alles - - 

Kind-
centrum  

Klooster-
straat 15 

BSO 
kinderdagverblijf 
peuterspeelzaal 
(Doppido) 

2 groepen 
2 groepen 
1 groep 

sloop en 
her-
bouw 

sloop en 
her-
bouw 

BSO 
kinderdagverblijf 
- 

4 groepen 
4 groepen 
- 

Kind-
centrum 

Klooster-
straat 13 

Basisschool 
(Jeroen Bosch) 

groepen: 
onderbouw 8 
bovenbouw 7 
(2018-2019 
390 leerlingen) 

sloop en 
her-
bouw 

sloop en 
her-
bouw 

basisschool groepen: 
onderbouw 8 
bovenbouw 7 
(2020-2021 
+/- 400 
leerlingen) 

Stroom-
gaard 
 

ten noorden 
van Klooster-
straat 1 

- - - - wonen duur 34 

Maria-
stede 

huidige 
schoolplein 
Klooster-
straat 

- - - - wonen duur 30 

Oase ten noorden 
van stads-
kantoor 

- - - - wonen duur 14* 

Norbertus 
Gertrudis 
college 

Vincentius-
straat 
51 t/m 53 

voortgezet 
onderwijs 
mavo 

350 leerlingen 
19 lokalen 
2.650 m2 

ingrij-
pende 
verbouw
-ing 

ingrij-
pende 
verbouw
-ing 

voortgezet 
onderwijs 
mavo 

450 leerlingen 
21 lokalen 
3.506 m2 

HUIS van 
Roosen-
daal 

Stadserf 1 kantoor 10.001 m2 ingrij-
pende 
verbouw
-ing 

ingrij-
pende 
verbouw
-ing 

kantoor 11.000 m2 

* Inmiddels is besloten dat de bestemmingsregeling maximaal 12 woningen in plaats van 14 toestaat. In de rest 
van deze rapportage is nog gerekend met een worst-case situatie van 14 woningen. 
Tabel: Overzicht verkeersgenererende functies (huidige situatie, te vervallen functies en nieuwe situatie) per 
deelgebied (zie ook afbeelding) 
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3. PARKEREN 

3.1 Inleiding 

Om te bepalen of de beoogde ontwikkelingen in Groot Mariadal over voldoende parkeervoorzieningen 
beschikken is een parkeerbalansberekening uitgevoerd. Dat betekent dat voor het gebied Groot Mariadal is 
berekend of de toekomstige parkeerbehoefte van de toekomstige functies binnen het gebied in evenwicht is 
met het toekomstige aantal parkeerplaatsen dat in het gebied gerealiseerd zal worden. 

3.2 Toekomstige parkeerbehoefte 

3.2.1 Parkeernormen 

De parkeerbehoefte is berekend op basis van de door het college van burgemeester en wethouders 
vastgestelde Nota Parkeernormen Roosendaal uit 2011 (laatst gewijzigd 2018) en weergegeven in de tabel. 
 

functie parkeernorm eenheid 

woningen (lagere prijsklasse 1,20 woning 
woningen (hogere prijsklasse) 1,40 woning 
cultureel centrum 2,00 100 m2 bvo 
horeca 13,00 100 m2 bvo 
crèche / kinderdagverblijf 0,70 arbeidsplaats 
basisschool 0,75 leslokaal 
voortgezet onderwijs 0,75 leslokaal 
kantoor  1,70 100 m2 bvo 

Tabel: Gebruikte parkeernormen uit Nota Parkeernormen Roosendaal 2011 
 
De parkeernorm bestaat voor woningen voor een deel uit bewoners en voor een ander deel uit bezoekers. 
Voor andere functies bestaat de parkeernorm voor een deel uit werknemers en voor een ander deel uit 
bezoekers. In de Nota Parkeernormen Roosendaal is de norm niet onderverdeeld in een aandeel voor 
bewoners/werknemers en bezoekers. Daarom wordt voor de bezoekersaandelen uitgegaan van de landelijke 
richtlijn Toekomstbestendig parkeren (CROW-publicatie 381 uit 2018). In de landelijke richtlijn is de functie 
‘cultureel centrum’ niet opgenomen. Om het aandeel bezoekers voor deze functie te kunnen bepalen, is 
gekozen voor de best vergelijkbare functie. Voor het cultureel centrum is gekozen voor de functie ‘museum’.  
 

functie parkeernorm eenheid deel bewoner/werknemer deel bezoek 

woningen (lagere prijsklasse) 1,20 woning 0,90 0,30 
woningen (hogere prijsklasse) 1,40 woning 1,10 0,30 
cultureel centrum (museum) 2,00 100 m2 bvo 0,10 1,90 
horeca 13,00 100 m2 bvo 2,60 10,40 
crèche / kinderdagverblijf 0,70 arbeidsplaats 0,70 0,00* 
basisschool 0,75 leslokaal 0,75 0,00* 
voortgezet onderwijs 0,75 leslokaal 0,67 0,08 
kantoor  1,70 100 m2 bvo 1,615 0,085 

* exclusief Kiss&Ride plaatsen die apart worden berekend 
Tabel: Aandeel bezoekers in de parkeernorm op basis van de landelijke richtlijn CROW-publicatie 381 
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Op basis van het beoogde ruimtelijke programma kan de normatieve parkeerbehoefte per functie worden 
bepaald. De normatieve parkeerbehoefte is het theoretische aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd zou 
moeten worden als alle functies een eigen parkeervoorziening zouden krijgen en als ook 
bewoners/werknemers enerzijds en bezoekers anderzijds een eigen parkeervoorziening zouden krijgen. Er is bij 
de normatieve parkeerbehoefte geen sprake van gezamenlijk gebruik van parkeerplaatsen, wat in 
werkelijkheid voor een groot deel van de parkeerplaatsen wel het geval is (zie ook paragraaf 3.2.2 en 3.3).  
 
Het aantal groepen bij de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf is conform CROW-richtlijnen als volgt 
omgerekend naar aantal arbeidsplaatsen: 
• buitenschoolse opvang: gemiddeld 1,0 arbeidsplaats per groep 
• kinderdagverblijf: gemiddeld 2,6 arbeidsplaatsen per groep 
 

 
deelgebied en functie 

aantal parkeernorm 
(parkeerplaatsen per eenheid) 

normatieve behoefte 
(aantal parkeerplaatsen) 

Kloostercomplex:    
 wonen goedkoop 30 1,20 / woning 36 
 wonen duur 20 1,40 / woning 28 
Kloosterkapel:    
 cultureel centrum 648 m2 2,00 / 100 m2 14,06 
 horeca 439 m2 13,0 / 100 m2 55,38 
Kloosterhof:    
 wonen duur 18 1,40 / woning 25,2 
Kindcentrum:    
 buitenschoolse opvang (BSO) 4 gr. (4 arb.pl.) 0,70 / arbeidsplaats 2,8 
 kinderdagverblijf (KDV) 4 gr. (10,4 arb.pl.)  0,70 / arbeidsplaats 7,28 
 basisschool 15 groepen 0,75 / lokaal 11,25 
Stroomgaard:    
 woningen duur 34 1,40 / woning 47,6 
Mariastede:    
 wonen duur 30 1,40 / woning 42 
Oase:    
 wonen duur 14 1,40 / woning 19,6 
Norbertus Gertrudis college:    
 voortgezet onderwijs 21 lokalen 0,75 / lokaal 15,75 
HUIS van Roosendaal:    
 kantoor 11.000 m2 1,70 / 100 m2 187 

Tabel: Berekende normatieve parkeerbehoefte 
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3.2.2 Aanwezigheidspercentages 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij sprake is van functiemenging (bijvoorbeeld combinatie van wonen en 
werken) moet rekening worden gehouden met de zogenaamde 'aanwezigheidspercentages'. Hiermee wordt 
rekening gehouden met mogelijke dubbelgebruik van parkeerplaatsen en wordt voorkomen dat te veel 
parkeercapaciteit wordt aangelegd. Verschillende functies hebben hun gebruikspiek (parkeerpiek) namelijk op 
verschillende momenten van de week. Niet voor alle functies en parkeerplaatsen kan worden uitgegaan van 
volledig dubbelgebruik (zie ook paragraaf 3.3). 
 
De gebruikte aanwezigheidspercentages zijn gebaseerd op de landelijke richtlijn CROW-publicatie 381 uit 2018 
en zijn hierna weergegeven. In de CROW-richtlijnen zijn geen specifieke aanwezigheidspercentages voor een 
restaurant en een cultureel centrum opgenomen. Om de aanwezigheid voor deze functies te kunnen bepalen, 
is gekozen voor de best vergelijkbare functies. Niet van alle functies zijn aanwezigheidspercentages 
opgenomen in de richtlijnen. De in paragraaf 3.2.1. gekozen vergelijkbare functie van ‘museum’ voor het 
cultureel centrum qua bezoekersaandeel is bijvoorbeeld niet beschikbaar in de richtlijnen voor 
aanwezigheidspercentages. Voor het restaurant en het cultureel centrum is gekozen voor de functies 
‘bioscoop/theater/podium/enzovoort’. 
 

 
functie 

werkdag- 
ochtend 

werkdag- 
middag 

werkdag- 
avond 

koop- 
avond 

werkdag- 
nacht 

zaterdag- 
middag 

zaterdag- 
avond 

zondag- 
middag 

wonen: 
 bewoners 

 
50% 

 
50% 

 
90% 

 
80% 

 
100% 

 
60% 

 
80% 

 
70% 

 bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 80% 70% 
cultureel centrum 
(bioscoop/theater/ 
podium/enz.) 

5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

horeca 
(bioscoop/theater/ 
podium/enz.) 

5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

BSO, KDV, basis-
school, voortgezet 
onderwijs 
(dagonderwijs) 

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

kantoor 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 
Tabel: Gehanteerde aanwezigheidspercentages op basis van de landelijke richtlijn CROW-publicatie 381 
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3.2.3 Parkeerbehoefte per functie 

In de volgende tabel is de parkeerbehoefte per functie gedurende de week weergegeven. 
 

deelgebied en 
functie 

werkdag- 
ochtend 

werkdag- 
middag 

werkdag- 
avond 

koop- 
avond 

werkdag- 
nacht 

zaterdag- 
middag 

zaterdag- 
avond 

zondag- 
middag 

Klooster         
wonen goedk. 
- bewoners 
- bezoekers 

14,4 
13,5 
0,9 

15,3 
13,5 
1,8 

31,5 
24,3 
7,2 

27,9 
21,6 
6,3 

27,0 
27,0 

0 

21,6 
16,2 
5,4 

28,8 
21,6 
7,2 

25,2 
18,9 
6,3 

wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

11,6 
11,0 
0,60 

12,2 
11,0 
1,20 

24,6 
19,8 
4,80 

21,8 
17,6 
4,20 

22,0 
22,0 

0 

16,8 
13,2 
3,60 

22,4 
17,6 
4,80 

19,6 
15,4 
4,20 

Kloosterkapel         
cult. centr. 
- werknemers 
- bezoekers  

0,6 
0,0 
0,6 

3,2 
0,2 
3,1 

11,7 
0,6 

11,1 

11,7 
0,6 

11,1 

0 
0 
0 

5,2 
0,3 
4,9 

13,0 
0,6 

12,3 

5,2 
0,3 
4,9 

horeca 
- werknemers 
- bezoekers 

2,9 
0,6 
2,3 

14,3 
2,9 

11,4 

51,4 
10,3 
41,1 

51,4 
10,3 
41,1 

0 
0 
0 

22,8 
4,6 

18,3 

57,1 
11,4 
45,7 

22,8 
4,6 

18,3 
Kloosterhof         
wonen 
- bewoners 
- bezoekers 

10,4 
9,9 
0,5 

11,0 
9,9 
1,1 

22,1 
17,8 
4,3 

19,6 
15,8 
3,8 

19,8 
19,8 

0 

15,1 
11,9 
3,2 

20,2 
15,8 
4,3 

17,6 
13,9 
3,8 

Kindcentrum         
BSO 
- werknemers 
- bezoekers* 

4,2 
4,2 
0 

4,2 
4,2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

KDV 
- werknemers 
- bezoekers* 

5,6 
5,6 
0 

5,6 
5,6 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

basisschool 
- werknemers 
- bezoekers* 

11,3 
11,3 

0 

11,3 
11,3 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Stroomgaard         
wonen 
- bewoners 
- bezoekers 

19,7 
18,7 
1,0 

20,7 
18,7 
2,0 

41,8 
33,7 
8,2 

37,1 
29,9 
7,1 

37,4 
37,4 

0 

28,6 
22,4 
6,1 

38,1 
29,9 
8,2 

33,3 
26,2 
7,1 

Mariastede         
wonen 
- bewoners 
- bezoekers 

17,4 
16,5 
0,9 

18,3 
16,5 
1,8 

36,9 
29,7 
7,2 

32,7 
26,4 
6,3 

33,0 
33,0 

0 

25,2 
19,8 
5,4 

33,6 
26,4 
7,2 

29,4 
23,1 
6,3 

Oase         
wonen 
- bewoners 
- bezoekers 

8,1 
7,7 
0,4 

8,5 
7,7 
0,8 

17,2 
13,9 
3,4 

15,3 
12,3 
2,9 

15,4 
15,4 

0 

11,8 
9,2 
2,5 

15,7 
12,3 
3,4 

13,7 
10,8 
2,9 
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deelgebied en 
functie 

werkdag- 
ochtend 

werkdag- 
middag 

werkdag- 
avond 

koop- 
avond 

werkdag- 
nacht 

zaterdag- 
middag 

zaterdag- 
avond 

zondag- 
middag 

Norbertus 
Gertrudis 
college 

        

voortgezet 
onderwijs 
- werknemers 
- bezoekers 

 
15,8 
14,1 
1,7 

 
15,8 
14,1 
1,7 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

HUIS van 
Roosendaal 

        

kantoor 
- werknemers 
- bezoekers 

187,0 
177,7 

9,4 

187,0 
177,7 

9,4 

9,4 
8,9 
0,5 

9,4 
8,9 
0,5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

* exclusief Kiss&Ride behoefte die apart worden berekend 
Tabel: Parkeerbehoefte per functie gedurende de week met onderscheid naar bewoners en bezoekers 

3.3 Wie gaat waar parkeren? 

De parkeerders van de verschillende functies parkeren niet altijd in hun eigen deelgebied. Dit is omdat 
gecombineerd gebruik van dezelfde parkeervoorziening efficiënter is en in het ene deelgebied meer 
parkeergelegenheid gerealiseerd kan worden dan in het andere. In de volgende tabel is aangegeven wie waar 
parkeert. 
 
De meeste parkeervoorzieningen zijn op privéterrein en niet openbaar toegankelijk. Uitzonderingen zijn: 
• Kloosterstraat en Stadsplein (openbaar, betaaldparkeren- en vergunninghoudersparkeren overdag en 

koopavond) 
• Vincetuin (openbaar, vergunninghoudersparkeren overdag en koopavond), waarvan 15 plekken overdag 

voor werknemers voortgezet onderwijs. Dit is nog onderwerp van gesprek met school en buurt. 
 
Voor het parkeren van werknemers van het HUIS van Roosendaal zijn enkele specifieke parkeervoorzieningen 
voorzien: 
• werknemersparkeren buiten het plangebied: Voor de werknemers die met de auto naar hun werk komen 

wordt een parkeervoorziening buiten het plangebied aangewend. Uit ervaring in de huidige situatie blijkt 
dat het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de werknemers van het stadskantoor aanzienlijk lager is dan 
conform de parkeernormen van de gemeente Roosendaal voor kantoren. Door gericht mobiliteitsbeleid wil 
de gemeente gezond en duurzaam reizen onder personeel verder stimuleren. 

• 6 parkeerplekken college voorterrein stadskantoor: Voor Burgemeester en Wethouders worden 6 exclusief 
te gebruiken parkeerplaatsen gerealiseerd op het voorterrein van het stadskantoor. Deze plaatsen kunnen 
dus niet door andere parkeerders worden gebruikt. 

• 10 parkeerplekken voor dienstvoertuigen op het Stadsplein: Voor werknemers zijn enkele parkeerplekken 
voor dienstvoertuigen nodig. Tevens is het de bedoeling om enkele parkeerplekken voor deelvoertuigen 
voor onder andere dienstreizen van gemeentepersoneel te realiseren. De 10 parkeerplaatsen worden 
exclusief gebruikt de betreffende voertuigen en kunnen dus niet door andere parkeerders worden gebruikt. 
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 parkeervoorziening 

 

deelgebied en 
functie 

Klooster-

hof 

Stroom-

gaard 

Kloosterstraat 

en Stadsplein  

Maria-

stede 

Oase  Vince-

tuin 

voorterrein 

stadskantoor 

buiten 

plan- 
gebied 

Kloostercomplex         
wonen goedkoop 
- bewoners 
- bezoekers 

 
22/30 

 

 
8/30 

X 

 
 
 

     

wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

 
X 
 

 
(X) 
X 

      

Kloosterkapel         
cultureel centrum 
- werknemers 
- bezoekers  

  
X 
X 

      

horeca 
- werknemers 
- bezoekers 

  
X 
X 

      

Kloosterhof         
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

 
X 
 

 
(X) 
X 

      

Kindcentrum         
BSO 
- werknemers 
- bezoekers 

  
 

 
X 
X 

     

KDV 
- werknemers 
- bezoekers 

  
 

 
X 
X 

     

basisschool 
- werknemers 
- bezoekers 

  
 

 
X 
X 

     

Stroomgaard         
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

  
X 
X 

      

Mariastede         
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

   
 

X 

 
X 
 

    

Oase         
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

   
 

X 

 
 

 
X 
 

   



Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Groot Mariadal 

Pagina 13 van 39 

 parkeervoorziening 

 

deelgebied en 
functie 

Klooster-

hof 

Stroom-

gaard 

Kloosterstraat 

en Stadsplein  

Maria-

stede 

Oase  Vince-

tuin 

voorterrein 

stadskantoor 

buiten 

plan- 
gebied 

Norbertus Gertrudis         
voortgezet onderwijs 
- werknemers 
- bezoekers/leerlingen 

   
 

X 

   
X 
 

  

HUIS van Roosendaal         
kantoor 
- werknemers 
- 6 collegeplekken 
- 10 dienstvoertuigen 
- bezoekers 

  
 
 
 

 
 
 

X 
X 

    
 

X 

 
X 

Tabel: Overzicht in welke parkeervoorziening de verschillende functies parkeren 

 
Per parkeervoorziening is de parkeerbehoefte uitgerekend voor alle perioden van de week. Deze gedetailleerde 
berekening is weergegeven in bijlage 1. In de volgende tabel is de resulterende parkeervraag (behoefte) per 
parkeervoorziening weergegeven voor de verschillende momenten van de week. Bij de parkeerbehoefte is 
rekening gehouden met de volgende zaken: 
 
P Kloosterhof: bewoners hebben één eigen vaste parkeerplaatsen op hun huisnummer 
De parkeerplaatsen zijn dus niet door de andere bewoners, derden of bezoekers van de woningen te 
gebruiken. Bewoners kunnen maar één auto bezitten aangezien er geen parkeerplaats is voor meer auto’s per 
woning (geen recht op bewonersvergunning). 22 van de 30 goedkope woningen uit het kloostercomplex 
hebben een parkeerplek in P Kloosterhof. Daarnaast hebben de 20 dure woningen uit het kloostercomplex en 
de 18 dure woningen uit Kloosterhof een parkeerplek in P Kloosterhof. In totaal hebben dus 60 woningen één 
eigen vaste parkeerplaats en kan de parkeerbezetting dus nooit hoger dan 60 worden.  
 
P Stroomgaard: bewoners hebben één parkeerrecht op kenteken per woning 
De bewoners hebben dus met dat voertuig toegang tot de garage, maar geen parkeerplaats op huisnummer. 
Bewoners kunnen maar één auto bezitten aangezien er geen parkeerrecht is voor meer auto’s per woning. 8 
van de 30 goedkope woningen uit het kloostercomplex hebben eveneens een parkeerrecht in P Stroomgaard. 
Voor de 38 dure woningen in het kloostercomplex en Kloosterhof zijn in totaal maximaal 4 extra parkeer-
rechten voor een tweede auto beschikbaar voor P Stroomgaard naast hun eigen vaste parkeerplaats in P 
Kloosterhof. 
 
P Stadsplein: dienstvoertuigen gemeente hebben een eigen vaste parkeerplek op kenteken 
De 10 parkeerplaatsen zijn dus niet door derden te gebruiken aangezien deze plekken gereserveerd zijn. 
 
P Kloosterstraat en Stadsplein: behoud van ruimte voor bestaande parkeerders 
In de huidige situatie wordt er al geparkeerd op de parkeerplaatsen aan de Kloosterstraat en op het Stadsplein. 
Het gaat dan om bezoekers van het stadskantoor, bezoekers van de school, kinderdagverblijf en buitenschoolse 
opvang, vergunninghouders uit het omliggende gebied en bezoekers van het centrum. Uit de 
parkeerdrukmeting zoals weergegeven in het rapport ‘Parkeerdruk Mariadal Roosendaal’ (Trajan in opdracht 
van gemeente Roosendaal, 24-1-2020) blijkt een bezetting van 57 plaatsen op de werkdagmiddag, 77 op de 
werkdagavond en 42 op de zaterdagmiddag (zie volgende tabel en bijlage 2).  
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huidige 
parkeervoorziening 

capaciteit Dinsdag-
middag 

Dinsdag-
avond 

Donderdag-
middag 

Donderdag-
avond 

Zaterdag-
middag 

Kloosterstraat 102 28 47 35 53 39 
Stadserf 38 17 25 22 24 3 
totaal 140 45 72 57 77 42 

Tabel: Huidige bezetting parkeervoorzieningen op basis van parkeertelling 
 
In de parkeerbehoefteberekening is de huidige bezetting meegenomen. Voor de perioden waarin niet is geteld 
is uitgegaan van: 
• 57 parkeerders op de werkdagochtend (net als tijdens de werkdagmiddag) 
• 77 parkeerders op de werkdagavond, werkdagnacht, zaterdagavond en zondagmiddag (net als tijdens de 

koopavond) 
Omdat hierdoor met name een dubbeltelling zou optreden van de bezoekers van het stadskantoor is in de 
parkeerbehoefteberekening alleen de extra parkeerbehoefte vanwege de netto uitbreiding van het 
stadskantoor meegerekend. 
 
Op basis van het voorgaande (en de gedetailleerde berekening zoals weergegeven in bijlage 1) kan de totale 
parkeervraag per parkeervoorziening worden bepaald. In de volgende tabel is dit weergegeven. De totale 
parkeervraag per parkeervoorziening is afgezet tegen het geplande parkeeraanbod (capaciteit; zie afbeelding). 
 

P-voorziening 
en capaciteit 

werkdag- 
ochtend 

werkdag- 
middag 

werkdag- 
avond 

koop- 
avond 

werkdag- 
nacht 

zaterdag- 
middag 

zaterdag- 
avond 

zondag- 
middag 

Kloosterhof         
60 plaatsen 31 31 56 50 58 37 50 44 
Stroomgaard         
134 plaatsen 31 48 132 124 49 76 134 84 
Kloosterstraat 
en Stadsplein 

        

122 plaatsen* 93 94 98 97 87 60 98 97 
Mariastede         
33 plaatsen 17 17 30 27 33 20 27 24 
Oase         
16 plaatsen 8 8 14 13 16 10 13 11 
Vincetuin         
30 plaatsen 15 15 01 01 01 01 01 01 
voorterrein 
stadskantoor 

        

6 plaatsen 6 6 6 6 6 6 6 6 
totaal binnen 
plangebied 

        

401 plaatsen 201 219 336 317 249 209 328 266 
* 15 langsparkeerplaatsen Kloosterstraat + 27 visgraatparkeerplaatsen parallelweg + 9 dwarsparkeerplaatsen 
zijkant Kindcentrum + 71 pleinparkeerplaatsen Stadsplein = 122 parkeerplaatsen 
1 Dit bedraagt 0 aangezien er buiten werkdagochtend en -middag geen parkeervraag is van werknemers van 
het Norbertus Gertrudiscollege. 
Tabel: Parkeerbehoefte en parkeeraanbod per parkeervoorziening 
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Afbeelding: Aantal parkeerplaatsen per parkeerlokatie 
 
Uit de tabel blijkt dat er op elk moment van de week voldoende parkeerplekken per parkeerlokatie beschikbaar 
zijn en dat dus de parkeerbalans voor het gehele gebied ook sluitend is. 
 
Ook blijkt dat er een ruim overschot aan parkeerplaatsen beschikbaar is in de Vincetuin. Van de 30 
parkeerplaatsen in de Vincetuin zijn er overdag 15 gereserveerd voor personeel van het Norbertus Gertrudis 
College. De andere 15 plaatsen zijn dus ‘overschot’ en overdag te gebruiken door de andere parkeerders van 
buiten het plangebied (aanliggend vergunninghoudersgebied Vincentiusstraat). ’s-Avonds en in het weekend 
zouden er dus 30 parkeerplaatsen voor andere parkeerders van buiten het plangebied beschikbaar zijn. Een 
eventuele ander inrichting van het overschot van de 15 parkeerplaatsen (bijvoorbeeld spelen/groen) heeft dus 
geen invloed op de parkeeroplossing voor Mariadal, maar betekent wel dat er geen extra parkeerplaatsen voor 
het aanliggend vergunninghoudersgebied beschikbaar komen. 
 
Tot slot is er sprake van een overschot aan parkeerplaatsen op P Kloosterstraat en P Stadsplein. 
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3.4 Kiss&Ride voorziening 

Langs de parallelstraat van de Kloosterstraat wordt een Kiss&Ride-voorziening aangelegd van 12 plaatsen. Dit 
betekent dat kinderen die naar buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf of basisschool worden gebracht hier 
kunnen worden afgezet en opgehaald. Kinderen lopen zelfstandig van school naar de K&R-voorziening en 
andersom. Stilstaan om personen in en uit te laten stappen is toegestaan. Parkeren is niet toegestaan. 
 
Voor het berekenen van het gewenste aantal Kiss&Ride plaatsen is gebruik gemaakt van de CROW Rekentool 
Verkeersgeneratie en Parkeren aangezien hier geen eisen voor zijn opgenomen in de Nota Parkeernormen 
Roosendaal. De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
Op basis van de landelijke richtlijn is er de volgende behoefte aan Kiss&Ride-plaatsen: 
• 9 plaatsen ten behoeve van kinderdagverblijf 
• 27 plaatsen ten behoeve van onderbouw basisschool 
• 5 plaatsen ten behoeve van bovenbouw basisschool 
Voor de buitenschoolse opvang zijn geen afzonderlijke Kiss&Ride-plaatsen nodig aangezien de buitenschoolse 
opvang wordt gebruikt door kinderen van de naastgelegen basisschool en de Kiss&Ride-plaatsen voor de 
buitenschoolse opvang op andere tijden worden gebruikt dan de Kiss&Ride-plaatsen voor het kinderdagverblijf 
en de basisschool. 
 
Als kinderdagverblijf, bovenbouw en onderbouw dezelfde begin- en eindtijden hebben zijn 41 Kiss&Ride-
plaatsen gewenst. Indien kinderdagverblijf en bovenbouw andere begin- en eindtijden hebben dan de 
onderbouw zijn 27 Kiss&Ride-plaatsen nodig. 
 
In het plan zijn 12 Kiss&Ride plaatsen opgenomen. Dat betekent dat gedurende haal- en brengtijden een deel 
van de Kiss&Ride-stops plaats zullen vinden op 15 a 29 gewone parkeerplaatsen langs de (parallelweg van de) 
Kloosterstraat of op het Stadsplein. 
 
Uit de berekening van de parkeerbehoefte op het Stadsplein en Kloosterstraat (zie paragraaf 3.3) blijkt dat deze 
capaciteit van 15 a 29 gedurende de werkdagochtend en werkdagmiddag nog beschikbaar is. Bovendien 
worden deze 15 a 29 parkeerplaatsen maar gedurende twee korte perioden van een kwartier voor aanvang en 
een kwartier na sluiting van de basisschool bezet. 
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4. AUTOVERKEER 

4.1 Inleiding 

Voor de verkeerskundige onderbouwing van het bestemmingsplan is het van belang om te bepalen of er sprake 
is van een acceptabele verkeerskundige ontsluiting van het gebied nadat de extra functies zijn gerealiseerd. In 
dit hoofdstuk wordt per deelgebied berekend hoeveel extra autoverkeer er wordt gegenereerd ten opzichte 
van de huidige situatie waarin verkeerstellingen zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt bepaald hoe het extra 
autoverkeer zich verdeelt over het weggennet en wordt getoetst of deze toename past. 

4.2 Extra autoverkeersgeneratie per deelgebied 

Voor de berekening van de extra autoverkeersgeneratie is gebruik gemaakt van de meest recente landelijke 
richtlijnen (CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren). In de richtlijnen wordt uitgegaan van de ligging 
van het plangebied in een bepaalde stedelijke zone binnen de gemeente en de stedelijkheidsgraad van de 
betreffende gemeente. Conform de Nota Parkeernormen Roosendaal wordt voor het plangebied de stedelijke 
zone ‘schil centrum’ gehanteerd en qua stedelijkheidsgraad valt de gemeente Roosendaal in de categorie ‘sterk 
stedelijk’ (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). De van toepassing zijnde kencijfers voor de 
autoverkeersgeneratie zijn in de tabel weergegeven. 
 
Voor de berekening van de extra verkeersgeneratie ten opzichte van de huidige situatie wordt alleen uitgegaan 
van de netto toename van de hoeveelheid autoverkeer. Dit betekent dat nieuwe woningen volledig worden 
meegerekend omdat die er nu nog niet zijn. Maar voor functies die er al waren en weer terugkomen wordt 
alleen de eventuele extra omvang meegerekend. Aangezien het Norbertus Gertrudis College leeg stond ten 
tijde van de verkeerstellingen in de huidige situatie (begin 2020) wordt de volledige omvang als extra ten 
opzichte van de huidige situatie meegerekend. 
 
deelgebied extra t.o.v. huidige situatie landelijke richtlijn 

naam functie omvang functie kencijfer 

Kloostercomplex wonen goedkoop 
wonen duur 

30 
20 

koop, appartement, goedkoop 
koop, appartement, duur 

4,3 / woning 
6,8 / woning 

Kloosterkapel cultuur 
horeca 

648 m2 
439 m2 

bibliotheek 
niet beschikbaar (aanname) 

7,4 / 100 m2 
39 / 100 m2 

Kloosterhof wonen duur 18 koop, huis, tussen/hoek 6,8 / woning 
Kindcentrum  BSO 

kinderdagverblijf 
2 groepen 
2 groepen 

kinderdagverblijf 
kinderdagverblijf 

29,3 / 100 m2 
29,3 / 100 m2 

Kindcentrum basisschool - - - 
Stroomgaard wonen duur 34 koop, huis, tussen/hoek 6,8 / woning 
Mariastede wonen duur 30 koop, appartement, duur 6,8 / woning 
Oase wonen duur 14 koop, appartement, duur 6,8 / woning 
Norbertus Gertrudis college voortgezet onderwijs 450 leerlingen middelbare school 13,4 / 100 

leerlingen 
HUIS van Roosendaal kantoor 1.000 m2 kantoor zonder baliefunctie 5,3 / 100 m2 

Tabel: Overzicht gehanteerde kencijfers autoverkeersgeneratie (aantal autoverkeersbewegingen per weekdag) 
voor de verschillende functies  
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In de landelijke richtlijn is de functie ‘cultureel centrum’ niet opgenomen. Om autoverkeersgeneratie voor deze 
functie te kunnen bepalen, is gekozen voor de best vergelijkbare functie. Niet van alle functies zijn 
verkeersgeneratiekencijfers opgenomen in de richtlijnen. De in paragraaf 3.2.1. gekozen vergelijkbare functie 
van ‘museum’ voor het cultureel centrum qua bezoekersaandeel is bijvoorbeeld niet beschikbaar in de 
richtlijnen voor verkeersgeneratie. Voor het cultureel centrum is daarom gekozen voor de functie ‘bibliotheek’. 
 
In de landelijke richtlijn is de functie ‘horeca’ of ‘restaurant’ niet opgenomen. Om autoverkeersgeneratie voor 
deze functie te kunnen bepalen, is een aanname gedaan. Er wordt vanuit gegaan dat elke benodigde 
parkeerplaats voor de horeca per weekdag gemiddeld 1,5 maal wordt gebruikt. Bij een parkeernorm van 13 
parkeerplaatsen per 100 m2 komt dat neer op 1,5 x 2 (heen en terug) x 13 = 39 autoverkeersbewegingen per 
weekdagetmaal per 100 m2. 
 
Voor alle functies is uitgegaan van het gemiddelde kencijfer uit de landelijke richtlijnen (precies tussen 
minimum en maximum kencijfer). De landelijke richtlijnen geven ook aan welk deel van de 
autoverkeersgeneratie wordt veroorzaakt door bewoners/werknemers en welk deel door bezoekers. Voor 
woningen is er geen onderscheid naar bewoners en bezoekers gemaakt in de landelijke richtlijnen. Daarom is 
de verhouding uit de parkeernormen overgenomen. 
 

functie kencijfers aandeel 
bezoekers 

deel bewoner/werknemer deel bezoek 

wonen goedkoop 4,3 / woning 25% 3,2 / woning 1,1 / woning 
wonen duur 6,8 / woning 21% 5,4 / woning 1,4 / woning 
cultureel centrum 7,4 / 100 m2 99% 0,1 / 100 m2 7,3 / 100 m2 
horeca 39 / 100 m2 80% 7,8 / 100 m2 31,2 / 100 m2 
BSO 29,3 / 100 m2 91% 2,6 / 100 m2 26,7 / 100 m2 
kinderdagverblijf 29,3 / 100 m2 91% 2,6 / 100 m2 26,7 / 100 m2 
voortgezet onderwijs 13,4 / 100 leerling 11% 11,9 / 100 leerling 1,5 / 100 leerling 
kantoor 5,3 / 100 m2 5% 5,0 / 100 m2 0,3 / 100 m2 

Tabel: Autoverkeersgeneratie per weekdag op basis van de landelijke richtlijn CROW-publicatie 381 

 
De autoverkeersgeneratie is weergegeven in een aantal motorvoertuigbewegingen per weekdag. Om deze om 
te rekenen naar een werkdag moet conform de richtlijnen voor wonen vermenigvuldigd worden met 1,11 en 
voor werken met 1,33. 
 

functie kencijfers aandeel 

bezoekers 

deel bewoner/werknemer deel bezoek 

wonen goedkoop 4,8 / woning 25% 3,6 / woning 1,2 / woning 
wonen duur 7,5 / woning 21% 5,9 / woning 1,6 / woning 
cultureel centrum 7,4 / 100 m2 99% 0,1 / 100 m2 7,3 / 100 m2 
horeca 39 / 100 m2 80% 7,8 / 100 m2 31,2 / 100 m2 
BSO 29,3 / 100 m2 91% 2,6 / 100 m2 26,7 / 100 m2 
kinderdagverblijf 29,3 / 100 m2 91% 2,6 / 100 m2 26,7 / 100 m2 
voortgezet onderwijs 13,4 / 100 leerling 11% 11,9 / 100 leerling 1,5 / 100 leerling 
kantoor 7,0 / 100 m2 5% 6,6 / 100 m2 0,4 / 100 m2 

Tabel: Autoverkeersgeneratie per werkdag op basis van de landelijke richtlijn CROW-publicatie 381 
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Dit resulteert in de volgende extra autoverkeersgeneratie vanwege de extra functies. 
 

deelgebied extra t.o.v. huidige situatie autoverkeersgeneratie 

naam functie omvang bewoner/werknemer bezoek 

Kloostercomplex wonen goedkoop 30 108 36 
 wonen duur 20 118 32 
Kloosterkapel cultuur 648 m2 0,7 51,3 
 horeca 439 m2 33,2 132,9 
Kloosterhof wonen duur 18 106,2 28,8 
Kindcentrum  BSO 2 groepen 5,2 53,4 
 kinderdagverblijf 2 groepen 5,2 53,4 
Kindcentrum basisschool - 0 0 
Stroomgaard wonen duur 34 200,6 54,4 
Mariastede wonen duur 30 177 48 
Oase wonen duur 14 82,6 22,4 
Norbertus Gertrudis college voortgezet onderwijs mavo 450 leerlingen 53,6 6,8 
HUIS van Roosendaal kantoor 1.000 m2 66 4 

Tabel: Autoverkeersgeneratie (aantal autoverkeersbewegingen per werkdag) van de extra functies  

4.3 Ontsluiting voor autoverkeer 

De in paragraaf 4.2 berekende extra autoverkeersgeneratie is gekoppeld aan de verschillende parkeerlokaties 
zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven. In deze paragraaf is aangegeven aan welke parkeervoorziening de extra 
autoverkeersbewegingen van bewoners/werknemers en bezoekers zijn gekoppeld en wat de totale 
autoverkeersgeneratie per parkeervoorziening is. De parkeervoorzieningen zijn vervolgens gekoppeld aan de 
betreffende ontsluitingszijde van het plangebied: 
• noordzijde (Vincentiusstraat) 
• zuidzijde (Kloosterstraat) 
 
In de volgende tabel is aangegeven aan welke parkeervoorziening de extra autoverkeersbewegingen van 
bewoners/werknemers en bezoekers zijn gekoppeld en wat de totale autoverkeersgeneratie per 
parkeervoorziening is.  
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 parkeervoorziening 

 
functie 

Klooster-
hof 

Stroom-
gaard 

Kloosterstraat 
en Stadsplein  

Maria-
stede 

Oase  Vince-
tuin 

Kloostercomplex       
wonen goedkoop 
- bewoners 
- bezoekers 

 
79,2 

 

 
28,8 
36 

 
 
 

   

wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

 
118 

 

 
 

32 

    

Kloosterkapel       
cultureel centrum 
- werknemers 
- bezoekers  

  
0,7 

51,3 

    

horeca 
- werknemers 
- bezoekers 

  
33,2 

132,9 

    

Kloosterhof       
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

 
106,2 

 

 
 

28,8 

    

Kindcentrum       
BSO 
- werknemers 
- bezoekers 

  
 

 
5,2 

53,4 

   

KDV 
- werknemers 
- bezoekers 

  
 

 
5,2 

53,4 

   

basisschool 
- werknemers 
- bezoekers 

  
 

 
0 
0 

   

Stroomgaard       
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

  
200,6 
54,4 

    

Mariastede       
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

   
 

48 

 
177 

 

  

Oase       
wonen duur 
- bewoners 
- bezoekers 

   
 

22,4 

 
 

 
82,6 
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 parkeervoorziening 

 

functie 

Klooster-

hof 

Stroom-

gaard 

Kloosterstraat 

en Stadsplein  

Maria-

stede 

Oase  Vince-

tuin 

Norbertus Gertrudis       
voortgezet onderwijs 
- werknemers 
- bezoekers/leerlingen 

   
 

6,8 

   
53,6 

 
HUIS van Roosendaal       
kantoor 
- werknemers 
- bezoekers 

  
 

 

 
 

4 

   

totaal 303,4 598,8 198,4 177 82,6 53,6 
Tabel: Autoverkeersaantrekkende werking (aantal autoverkeersbewegingen per werkdag) per functie verdeeld 

over de te gebruiken parkeervoorzieningen 
 
De extra autoverkeersgeneratie kan aan de noordzijde (Vincentiusstraat) of de zuidzijde (Kloosterstraat) van 
het plangebied worden gekoppeld. 
 
De volgende parkeervoorzieningen zijn bereikbaar via de noordzijde (Vincentiusstraat): 
• Kloosterhof 
• Vincetuin 
 
De volgende parkeervoorzieningen zijn bereikbaar via de zuidzijde (Kloosterstraat): 
• Stroomgaard 
• Kloosterstraat en Stadsplein 
• Mariastede 
• Oase 
 
De totale extra autoverkeersaantrekkende werking voor de afzonderlijke zijden van het plangebied is als volgt 
(zie ook de tabel op de volgende pagina): 
• noordzijde (Vincentiusstraat): 303,4 mvt/werkdagetmaal (Kloosterhof) + 53,6 mvt/werkdagetmaal 

(Vincetuin) = 357 mvt/werkdagetmaal 
• zuidzijde (Kloosterstraat): 598,8 mvt/werkdagetmaal (Stroomgaard) + 198,4 mvt/werkdagetmaal 

(Kloosterstraat en Stadsplein) + 177 mvt/werkdagetmaal (Mariastede) + 82,6 mvt/werkdagetmaal (Oase) = 
1.057 mvt/werkdagetmaal 

 
De grootste autoverkeersaantrekkende werking is dus gekoppeld aan de zuidzijde van het plangebied 
(Kloosterstraat).  
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4.4 Verdeling extra autoverkeer over het wegennet 

Het autoverkeer dat gerelateerd is aan de beide zijden van het plangebied kan dit via een beperkt aantal routes 
bereiken (zie ook afbeelding). Automobilisten hebben beperkingen vanwege het éénrichtingsverkeer in de 
Vincentiusstraat west en -oost, Vughtstraat, Dominestraat, Kloosterstraat en Burgemeester Prinsensingel. Het 
éénrichtingsverkeer bepaalt voor een belangrijk deel vanuit welke richting zij aan komen rijden naar de 
parkeerlocaties of haal- en brenglocaties en via welke routes zij weer vertrekken. Vanwege het 
éénrichtingsverkeer op de omliggende straten volgt het naderende autoverkeer dus een andere route dan het 
vertrekkende autoverkeer. 
 
Voor de oriëntatie/herkomst van autoverkeer richting de Kloosterstraat is het volgende aangenomen: 
• 2/3 via de Vughtstraat 
• 1/3 via de Dominéstraat 
 
Voor oriëntatie/bestemming van autoverkeer vanuit de Kloosterstraat is het volgende aangenomen: 
• 1/2 via Burgemeester Prinsensingel noord 
• 1/2 via Burgemeester Prinsensingel zuid 
 
De autoverkeersgeneratie per parkeerlocatie bestaat uit aankomsten en vertrekken tezamen (1 auto = 2 
autobewegingen vanwege de heen- en terugbeweging). Een parkeerlocatie met 100 motorvoertuigbewegingen 
per werkdagetmaal bestaat dus uit 50 motorvoertuigbewegingen per werkdagetmaal naar de ontwikkellocatie 
én 50 motorvoertuigbewegingen per werkdagetmaal vanaf de ontwikkellocatie. 
 
In de afbeelding is de verdeling van het extra autoverkeer per werkdagetmaal van de verschillende 
parkeerlocaties over de wegen rond het plangebied weergegeven. 
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4.5 Toekomstige hoeveelheid autoverkeer op omliggende wegen 

De extra hoeveelheid autoverkeer ten gevolge van Groot Mariadal komt bovenop de bestaande (getelde) 
hoeveelheid autoverkeer die vanwege de ‘gewone groei’ van het autoverkeer ook al iets zou toenemen 
(gemiddeld 1% per jaar). 
 
Voor vrijwel alle straten zijn verkeerstellingen uitgevoerd in 2020 (zie bijlage 4). Alleen voor de Dominéstraat is 
een inschatting gemaakt. De tellingen en inschatting, de toename ten gevolge van Groot Mariadal en de totale 
toekomstige hoeveelheid autoverkeer is weergegeven in de tabel. 
 

straat telling 
2020 

hoeveelheid 
autoverkeer 

2030 

extra 
autoverkeersbewegingen 

Groot Mariadal 

totale 
hoeveelheid 

autoverkeer 
2030 

   absoluut relatief  

Vincentiusstraat west 183 202 +179 +89 % 381 
Vincentiusstraat oost 123 136 0 + 0 % 136 
Lemmensstraat zuid 387 427 +179 +42 % 606 
Vughtstraat 2.733 3.019 +353 +12 %  3.372 
Dominéstraat 500* 552 +177 +32 % 729 
Kloosterstraat 4.355 4.811 +528 +11 % 5.339 
Burgemeester Prinsensingel noord 2.440 2.695 +264 +10 % 2.959 
Burgemeester Prinsensingel zuid 2.988 3.301 +264 +8 % 3.565 

* inschatting 
Tabel: Autoverkeersbewegingen (motorvoertuigbewegingen per werkdagetmaal) omgeving Groot Mariadal 
 
Hoewel de relatieve toename van de hoeveelheid autoverkeer (ten opzichte van de huidige hoeveelheid) soms 
aanzienlijk is, voldoet de toekomstige hoeveelheid autoverkeer op alle omliggende wegen aan de maximaal 
acceptabele hoeveelheden autoverkeer zoals opgenomen in de landelijke CROW-richtlijnen. Ter indicatie: 
• Voor een woon- of winkelerf is een maximale hoeveelheid van 1.000 motorvoertuigen per etmaal 

acceptabel. 
• Voor een 30 km/uur (of 50 km/uur) straat zonder fietsvoorzieningen is een maximale hoeveelheid van 

4.000 a 5.000 motorvoertuigen per etmaal acceptabel. 
• Voor een 30 km/uur straat met fietsvoorzieningen is een maximale hoeveelheid van 6.000 a 10.000 

motorvoertuigen per etmaal acceptabel. 
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5. FIETSVERKEER 

5.1 Inleiding 

Voor het fietsverkeer is een globale berekening gemaakt van de extra fietsbewegingen die worden veroorzaakt 
door de extra functies in het gebied.  

5.2 Fietsverkeersgeneratie 

De fietsverkeergeneratie is bepaald op basis van een globale inschatting. Er zijn namelijk geen richtlijnen voor 
het aantal fietsbewegingen per specifieke functie beschikbaar zoals voor autoverkeersgeneratie wel het geval 
is. Wel zijn er cijfers over het aandeel van de verschillende vervoerwijzen in de verplaatsingen naar globaal 
motief (zie bijlage 5). Het aandeel auto en fiets is weergegeven in de tabel. 
 

motief aandeel auto aandeel fiets verhouding 
fiets/auto 

van en naar werkadres 54% 25% 0,46 
zakelijk bezoek in de werksfeer 73% 9% 0,12 
diensten/verzorging 41% 21% 0,51 
winkelen / boodschappen doen 32% 29% 0,90 
volgen onderwijs/cursus en kinderopvang 6% (20%) 47% 7,83 (2,35) 
visite/logeren 35% 22% 0,63 
sport, hobby, horecabezoek 27% 30% 1,11 
toeren/wandelen 8% 13% 1,63 
overig 48% 19% 0,40 
alle motieven 33% 27% 0,82 

Tabel: Aandeel auto en fiets in alle verplaatsingen naar motief in 2017 (CBS-Statline) 
 
We kennen het aantal extra autoverplaatsingen naar de verschillende functies (zie paragraaf 4.3). Door de 
verhouding tussen het aandeel fiets en auto hierop toe te passen, kan het aantal fietsverplaatsingen worden 
ingeschat. Dit is gedaan op basis van het gemiddelde voor alle verplaatsingsmotieven. 
 
Het extra aantal autobewegingen bedraagt in totaal 1.414 per werkdagetmaal. Het extra aantal 
fietsbewegingen per werkdagetmaal bedraagt 0,82 x 1.457 = 1.159 

5.3 Verdeling fietsverkeer over het fietsnetwerk 

Fietsers kiezen over het algemeen de kortste routes naar hun bestemming en hebben geen beperkingen in de 
vorm van éénrichtingsverkeer in het plangebied zoals auto’s. We kunnen globaal aannemen dat het 
fietsverkeer zich redelijk gelijkmatig zal verdelen over de volgende richtingen: 
• Noordzijde plangebied: Vincentiusstraat west, Vincentiusstraat oost, Lemmensstraat (richting station) 
• Zuidzijde plangebied: Vughtstraat (west), Kloosterstraat (oost), Dominéstraat (richting centrum) 
 
In de afbeelding is het extra fietsverkeer in de verschillende richtingen weergegeven. 
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5.4 Toekomstige hoeveelheid fietsverkeer 

Voor de fiets zijn geen telgegevens of verkeersmodelgegevens beschikbaar zodat geen uitspraak kan worden 
gedaan hoeveel de toename van het fietsverkeer is ten opzichte van de bestaande hoeveelheid fietsers en of 
dit tot te drukke fietspaden kan leiden. 
 
Op de drukste fietsroutes (Vughtstraat, Kloosterstraat, Burgemeester Prinsensingel zuid) zijn overigens al 
fietspaden aanwezig. De capaciteit van een fietspad is afhankelijk van de breedte en bedraagt bij een 
tweerichtingsfietspad van 2,5 m breed ongeveer 1.500 fietsers per etmaal. Gezien de toename van 200 a 400 
fietsbewegingen per werkdagetmaal op de wegvakken lijkt dit geen probleem te zijn. 
 
Voor 30 km/uur (of 50 km/uur) wegen zonder fietspaden is niet de hoeveelheid fietsverkeer, maar de 
hoeveelheid autoverkeer bepalend voor de vraag of fietspaden noodzakelijk zijn. Bij meer dan 4.000 a 5.000 
motorvoertuigen per etmaal zijn fietspaden noodzakelijk. Die hoeveelheid wordt nergens overschreden. 
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6. BIJLAGEN 
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6.1 Bijlage 1: Berekening parkeerbehoefte per parkeervoorziening 

 
  



moment van de week

parkeerlokatie en deelgebied functie doelgroep
werkdag-
ochtend

werkdag-
middag

werkdag-
avond

koop-
avond

werkdag-
nacht

zaterdag-
middag

zaterdag-
avond

zondag-
middag

P Kloosterhof
Kloostercomplex (22 van de 30) wonen goedkoop bewoners (eigen plaatsen) 9,9 9,9 17,8 15,8 19,8 11,9 15,8 13,9
Kloostercomplex wonen duur bewoners (eigen plaatsen) 11 11 19,8 17,6 20 13,2 17,6 15,4
Kloosterhof (alle 18) wonen duur bewoners (eigen plaatsen) 9,9 9,9 17,8 15,8 18 11,9 15,8 13,9

totaal P-bezetting 30,8 30,8 55,4 49,3 57,8 37,0 49,3 43,1
capaciteit 60 60 60 60 60 60 60 60

P Stroomgaard
Kloostercomplex (8 van de 30) wonen goedkoop bewoners (parkeerrecht) 3,6 3,6 6,5 5,8 7,2 4,3 5,8 5,0
Kloostercomplex wonen goedkoop bezoekers 0,9 1,8 7,2 6,3 0 5,4 7,2 6,3
Kloostercomplex (2 extra parkeerrechten)wonen duur bewoners (parkeerrecht) 1,0 1,0 1,8 1,6 2,0 1,2 1,6 1,4
Kloostercomplex wonen duur bezoekers 0,6 1,2 4,8 4,2 0 3,6 4,8 4,2
Kloosterhof (2 extra parkeerrechten) wonen duur bewoners (parkeerrecht) 1,0 1,0 1,8 1,6 2,0 1,2 1,6 1,4
Kloosterhof wonen duur bezoekers 0,5 1,1 4,3 3,8 0 3,2 4,3 3,8
Kloosterkapel cultureel centrum werknemers 0,0 0,2 0,6 0,6 0 0,3 0,6 0,3
Kloosterkapel cultureel centrum bezoekers 0,6 3,1 11,1 11,1 0 4,9 12,3 4,9
Kloosterkapel horeca werknemers 0,6 2,9 10,3 10,3 0 4,6 11,4 4,6
Kloosterkapel horeca bezoekers 2,3 11,4 41,1 41,1 0 18,3 45,7 18,3
Stroomgaard wonen duur bewoners (parkeerrecht) 18,7 18,7 33,7 29,9 37,4 22,4 29,9 26,2
Stroomgaard wonen duur bezoekers 1,0 2,0 8,2 7,1 0 6,1 8,2 7,1

totaal P-bezetting 30,9 47,9 131,2 123,3 48,6 75,5 133,4 83,5
capaciteit 134 134 134 134 134 134 134 134

P Kloosterstraat en Stadsplein
Kindcentrum BSO werknemers 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0
Kindcentrum BSO bezoekers (exclusief K&R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindcentrum KDV werknemers 7,3 7,3 0 0 0 0 0 0
Kindcentrum KDV bezoekers (exclusief K&R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kindcentrum basisschool werknemers 11,3 11,3 0 0 0 0 0 0
Kindcentrum basisschool bezoekers (exclusief K&R) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariastede wonen duur bezoekers 0,9 1,8 7,2 6,3 0 5,4 7,2 6,3
Oase wonen duur bezoekers 0,4 0,8 3,4 2,9 0 2,5 3,4 2,9
Norbertus Gertrudis College voortgezet onderwijs bezoekers 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0
Huis van Roosendaal kantoor werknemers (dienstvoertuigen) 10 10 10 10 10 10 10 10
Huis van Roosendaal kantoor extra bezoekers 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0

huidige bezetting (parkeerdrukmeting) 57,0 57 77,0 77,0 77,0 42 77,0 77,0

totaal P-bezetting 92,2 93,5 97,6 96,3 87,0 59,9 97,6 96,2
capaciteit 122 122 122 122 122 122 122 122

tekort Kiss&Ride-plaatsen (41-12=29) 29 29 0 0 0 0 0 0

P Mariastede
Mariastede wonen duur bewoners 16,5 16,5 29,7 26,4 33,0 19,8 26,4 23,1

totaal P-bezetting 16,5 16,5 29,7 26,4 33,0 19,8 26,4 23,1
capaciteit 33 33 33 33 33 33 33 33

P Oase
Oase wonen duur bewoners 7,7 7,7 13,9 12,3 15,4 9,2 12,3 10,8

totaal P-bezetting 7,7 7,7 13,9 12,3 15,4 9,2 12,3 10,8
capaciteit 16 16 16 16 16 16 16 16

P Vincetuin
Norbertus Gertrudis College voortgezet onderwijs werknemers 14,1 14,1 0 0 0 0 0 0

totaal P-bezetting 14,1 14,1 0 0 0 0 0 0
capaciteit 30 30 30 30 30 30 30 30

P voorterrein stadskantoor
HUIS van Roosendaal kantoor werknemers (college) 6 6 6 6 6 6 6 6

totaal P-bezetting 6 6 6 6 6 6 6 6
capaciteit 6 6 6 6 6 6 6 6

Totaal binnen plangebied
totaal P-bezetting 198,1 216,5 333,8 313,6 247,8 207,5 325,0 262,7
capaciteit 401 401 401 401 401 401 401 401

Buiten plangebied
HUIS van Roosendaal kantoor werknemers (theoretisch) 177,7 177,7 8,9 8,9 0 0 0 0
HUIS van Roosendaal kantoor werknemers (dienstvoertuigen) -10 -10 0 0 0 0 0 0
HUIS van Roosendaal kantoor werknemers (college) -6 -6 0 0 0 0 0 0

totaal P-bezetting 161,7 161,7 8,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
capaciteit 162 162 162 162 162 162 162 162
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6.2 Bijlage 2: Rapport Parkeerdruk Mariadal Roosendaal 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Roosendaal wenst meer inzicht in de parkeersituatie in het gebied Mariadal om 
de effecten te meten van ontwikkelingen in het gebied. Hiertoe heeft Trajan in januari 2020 
een parkeeronderzoek uitgevoerd. In februari 2019 is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd, 
deze meting betreft een tweede meting.  
 

1.2 Methoden 

Om tot een parkeerdruk te komen zijn twee gegevens van belang, parkeercapaciteit en 
bezetting. De capaciteit was reeds bekend bij de gemeente, deze wordt dan ook gehanteerd in 
dit onderzoek. De bezetting is op vijf momenten gemeten: 

x Dinsdagmiddag, 14:00 – 16:00, 14-01-2020; 

x Dinsdagavond, 19:00 – 21:00, 14-01-2020; 

x Donderdagmiddag, 14:00 – 16:00, 16-01-2020; 

x Donderdagavond, 19:00 – 21:00, 16-01-2020; 

x Zaterdagmiddag, 14:00 – 16:00, 18-01-2020.  
Tijdens deze meetmomenten zijn alle voertuigen geteld op sectieniveau (figuur 1). Hierbij is 
bijgehouden of deze goed, fout of op een bijzondere plek geparkeerd stonden.  
 
Figuur 1 Onderzoeksgebied – sectie-indeling 
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2 RESULTATEN 

2.1 Capaciteit 

De capaciteit was voorafgaand aan het onderzoek bekend bij de gemeente. Hieraan is dan ook 
vastgehouden in dit onderzoek. Het volledige parkeerareaal in het onderzoeksgebied is 
gemarkeerd. In totaal zijn er 586 parkeerplekken geteld, waarvan 583 openbaar. De straat met 
het hoogste aantal parkeerplaatsen (145) is het terrein aan de Vughtstraat. Ook in de 
Kloosterstraat zijn relatief veel parkeerplaatsen (102).  
 
Tabel 2 capaciteit 

Straat capaciteit 

Burgemeester Prinsensingel 45 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 
Dokter Lemmenstraat 17 
Dominéstraat 23 
Kloosterstraat 102 
Ludwigstraat 31 
Emile van Loonpark 145 
Stadserf 38 
Uniestede 51 
Vincentiusstraat 65 
Vughtstraat 6 
Totaal 583 

 

2.2 Bezetting en parkeerdruk 

In figuur 3 is de bezetting en parkeerdruk grafisch weergegeven. Er is een gemiddelde 
parkeerdruk gemeten van 61,9 procent over alle meetmomenten. De dinsdag- en 
donderdagavond zijn de momenten met de hoogste parkeerdruk (respectievelijk 67,9 en 68,3 
procent). De laagste bezetting is gemeten op donderdagmiddag, met een parkeerdruk van 
49,4 procent. Cartografische weergave van de parkeerdruk per meetmoment is terug te 
vinden in de bijlagen (bijlage I).  
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Figuur 3 parkeerdruk grafisch 

 
2.3 Vergelijking vorige meting 

Tijdens de meting in februari 2019 was de gemiddelde parkeerdruk 58,7 procent. Deze meting 
kent met 61,9 procent een parkeerdruk van 3,2 procentpunt hoger. In onderstaande grafiek is 
het verschil te zien per meetmoment. De percentages geven het verschil weer tussen beide 
metingen.  Het grootste verschil is gemeten op dinsdagmiddag. Dit verschil is voornamelijk 
een gevolg van een hogere bezetting in de Vincentiusstraat en de Kloosterstraat. In bijlage I is 
de parkeerdruk cartografisch weergegeven per meetmoment. In bijlage II is het verschil in 
parkeerdruk weergegeven, en in bijlage III staan de uitkomsten per straat in tabellen.  
 
Figuur 4 parkeerdruk vergelijking 
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BIJLAGE I: PARKEERDRUK CARTOGRAFISCH 

Figuur I.1 parkeerdruk dinsdagmiddag 

 
 

Figuur I.2 parkeerdruk dinsdagavond 
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Figuur I.3 parkeerdruk donderdagmiddag 

 
  

Figuur I.4 parkeerdruk donderdagavond 
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Figuur I.5 parkeerdruk zaterdagmiddag 
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BIJLAGE II: VERSCHIL PARKEERDRUK 2019-2020 

Figuur II.1 verschil parkeerdruk dinsdagmiddag 

 
 

Figuur II.2 verschil parkeerdruk dinsdagavond 
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Figuur II.3 verschil parkeerdruk donderdagmiddag 

 
  

Figuur II.4 verschil parkeerdruk donderdagavond 
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Figuur I.5 verschil parkeerdruk zaterdagmiddag 
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BIJLAGE III: UITKOMSTEN IN TABEL 

Figuur III.1 uitkomsten dinsdagmiddag 

straat Actuele capaciteit Totale bezetting Parkeerdruk (%) 

Dokter Lemmenstraat 17 11 64,7 

Burgemeester Schoonheijtstraat 60 24 40,0 

Vincentiusstraat 65 27 41,5 

Burgemeester Prinsensingel 45 22 48,9 

Ludwigstraat 31 11 35,5 

Uniestede 51 14 27,5 

Parkeerterrein Vughtstraat 145 79 54,5 

Dominéstraat 23 19 82,6 

Stadserf 38 17 44,7 

Kloosterstraat 102 28 27,5 

Vughtstraat 6 4 66,7 

totaal 583 256 43,9 

 

 

Figuur III.2 uitkomsten dinsdagavond  

straat Actuele capaciteit Totale bezetting Parkeerdruk (%) 

Dokter Lemmenstraat 17 20 117,6 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 50 83,3 
Vincentiusstraat 65 57 87,7 
Burgemeester Prinsensingel 45 35 77,8 
Ludwigstraat 31 19 61,3 
Uniestede 51 33 64,7 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 93 64,1 
Dominéstraat 23 20 87,0 
Stadserf 38 25 65,8 
Kloosterstraat 102 47 46,1 
Vughtstraat 6 5 83,3 

totaal 583 404 69,3 
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Figuur III.3 uitkomsten donderdagmiddag  

straat Actuele capaciteit Totale bezetting Parkeerdruk (%) 

Dokter Lemmenstraat 17 17 100,0 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 32 53,3 
Vincentiusstraat 65 30 46,2 
Burgemeester Prinsensingel 45 30 66,7 
Ludwigstraat 31 9 29,0 
Uniestede 51 17 33,3 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 66 45,5 
Dominéstraat 23 17 73,9 
Stadserf 38 22 57,9 
Kloosterstraat 102 35 34,3 
Vughtstraat 6 3 50,0 

totaal 583 278 47,7 

 

 

Figuur III.4 uitkomsten donderdagavond  

straat Actuele capaciteit Totale bezetting Parkeerdruk (%) 

Dokter Lemmenstraat 17 21 123,5 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 46 76,7 
Vincentiusstraat 65 47 72,3 
Burgemeester Prinsensingel 45 40 88,9 
Ludwigstraat 31 22 71,0 
Uniestede 51 30 58,8 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 120 82,8 
Dominéstraat 23 21 91,3 
Stadserf 38 24 63,2 
Kloosterstraat 102 53 52,0 
Vughtstraat 6 4 66,7 

totaal 583 428 73,4 
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Figuur III.5 uitkomsten zaterdagmiddag  

straat Actuele capaciteit Totale bezetting Parkeerdruk (%) 

Dokter Lemmenstraat 17 19 111,8 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 43 71,7 
Vincentiusstraat 65 47 72,3 
Burgemeester Prinsensingel 45 36 80,0 
Ludwigstraat 31 17 54,8 
Uniestede 51 21 41,2 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 97 66,9 
Dominéstraat 23 19 82,6 
Stadserf 38 3 7,9 
Kloosterstraat 102 39 38,2 
Vughtstraat 6 4 66,7 

totaal 583 345 59,2 
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Figuur III.6 verschillen dinsdagmiddag en dinsdagavond 

 Februari 2019 Januari 2020 
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dinsdagmiddag 

      

Dokter Lemmenstraat 17 11 64,7 17 13 76,5 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 24 40,0 60 29 48,3 
Vincentiusstraat 65 27 41,5 65 39 60,0 
Burgemeester Prinsensingel 45 22 48,9 45 19 42,2 
Ludwigstraat 31 11 35,5 31 14 45,2 
Uniestede 51 14 27,5 51 22 43,1 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 79 54,5 145 89 61,4 
Dominéstraat 23 19 82,6 23 18 78,3 
Stadserf 38 17 44,7 38 24 63,2 
Kloosterstraat 102 28 27,5 102 56 54,9 
Vughtstraat 6 4 66,7 6 4 66,7 

Totaal dinsdagmiddag 583 256 43,9 583 327 56,1 

dinsdagavond 

      

Dokter Lemmenstraat 17 20 117,6 17 20 117,6 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 50 83,3 60 50 83,3 
Vincentiusstraat 65 57 87,7 65 58 89,2 
Burgemeester Prinsensingel 45 35 77,8 45 37 82,2 
Ludwigstraat 31 19 61,3 31 24 77,4 
Uniestede 51 33 64,7 51 32 62,7 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 93 64,1 145 86 59,3 
Dominéstraat 23 20 87,0 23 22 95,7 
Stadserf 38 25 65,8 38 11 28,9 
Kloosterstraat 102 47 46,1 102 52 51,0 
Vughtstraat 6 5 83,3 6 4 66,7 

Totaal dinsdagavond 583 404 69,3 583 396 67,9 
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Figuur III.7 verschillen donderdagmiddag en donderdagavond 

 Februari 2019 Januari 2020 
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donderdagmiddag 

      

Dokter Lemmenstraat 17 17 100,0 17 13 76,5 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 32 53,3 60 33 55,0 
Vincentiusstraat 65 30 46,2 65 37 56,9 
Burgemeester Prinsensingel 45 30 66,7 45 25 55,6 
Ludwigstraat 31 9 29,0 31 13 41,9 
Uniestede 51 17 33,3 51 17 33,3 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 66 45,5 145 76 52,4 
Dominéstraat 23 17 73,9 23 13 56,5 
Stadserf 38 22 57,9 38 21 55,3 
Kloosterstraat 102 35 34,3 102 35 34,3 
Vughtstraat 6 3 50,0 6 5 83,3 

Totaal donderdagmiddag 583 278 47,7 583 288 49,4 

donderdagavond       
Dokter Lemmenstraat 17 21 123,5 17 21 123,5 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 46 76,7 60 54 90,0 
Vincentiusstraat 65 47 72,3 65 51 78,5 
Burgemeester Prinsensingel 45 40 88,9 45 31 68,9 
Ludwigstraat 31 22 71,0 31 19 61,3 
Uniestede 51 30 58,8 51 33 64,7 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 120 82,8 145 96 66,2 
Dominéstraat 23 21 91,3 23 23 100,0 
Stadserf 38 24 63,2 38 28 73,7 
Kloosterstraat 102 53 52,0 102 33 32,4 
Vughtstraat 6 4 66,7 6 5 83,3 

Totaal donderdagavond 583 428 73,4 583 394 67,6 
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Figuur III.8 verschillen zaterdagmiddag 
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zaterdagmiddag 

      

Dokter Lemmenstraat 17 19 111,8 17 20 117,6 
Burgemeester Schoonheijtstraat 60 43 71,7 60 47 78,3 
Vincentiusstraat 65 47 72,3 65 54 83,1 
Burgemeester Prinsensingel 45 36 80,0 45 39 86,7 
Ludwigstraat 31 17 54,8 31 21 67,7 
Uniestede 51 21 41,2 51 39 76,5 
Parkeerterrein Vughtstraat 145 97 66,9 145 110 75,9 
Dominéstraat 23 19 82,6 23 22 95,7 
Stadserf 38 3 7,9 38 3 7,9 
Kloosterstraat 102 39 38,2 102 39 38,2 
Vughtstraat 6 4 66,7 6 4 66,7 

Totaal zaterdagmiddag 583 345 59,2 583 398 68,3 
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6.3 Bijlage 3: Berekening aantal Kiss&Ride-plaatsen 

  



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel
onderbouw bovenbouw

aantal klassen 8 7

Profiel - op basis defaultwaarden
onderbouw bovenbouw

leerlingen per klas 23.3 23.1
overblijf percentage 30 30 %
leerlingen begeleid naar school 80 30 %
aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18
aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoerswijzen) 1.20 1.20
turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0
% ouders/verzorgers per auto 45 %
% personeel per auto 80 %
docenten per klas 1.0
overig personeel per klas 0.3
turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie
onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

autoritten per openingsdag 360 122 24 4 510
voor begin schooldag 0 0 12 1 13
begin schooldag 106 36 0 1 143
begin middagpauze 74 25 0 0 99
eind middagpauze 74 25 0 0 99
eind schooldag 106 36 0 1 143
na eind schooldag 0 0 12 1 13

Resultaat - Parkeren
onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

benodigde parkeerplaatsen 12 4 16
benodigde parkeerruimte K&R 27 5 32

08-05-2019 (c) 2013 Stichting CROW blz 1 / 2



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.

Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

KINDERDAGVERBLIJF

Functieprofiel
aantal groepen : 5

Profiel - op basis defaultwaarden
kindplaatsen per groep 14.0
medewerkers per groep 2.6
% kinderen dat gehele dag blijft 75 %
% ouders/verzorgers per auto 50 %
% medewerkers per auto 50 %
aantal kinderen per ouder/verzorger (per auto) 1.33
aantal kinderen per ouder/verzorger (overige vervoerwijze) 1.33
turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 3
turnover parkeerplaatsen personeel 1

Resultaat - Verkeersgeneratie
ouders/verzorgers medewerkers totaal

autoritten per openingsdag (aankomst+vertrek) 131 13 144
   - voor begin kinderdagverblijfdag 0 6 6
   - begin kinderdagverblijfdag 52 0 52
   - begin middagpauze 13 0 13
   - eind middagpauze 13 0 13
   - eind kinderdagverblijfdag 52 0 52
   - na eind kinderdagverblijfdag 0 6 6

Resultaat - Parkeren
ouders/verzorgers medewerkers totaal

benodigde parkeerplaatsen 7 7
benodigde parkeerruimte K&R 9 9
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Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.

Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

In de rekentool wordt uitkomsten getoond in 'parkeerruimte c.q. aantal parkeerplaatsen'. Hiermee wordt benadrukt dat het (met name
bij de kiss & ride-locatie en/of de kortparkeerplaatsen) niet zo zeer om fysieke plaatsen gaat maar meer om de beschikbare ruimte om
tijdelijk met een auto stil te staan/te parkeren. Dus niet alleen aangelegde parkeerplaatsen tellen hierbij mee, maar ook de aanwezige
ruimte langs de stoeprand kan onderdeel uit maken van de beschikbare parkeerruimte.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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6.4 Bijlage 4: Verkeerstellingen 

  



Snelheidsrapport

Vincentiusstraat

Classificatie 2020

Pagina 1



S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0501
Locatie naam Vincentiusstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Stationsstraat en Dokter Lemmensstraat
Meting naam Classificatie 2020
Periode dinsdag 7 januari 2020 - woensdag 22 januari 2020
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Stationsstraat - Dokter Lemmensstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
06:00 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1,6 0,0 14 22 28 21,7 5,8 0
07:00 2 6 1 0 0 0 0 0 9 4,9 11,1 17 24 29 23,9 6,0 0
08:00 3 7 2 0 0 0 0 0 12 6,6 16,7 16 24 31 24,2 6,7 0
09:00 3 6 2 0 0 0 0 0 11 6,0 18,2 16 24 32 24,1 7,0 0
10:00 1 4 3 0 0 0 0 0 8 4,4 37,5 20 28 36 27,5 7,1 0
11:00 2 5 3 0 0 0 0 0 10 5,5 30,0 18 26 35 26,0 7,4 0
12:00 2 6 2 0 0 0 0 0 10 5,5 20,0 18 25 32 25,0 6,7 0
13:00 2 7 3 0 0 0 0 0 12 6,6 25,0 19 26 34 25,8 6,7 0
14:00 2 7 3 0 0 0 0 0 12 6,6 25,0 19 26 34 25,8 6,7 0
15:00 2 8 3 1 0 0 0 0 14 7,7 28,6 20 26 36 27,1 8,0 0
16:00 2 10 3 0 0 0 0 0 15 8,2 20,0 20 26 32 25,7 5,9 0
17:00 4 16 3 0 0 0 0 0 23 12,6 13,0 19 25 30 24,6 5,6 0
18:00 2 8 1 0 0 0 0 0 11 6,0 9,1 18 24 29 24,1 5,4 0
19:00 1 6 2 0 0 0 0 0 9 4,9 22,2 21 26 33 26,1 6,0 0
20:00 2 6 1 0 0 0 0 0 9 4,9 11,1 17 24 29 23,9 6,0 0
21:00 1 5 1 0 0 0 0 0 7 3,8 14,3 20 25 30 25,0 5,8 0
22:00 0 4 1 0 0 0 0 0 5 2,7 20,0 22 26 32 27,0 4,5 0
23:00 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1,6 0,0 14 22 28 21,7 5,8 0
Totaal 33 115 34 1 0 0 0 0 183 100,0 19,1 18 25 32 25,2 6,2 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 33 114 35 2 0 0 0 0 184 100,0 20,1 18 25 33 25,3 6,4 0

Index 17,9 62,0 19,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 1 3 1 0 0 0 0 0 5 2,7 20,0 18 25 32 25,0 7,1 0

Index 20,0 60,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 26 89 28 2 0 0 0 0 145 78,8 20,7 18 25 33 25,4 6,5 0

Index 17,9 61,4 19,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 5 22 6 0 0 0 0 0 33 17,9 18,2 20 25 32 25,3 5,9 0

Index 15,2 66,7 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 2 4 1 0 0 0 0 0 7 3,8 14,3 15 24 30 23,6 6,9 0

Index 28,6 57,1 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0501
Locatie naam Vincentiusstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Stationsstraat en Dokter Lemmensstraat
Meting naam Classificatie 2020
Periode dinsdag 7 januari 2020 - woensdag 22 januari 2020
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Dokter Lemmensstraat - Stationsstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 2 2 3 1 0 0 0 0 8 100,0 50,0 16 30 39 28,8 10,6 0

Index 25,0 25,0 37,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 7-19 1 2 2 1 0 0 0 0 6 75,0 50,0 19 30 41 30,0 10,5 0

Index 16,7 33,3 33,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12,5 100,0 32 35 38 35,0 0,0 0

Index 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -
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Snelheidsrapport

Vincentiusstraat

Classificatie 2020
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S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0236
Locatie naam Vincentiusstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Burgemeester Prinsensingel en Dokter Lemmensstraat
Meting naam Classificatie 2020
Periode dinsdag 7 januari 2020 - woensdag 22 januari 2020
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Dokter Lemmensstraat - Burg. Prinsensingel (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 25,0 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
15:00 0 1 1 0 0 0 0 0 2 50,0 50,0 23 30 37 30,0 7,1 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
18:00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 25,0 100,0 32 35 38 35,0 0,0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
Totaal 1 1 2 0 0 0 0 0 4 100,0 50,0 16 30 37 27,5 9,6 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 3 3 4 1 0 0 0 0 11 100,0 45,5 16 28 38 27,7 10,1 0

Index 27,3 27,3 36,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 7-19 3 3 3 1 0 0 0 0 10 90,9 40,0 15 27 38 27,0 10,3 0

Index 30,0 30,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 23-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -
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S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0236
Locatie naam Vincentiusstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Burgemeester Prinsensingel en Dokter Lemmensstraat
Meting naam Classificatie 2020
Periode dinsdag 7 januari 2020 - woensdag 22 januari 2020
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Burg. Prinsensingel - Dokter Lemmensstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1,7 0,0 13 20 27 20,0 7,1 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0,0 22 25 28 25,0 0,0 0
05:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0,0 22 25 28 25,0 0,0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
07:00 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3,4 25,0 16 25 34 25,0 8,2 0
08:00 3 2 0 0 0 0 0 0 5 4,2 0,0 12 18 26 19,0 5,5 1
09:00 4 3 1 0 0 0 0 0 8 6,7 12,5 13 20 29 21,2 7,4 1
10:00 3 2 1 0 0 0 0 0 6 5,0 16,7 13 20 31 21,7 8,2 1
11:00 2 3 1 0 0 0 0 0 6 5,0 16,7 14 23 31 23,3 7,5 2
12:00 3 3 2 0 0 0 0 0 8 6,7 25,0 14 23 34 23,8 8,3 1
13:00 3 4 1 0 0 0 0 0 8 6,7 12,5 14 22 30 22,5 7,1 1
14:00 1 3 2 0 0 0 0 0 6 5,0 33,3 19 27 36 26,7 7,5 1
15:00 3 4 1 0 0 0 0 0 8 6,7 12,5 14 22 30 22,5 7,1 2
16:00 4 5 3 0 0 0 0 0 12 10,1 25,0 14 24 34 24,2 7,9 3
17:00 2 6 3 1 0 0 0 0 12 10,1 33,3 19 27 37 27,5 8,7 2
18:00 2 5 3 0 0 0 0 0 10 8,4 30,0 18 26 35 26,0 7,4 2
19:00 1 3 1 0 0 0 0 0 5 4,2 20,0 18 25 32 25,0 7,1 1
20:00 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3,4 25,0 16 25 34 25,0 8,2 1
21:00 2 3 2 0 0 0 0 0 7 5,9 28,6 15 25 35 25,0 8,2 1
22:00 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3,4 25,0 16 25 34 25,0 8,2 1
23:00 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1,7 0,0 13 20 27 20,0 7,1 0
Totaal 38 56 24 1 0 0 0 0 119 100,0 21,0 15 24 33 24,0 7,4 21

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 40 57 24 3 0 0 0 0 124 100,0 21,8 15 24 34 24,2 7,8 22

Index 32,3 46,0 19,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 2 3 1 1 0 0 0 0 7 5,6 28,6 15 25 40 26,4 10,7 0

Index 28,6 42,9 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 31 42 19 1 0 0 0 0 93 75,0 21,5 14 24 33 23,9 7,6 18

Index 33,3 45,2 20,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 6 12 5 0 0 0 0 0 23 18,5 21,7 16 25 33 24,6 7,1 4

Index 26,1 52,2 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 3 4 1 1 0 0 0 0 9 7,3 22,2 14 24 36 25,0 10,0 0

Index 33,3 44,4 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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Snelheidsrapport

Dr. Lem menstraat

Classificatie 2019



S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0276
Locatie naam Dr. Lemmenstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Burg. Schoonheijtstraat en Vincentiusstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode woensdag 12 juni 2019 - donderdag 27 juni 2019
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Vincentiusstraat - Burg. Schoonheijtstr (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0,8 0,0 14 22 28 21,7 5,8 0
01:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0,0 22 25 28 25,0 0,0 0
02:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0,0 22 25 28 25,0 0,0 0
03:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1,0 0,0 16 23 28 22,5 5,0 0
06:00 3 6 0 0 0 0 0 0 9 2,3 0,0 14 22 28 21,7 5,0 0
07:00 6 12 0 0 0 0 0 0 18 4,7 0,0 14 22 28 21,7 4,9 0
08:00 10 19 1 0 0 0 0 0 30 7,8 3,3 14 23 28 22,0 5,3 0
09:00 8 12 1 0 0 0 0 0 21 5,4 4,8 14 22 28 21,7 5,8 0
10:00 8 10 1 0 0 0 0 0 19 4,9 5,3 14 22 28 21,3 6,0 0
11:00 9 14 1 0 0 0 0 0 24 6,2 4,2 14 22 28 21,7 5,6 0
12:00 6 15 1 0 0 0 0 0 22 5,7 4,5 16 23 28 22,7 5,3 0
13:00 9 12 1 0 0 0 0 0 22 5,7 4,5 14 22 28 21,4 5,8 0
14:00 6 16 1 0 0 0 0 0 23 5,9 4,3 16 23 28 22,8 5,2 0
15:00 8 16 1 0 0 0 0 0 25 6,5 4,0 15 23 28 22,2 5,4 0
16:00 8 22 1 0 0 0 0 0 31 8,0 3,2 16 23 28 22,7 5,0 0
17:00 9 23 1 0 0 0 0 0 33 8,5 3,0 16 23 28 22,6 5,0 0
18:00 8 18 1 0 0 0 0 0 27 7,0 3,7 15 23 28 22,4 5,3 0
19:00 8 13 1 0 0 0 0 0 22 5,7 4,5 14 22 28 21,8 5,7 0
20:00 6 12 1 0 0 0 0 0 19 4,9 5,3 15 23 28 22,4 5,6 0
21:00 5 8 1 0 0 0 0 0 14 3,6 7,1 14 22 29 22,1 6,1 0
22:00 3 6 1 0 0 0 0 0 10 2,6 10,0 15 23 29 23,0 6,3 0
23:00 3 5 0 0 0 0 0 0 8 2,1 0,0 14 22 28 21,2 5,2 0
Totaal 126 246 15 0 0 0 0 0 387 100,0 3,9 15 23 28 22,1 5,3 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 126 248 16 0 0 0 0 0 390 100,0 4,1 15 23 28 22,2 5,3 0

Index 32,3 63,6 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 7 13 1 0 0 0 0 0 21 5,4 4,8 14 23 28 22,1 5,6 0

Index 33,3 61,9 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 94 190 11 0 0 0 0 0 295 75,6 3,7 15 23 28 22,2 5,3 0

Index 31,9 64,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 25 45 4 0 0 0 0 0 74 19,0 5,4 14 23 28 22,2 5,6 0

Index 33,8 60,8 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 9 18 1 0 0 0 0 0 28 7,2 3,6 15 23 28 22,1 5,3 0

Index 32,1 64,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0



S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0276
Locatie naam Dr. Lemmenstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Burg. Schoonheijtstraat en Vincentiusstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode woensdag 12 juni 2019 - donderdag 27 juni 2019
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Burg. Schoonheijtstr - Vincentiusstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0

Index 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 7-19 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0

Index 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 23-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -



Snelheidsrapport

Vughtstraat

Classificatie 2019



S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 05620
Locatie naam Vughtstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Ludwigstraat en Stationsstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode donderdag 11 april 2019 - maandag 6 mei 2019
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Stationsstraat - Ludwigstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 3 12 7 1 0 0 0 23 0,8 87,0 30 37 46 37,6 7,5 0
01:00 0 1 6 4 1 0 0 0 12 0,4 91,7 31 38 48 39,2 7,9 0
02:00 0 1 2 3 1 0 0 0 7 0,3 85,7 30 42 50 40,7 9,8 0
03:00 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0,1 66,7 24 35 46 35,0 10,0 0
04:00 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0,1 75,0 26 35 44 35,0 8,2 0
05:00 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0,2 100,0 32 38 46 38,3 5,2 0
06:00 0 5 14 6 0 0 0 0 25 0,9 80,0 28 35 44 35,4 6,8 0
07:00 2 14 56 15 0 0 0 0 87 3,2 81,6 28 35 41 34,7 6,6 0
08:00 5 36 104 28 1 0 0 0 174 6,4 76,4 26 34 41 34,1 7,1 0
09:00 6 37 83 18 1 0 0 0 145 5,3 70,3 24 34 40 33,0 7,3 0
10:00 7 48 85 18 1 0 0 0 159 5,8 65,4 24 33 39 32,4 7,4 0
11:00 4 47 94 18 1 0 0 0 164 6,0 68,9 24 33 39 32,9 6,9 0
12:00 5 44 95 22 1 0 0 0 167 6,1 70,7 25 34 40 33,2 7,1 0
13:00 7 49 106 25 1 0 0 0 188 6,9 70,2 24 34 40 33,1 7,3 0
14:00 4 48 101 21 1 0 0 0 175 6,4 70,3 25 34 40 33,1 6,9 0
15:00 4 44 112 27 1 0 0 0 188 6,9 74,5 26 34 40 33,8 6,9 0
16:00 3 41 123 36 2 0 0 0 205 7,5 78,5 27 35 42 34,7 6,9 0
17:00 1 37 152 47 2 0 0 0 239 8,7 84,1 29 35 43 35,5 6,3 0
18:00 3 39 124 42 2 0 0 0 210 7,7 80,0 27 35 43 35,0 7,0 0
19:00 2 38 116 35 3 0 0 0 194 7,1 79,4 27 35 43 34,9 6,9 0
20:00 1 23 73 25 3 0 0 0 125 4,6 80,8 28 35 44 35,5 7,2 0
21:00 1 15 57 25 3 0 0 0 101 3,7 84,2 29 36 45 36,4 7,4 0
22:00 1 10 41 20 2 0 0 0 74 2,7 85,1 30 36 45 36,6 7,4 0
23:00 1 7 31 17 2 0 0 0 58 2,1 86,2 30 37 46 37,1 7,7 0
Totaal 57 589 1594 463 30 0 0 0 2733 100,0 76,4 26 35 42 34,3 7,1 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 57 589 1595 464 30 3 0 0 2738 100,0 76,4 26 35 42 34,4 7,2 0

Index 2,1 21,5 58,3 16,9 1,1 0,1 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 1 12 43 23 3 0 0 0 82 3,0 84,1 29 37 46 36,8 7,7 0

Index 1,2 14,6 52,4 28,0 3,7 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 50 484 1234 319 14 1 0 0 2102 76,8 74,6 25 34 41 33,9 7,0 0

Index 2,4 23,0 58,7 15,2 0,7 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 6 93 318 121 12 2 0 0 552 20,2 82,1 28 36 44 35,8 7,4 0

Index 1,1 16,8 57,6 21,9 2,2 0,4 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 2 17 67 38 5 1 0 0 130 4,7 85,4 30 37 46 37,3 8,1 0

Index 1,5 13,1 51,5 29,2 3,8 0,8 0,0 0,0 100,0



S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 05620
Locatie naam Vughtstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Ludwigstraat en Stationsstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode donderdag 11 april 2019 - maandag 6 mei 2019
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Ludwigstraat - Stationsstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 1 1 1 0 0 0 0 0 3 100,0 33,3 14 25 36 25,0 10,0 0

Index 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 7-19 1 1 1 0 0 0 0 0 3 100,0 33,3 14 25 36 25,0 10,0 0

Index 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 23-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -



Snelheidsrapport

Kloosterstraat

Classificatie 2020
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S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0578
Locatie naam Kloosterstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Burg. Prinsensingel en Domineestraat
Meting naam Classificatie 2020
Periode dinsdag 7 januari 2020 - woensdag 22 januari 2020
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Domineestraat - Burg. Prinsensingel (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 1 7 21 21 4 1 0 0 55 1,3 85,5 30 39 48 39,2 9,4 0
01:00 0 3 16 13 3 1 0 0 36 0,8 91,7 32 39 49 40,3 8,8 0
02:00 0 2 10 9 3 0 0 0 24 0,6 91,7 32 40 49 40,4 8,3 0
03:00 0 0 3 3 0 0 0 0 6 0,1 100,0 33 40 47 40,0 5,5 0
04:00 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0,1 100,0 32 38 46 38,3 5,8 0
05:00 0 3 9 6 1 0 0 0 19 0,4 84,2 30 37 47 37,6 8,1 0
06:00 1 6 16 13 3 0 0 0 39 0,9 82,1 28 38 48 37,8 9,2 0
07:00 2 19 48 34 3 0 0 0 106 2,4 80,2 27 37 46 36,6 8,2 0
08:00 101 89 78 22 1 0 0 0 291 6,7 34,7 14 25 37 25,8 9,7 2
09:00 6 48 90 30 3 0 0 0 177 4,1 69,5 24 34 42 33,6 7,9 0
10:00 6 58 108 33 3 0 0 0 208 4,8 69,2 24 34 41 33,5 7,7 0
11:00 13 87 130 31 3 0 0 0 264 6,1 62,1 23 32 40 32,1 7,8 0
12:00 40 98 113 34 3 0 0 0 288 6,6 52,1 20 31 39 30,2 9,1 1
13:00 8 72 142 39 2 0 0 0 263 6,1 69,6 24 34 40 33,3 7,4 0
14:00 7 87 150 35 3 0 0 0 282 6,5 66,7 24 33 40 32,9 7,3 0
15:00 60 116 137 33 3 0 0 0 349 8,0 49,6 19 30 39 29,4 9,1 1
16:00 3 94 203 53 4 0 0 0 357 8,2 72,8 25 34 41 33,9 6,9 0
17:00 8 98 218 72 5 1 0 0 402 9,2 73,6 25 34 42 34,3 7,6 0
18:00 4 63 148 61 7 1 0 0 284 6,5 76,4 26 35 44 35,2 7,9 0
19:00 9 69 131 42 6 1 0 0 258 5,9 69,8 24 34 42 33,8 8,3 0
20:00 4 46 99 43 9 1 0 0 202 4,6 75,2 26 35 45 35,5 8,6 0
21:00 3 32 80 38 8 1 0 0 162 3,7 78,4 27 36 46 36,2 8,7 0
22:00 4 32 67 37 6 2 0 0 148 3,4 75,7 26 36 46 36,0 9,2 0
23:00 4 22 59 31 6 1 0 0 123 2,8 78,9 27 36 46 36,3 9,0 0
Totaal 284 1151 2078 734 89 10 0 0 4346 100,0 67,0 23 34 42 33,2 8,8 4

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 286 1150 2078 732 87 13 1 0 4347 100,0 67,0 23 34 42 33,2 8,8 4

Index 6,6 26,5 47,8 16,8 2,0 0,3 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 3 22 77 65 14 2 0 0 183 4,2 86,3 30 39 48 38,9 8,9 0

Index 1,6 12,0 42,1 35,5 7,7 1,1 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 259 929 1564 475 40 4 0 0 3271 75,2 63,7 22 33 41 32,3 8,6 4

Index 7,9 28,4 47,8 14,5 1,2 0,1 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 24 200 436 192 34 6 1 0 893 20,5 74,9 25 35 45 35,4 8,8 0

Index 2,7 22,4 48,8 21,5 3,8 0,7 0,1 0,0 100,0

Tot. 23-7 6 39 122 92 20 4 0 0 283 6,5 84,1 29 38 48 38,3 9,2 0

Index 2,1 13,8 43,1 32,5 7,1 1,4 0,0 0,0 100,0
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S n el h ei d sr a p p o r t
Locatie code 0578
Locatie naam Kloosterstraat
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Burg. Prinsensingel en Domineestraat
Meting naam Classificatie 2020
Periode dinsdag 7 januari 2020 - woensdag 22 januari 2020
Onder snelheidsgrens 10
Boven snelheidsgrens 90
Rijstrook Burg. Prinsensingel - Domineestraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot % > =

20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. 30 V15 V50 V85 GemStdDv Fout

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
08:00 5 0 0 0 0 0 0 0 5 55,6 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
12:00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 22,2 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
15:00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 22,2 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0
Totaal 9 0 0 0 0 0 0 0 9 100,0 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 10 0 0 0 0 0 0 0 10 100,0 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0

Index 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 7-19 10 0 0 0 0 0 0 0 10 100,0 0,0 12 15 18 15,0 0,0 0

Index 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -

Tot. 23-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0

Index - - - - - - - - -
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Snelheids /  lengte rapport

Burgemeester Prinsensingel

Classificatie 2019



Snelheid -lengte rapport
Locatie code 0502
Locatie naam Burgemeester Prinsensingel
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Vincentiusstraat en Kloosterstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode dinsdag 21 mei 2019 - vrijdag 7 juni 2019
Rijstrook Vincentiusstraat - Kloosterstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot

20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. Fout
Lengte < < < < < < < < 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7
m tot tot tot tot tot tot tot tot

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7 < < < < < < < < Tot. Rel. Fout

00:00 0 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1,3 0
01:00 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,8 0
02:00 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,4 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
05:00 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,5 0
06:00 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1,2 0
07:00 0 1 3 10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2,3 0
08:00 1 4 13 21 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 48 6,4 0
09:00 1 3 10 20 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 5,7 0
10:00 1 3 15 20 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 48 6,4 0
11:00 1 4 14 22 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50 6,7 0
12:00 1 3 15 21 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 47 6,3 0
13:00 2 3 17 22 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 53 7,1 0
14:00 1 4 15 24 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 51 6,8 0
15:00 1 3 18 24 8 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 60 8,0 0
16:00 1 4 16 26 10 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61 8,1 0
17:00 1 4 19 29 8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 66 8,8 0
18:00 1 3 13 25 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 51 6,8 0
19:00 1 3 12 17 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5,3 0
20:00 1 1 8 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3,6 0
21:00 1 1 6 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3,2 0
22:00 0 1 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2,4 0
23:00 0 1 4 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2,0 0
Totaal 15 49 212 330 90 11 0 0 0 1 12 19 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 751 100,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 13 47 212 331 91 13 2 1 2 4 14 18 3 1 0 1 1 3 8 5 2 0 0 0 772 100,0 1

Index 1,7 6,1 27,5 42,9 11,8 1,7 0,3 0,1 0,3 0,5 1,8 2,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 3 8 11 6 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4,3 0

Index 0,0 9,1 24,2 33,3 18,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 10 37 169 264 68 7 1 0 1 4 12 15 2 0 0 1 1 3 7 5 2 0 0 0 609 78,9 1

Index 1,6 6,1 27,8 43,3 11,2 1,1 0,2 0,0 0,2 0,7 2,0 2,5 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 1,1 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 3 7 35 56 17 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 16,5 0

Index 2,4 5,5 27,6 44,1 13,4 3,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 1 3 12 16 8 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 6,0 0

Index 2,2 6,5 26,1 34,8 17,4 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0



Snelheid -lengte rapport
Locatie code 0502
Locatie naam Burgemeester Prinsensingel
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Vincentiusstraat en Kloosterstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode dinsdag 21 mei 2019 - vrijdag 7 juni 2019
Rijstrook Kloosterstraat - Vincentiusstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot

20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. Fout
Lengte < < < < < < < < 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7
m tot tot tot tot tot tot tot tot

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7 < < < < < < < < Tot. Rel. Fout

00:00 0 1 5 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1,7 0
01:00 0 0 3 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1,2 0
02:00 0 0 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0,8 0
03:00 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2 0
04:00 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,2 0
05:00 0 1 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,9 0
06:00 1 2 6 12 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1,8 0
07:00 0 1 10 28 9 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 3,0 0
08:00 1 6 38 50 6 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 106 6,3 0
09:00 0 4 19 32 7 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 3,9 0
10:00 1 4 23 35 9 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 77 4,6 0
11:00 1 4 31 44 9 1 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100 5,9 0
12:00 1 5 43 52 10 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 119 7,0 0
13:00 1 4 33 48 9 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 103 6,1 0
14:00 1 4 32 53 10 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 108 6,4 0
15:00 1 6 46 66 12 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 139 8,2 0
16:00 0 5 41 63 13 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 128 7,6 0
17:00 0 6 46 71 15 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 143 8,5 0
18:00 0 3 25 45 13 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5,3 0
19:00 0 3 24 41 11 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 4,9 0
20:00 0 3 21 34 9 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 74 4,4 0
21:00 0 1 20 37 13 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 4,5 0
22:00 0 2 16 32 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 3,7 0
23:00 0 1 11 24 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2,7 0
Totaal 8 66 499 810 199 32 5 2 0 2 23 26 2 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 1689 100,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 10 66 501 807 198 31 6 3 1 5 24 27 5 0 0 1 1 3 8 7 1 0 0 1 1706 100,0 0

Index 0,6 3,9 29,4 47,3 11,6 1,8 0,4 0,2 0,1 0,3 1,4 1,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 100,0

Tot. 0-7 1 4 22 54 25 7 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 7,0 0

Index 0,8 3,4 18,5 45,4 21,0 5,9 0,8 0,0 0,0 0,0 1,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 8 51 387 585 121 14 3 1 1 5 20 22 4 0 0 1 1 2 7 6 1 0 0 1 1241 72,7 0

Index 0,6 4,1 31,2 47,1 9,8 1,1 0,2 0,1 0,1 0,4 1,6 1,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 100,0

Tot. 19-24 1 10 92 167 52 10 3 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 345 20,2 0

Index 0,3 2,9 26,7 48,4 15,1 2,9 0,9 0,6 0,0 0,0 0,6 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 1 5 31 76 32 8 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 9,3 0

Index 0,6 3,1 19,5 47,8 20,1 5,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0



Snelheids /  lengte rapport

Burgemeester Prinsensingel

Classificatie 2019



Snelheid -lengte rapport
Locatie code 05790
Locatie naam Burgemeester Prinsensingel
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Kloosterstraat en Molenstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode donderdag 11 april 2019 - maandag 6 mei 2019
Rijstrook Kloosterstraat - Molenstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot

20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. Fout
Lengte < < < < < < < < 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7
m tot tot tot tot tot tot tot tot

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7 < < < < < < < < Tot. Rel. Fout

00:00 1 8 19 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1,2 0
01:00 0 4 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0,7 0
02:00 0 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,4 0
03:00 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1 0
04:00 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,2 0
05:00 0 3 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,4 0
06:00 0 7 18 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1,1 0
07:00 2 11 40 11 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 72 2,4 0
08:00 6 43 77 16 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 152 5,1 0
09:00 8 54 69 9 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 154 5,2 0
10:00 10 64 72 9 0 0 0 0 2 7 4 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 173 5,8 0
11:00 8 62 85 10 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 176 5,9 0
12:00 7 67 92 13 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 193 6,5 0
13:00 8 73 98 13 0 0 0 0 1 4 4 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 206 6,9 0
14:00 9 70 90 11 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 192 6,4 0
15:00 10 87 98 12 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 220 7,4 0
16:00 10 92 110 15 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 236 7,9 0
17:00 8 88 143 23 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 271 9,1 0
18:00 4 64 110 22 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 204 6,8 0
19:00 8 68 93 18 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 192 6,4 0
20:00 5 48 65 17 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 4,7 0
21:00 3 32 62 14 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 3,8 0
22:00 2 25 52 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 3,1 0
23:00 1 19 43 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 2,5 0
Totaal 110 992 1463 265 16 0 0 0 11 52 45 2 0 0 0 0 7 19 6 0 0 0 0 0 2988 100,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 109 994 1464 266 18 2 0 0 9 53 45 5 0 0 0 0 7 19 7 0 0 0 0 0 2998 100,0 2

Index 3,6 33,2 48,8 8,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,3 1,8 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 2 26 65 28 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 4,3 0

Index 1,5 20,0 50,0 21,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 7-19 89 776 1084 165 8 1 0 0 9 47 38 4 0 0 0 0 6 16 6 0 0 0 0 0 2249 75,0 2

Index 4,0 34,5 48,2 7,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 2,1 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 19 193 314 73 6 1 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 619 20,6 0

Index 3,1 31,2 50,7 11,8 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 3 42 103 40 5 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 202 6,7 0

Index 1,5 20,8 51,0 19,8 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0



Snelheid -lengte rapport
Locatie code 05790
Locatie naam Burgemeester Prinsensingel
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Kloosterstraat en Molenstraat
Meting naam Classificatie 2019
Periode donderdag 11 april 2019 - maandag 6 mei 2019
Rijstrook Molenstraat - Kloosterstraat (1)

WERKDAG GEM I DDELDEN

Snelheid < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80 < 20 30 40 50 60 70 80
km / u tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot

20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > 20 30 40 50 60 70 80 > Tot. Rel. Fout
Lengte < < < < < < < < 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7
m tot tot tot tot tot tot tot tot

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7 < < < < < < < < Tot. Rel. Fout

00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

I NDEX GEBASEERD OP VOLLED IGE I NTERVALLEN

Tot. 0-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 0

Index 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 0-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tot. 7-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 0

Index 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 19-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 0

Index 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tot. 23-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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6.5 Bijlage 5: CBS-gegevens vervoerwijzen en reismotieven 

 
  



Datum: 08-05-2019 / 08:38

Personenmobiliteit in Nederland;Personenmobiliteit in Nederland;
vervoerwijzen en reismotieven, regio'svervoerwijzen en reismotieven, regio's

: Gewijzigd op: 3 juli  2018Gewijzigd op: 3 juli  2018

PopulatiePopulatie:: Totaal

OnderwerpOnderwerp

Regio'sRegio's

ReismotievenReismotieven

VervoerwijzenVervoerwijzen

PeriodenPerioden

Reisgegevens perReisgegevens per
persoon per jaarpersoon per jaar

Verplaatsingen Afstand Reisduur

aantalaantal kmkm urenuren

Nederland Totaal Totaal 2017 865 10 089 337,0

Auto (bestuurder) 2017 288 5 169 113,3

Auto (passagier) 2017 120 2 106 48,0

Trein 2017 23 1 040 30,8

Bus/tram/metro 2017 23 309 17,4

Brom-/snorfiets 2017 9 55 2,6

Fiets 2017 234 844 66,5

Lopen 2017 154 278 50,7

Overige vervoerwijze 2017 14 288 7,7

Van en naar werkadres Totaal 2017 161 3 020 78,9

Auto (bestuurder) 2017 87 2 070 42,2

Auto (passagier) 2017 6 165 3,7

Trein 2017 10 357 11,0

Bus/tram/metro 2017 6 83 4,7

Brom-/snorfiets 2017 3 21 0,9

Fiets 2017 40 196 12,4

Lopen 2017 7 25 2,0

Overige vervoerwijze 2017 3 103 2,0

Zakelijk bezoek in werksfeer Totaal 2017 11 433 8,3

Auto (bestuurder) 2017 8 329 5,6

Auto (passagier) 2017 . . .

Trein 2017 . . .

Bus/tram/metro 2017 . . .

Brom-/snorfiets 2017 . . .

Fiets 2017 1 4 0,3

Lopen 2017 . . .



Overige vervoerwijze 2017 . . .

Diensten/verzorging Totaal 2017 29 257 9,2

Auto (bestuurder) 2017 12 144 3,8

Auto (passagier) 2017 5 68 1,8

Trein 2017 . . .

Bus/tram/metro 2017 1 8 0,7

Brom-/snorfiets 2017 . . .

Fiets 2017 6 18 1,4

Lopen 2017 3 5 0,8

Overige vervoerwijze 2017 1 10 0,4

Winkelen, boodschappen doen Totaal 2017 185 928 43,3

Auto (bestuurder) 2017 59 448 13,9

Auto (passagier) 2017 23 233 6,5

Trein 2017 1 48 1,3

Bus/tram/metro 2017 4 28 2,3

Brom-/snorfiets 2017 2 5 0,3

Fiets 2017 53 116 10,2

Lopen 2017 42 44 8,4

Overige vervoerwijze 2017 2 7 0,4

Volgen onderwijs/cursus en kinderopvang Totaal 2017 89 695 32,5

Auto (bestuurder) 2017 5 111 2,4

Auto (passagier) 2017 13 84 3,2

Trein 2017 5 200 6,6

Bus/tram/metro 2017 5 94 4,3

Brom-/snorfiets 2017 . . .

Fiets 2017 42 145 11,6

Lopen 2017 16 23 3,1

Overige vervoerwijze 2017 2 31 1,0

Visite/logeren Totaal 2017 110 1 880 45,2

Auto (bestuurder) 2017 39 854 17,1

Auto (passagier) 2017 27 687 12,9

Trein 2017 3 194 4,8

Bus/tram/metro 2017 2 32 1,5

Brom-/snorfiets 2017 1 8 0,3

Fiets 2017 24 72 5,6

Lopen 2017 13 18 2,5

Overige vervoerwijze 2017 1 17 0,6

Sport, hobby, horecabezoek Totaal 2017 162 1 932 65,7

Auto (bestuurder) 2017 43 771 16,8

Auto (passagier) 2017 35 653 15,0

Trein 2017 3 165 5,0

Bus/tram/metro 2017 4 49 2,8



Brom-/snorfiets 2017 2 7 0,5

Fiets 2017 48 184 14,8

Lopen 2017 24 49 9,0

Overige vervoerwijze 2017 3 54 1,8

Toeren/wandelen Totaal 2017 52 340 36,0

Auto (bestuurder) 2017 4 64 1,9

Auto (passagier) 2017 3 60 1,5

Trein 2017 . . .

Bus/tram/metro 2017 . . .

Brom-/snorfiets 2017 . . .

Fiets 2017 7 82 7,7

Lopen 2017 38 103 23,4

Overige vervoerwijze 2017 1 17 0,7

Overige reismotieven Totaal 2017 67 603 18,0

Auto (bestuurder) 2017 32 379 9,6

Auto (passagier) 2017 8 134 3,0

Trein 2017 . . .

Bus/tram/metro 2017 . . .

Brom-/snorfiets 2017 . . .

Fiets 2017 13 28 2,4

Lopen 2017 10 9 1,5

Overige vervoerwijze 2017 1 24 0,5

Bron: CBS
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Bijlage 14:  Aanmeldnotitie MER (KuiperCompagnons december 2020) 
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Aanmeldnotitie m.e.r.beoordeling – Bestemmingsplan Groot Mariadal 

 

1.  Beschrijving van het project  
 

Het klooster Mariadal ligt met zijn tuin tussen het station en de binnenstad van Roosendaal. 
Rondom en binnen dit gebied spelen verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er concrete plannen 
voor de herontwikkeling van het klooster door projectontwikkelaar BVR Groep BV uit 
Roosendaal, bouwt de gemeente aan het nieuwe Huis van Roosendaal, realiseert OMO 
Scholengroep Tongerlo de vernieuwde Norbertus Gertrudis Mavo en willen KPO (Katholiek 
Primair Onderwijs), de basisschool Jeroen Bosch en Kober met kindcentrum Doppido in de 
toekomst doorgroeien naar een nieuw integraal kindcentrum. De vijf partijen bereiden 
gezamenlijk een integrale gebiedsontwikkeling voor. Het gebied wordt Groot Mariadal 
genoemd. Deze plannen passen niet in het huidige bestemmingsplan Centrum – Noord. De 
gezamenlijke gebiedsontwikkeling wordt met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt met 
uitzondering van de Norbertus Gertrudis Mavo. Deze ontwikkeling past binnen het huidige 
bestemmingsplan en valt buiten het plangebied van het voorliggende plan. Het plan Groot 
Mariadal is een uitbreiding van het oorspronkelijke plan Mariadal. Het plan Mariadal betrof 
alleen de herontwikkeling van het kloostercomplex.  
 
Met het plan Groot Mariada worden 144 woningen, culturele voorzieningen en horeca 
gerealiseerd.  

 

2.  Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling? 
 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of mogelijk sprake is van 
negatieve effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient het 
bevoegd gezag (in dit geval burgemeester en wethouders) de afweging te maken of een m.e.r.-
procedure dient te worden gevolgd.  

  
In het Besluit m.e.r. zijn categorieën van gevallen aangegeven die (mogelijk) m.e.r-
(beoordelings)plichtig zijn. Voor de bouw van woningen en commerciële ruimten is dit in het 
Besluit m.e.r. als volgt geformuleerd: 

1. D.11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100 
hectare of meer aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft. 

 
De realisatie van 144 woningen, culturele voorzieningen en horeca kan aangemerkt worden als 
een stedelijk ontwikkelingsproject en komt voor in de eerste kolom van de D-lijst horende bij het 
besluit mer (categorie 11.2). De drempelwaarde (kolom 2) wordt niet overschreden.  

 
De drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn indicatieve waarden. Dit betekent 
concreet dat het bevoegd gezag dient na te gaan of de beoogde activiteit daadwerkelijk geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Op grond van artikel 2 lid 5 van het Besluit 
m.e.r. is daarom wel deze vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  
 
Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.-
beoordeling of MER noodzakelijk.  
 
Omdat het niet alleen de gemeente is die initiatiefnemer is in dit project, moet de m.e.r.-
beoordeling in de vorm van een aanmeldnotitie worden gegoten. Deze aanmeldnotitie moet 
door de initiatiefnemer worden ingediend bij de gemeente en de gemeente dient op een zo 
vroeg mogelijk moment te besluiten over of wel of niet een formele (uitgebreide) m.e.r.-
beoordeling of MER moet worden opgesteld.  
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3.  Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 
 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die 
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Deze worden 
hieronder behandeld.  

 
1. Kenmerken project / activiteit 
De omvang van het project betreft de realisatie van 144 woningen, culturele voorzieningen en 
horeca. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen en 
100 hectare aaneengesloten gebied.  

 
2. Plaats van het project / activiteit  
Het plangebied wordt begrensd door de Vincentiusstraat aan de noordzijde, de Burgemeester 
Prinsensingel aan de oostzijde en de Kloosterstraat aan de zuidzijde. Aan de westzijde wordt 
de grens gevormd door de achterzijde van de woningen aan de Ludwigstraat. De locatie van 
de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat valt zoals aangegeven buiten het 
plangebied. 
 
Afbeelding 3.1 geeft de ligging en begrenzing van het plangebied weer. 
 

Afbeelding 3.1: globale begrenzing plangebied 
 

3. Samenhang met andere activiteiten 
Het plangebied heeft nu een in zichzelf gekeerd karakter. De deelgebieden zijn alleen elk voor 
zich van buitenaf toegankelijk. Met de herontwikkeling wordt het gebied in de toekomst optimaal 
ontsloten. De tuin van Mariadal wordt zichtbaar en beleefbaar gemaakt en er ontstaat in het 
plangebied een nieuw hoogwaardig woonmilieu, waar het integrale kindcentrum aan de 
Kloosterstraat een onderdeel van wordt. Voor het gebied is in overleg met de voornaamste 
stakeholders een stedenbouwkundig plan gemaakt door wUrck architectuur stedenbouw 
landschap uit Rotterdam. Op de afbeeldingen 3.2 is het stedenbouwkundig plan weergegeven.  
 
Het plangebied voor Groot Mariadal wordt een belangrijke schakel van de noordelijke 
binnenstad. Door de ingrijpende transformatie die het plangebied ondergaat zal de structuur 
van dit deel van de binnenstad worden versterkt en beter aansluiten op de omgeving.  
Belangrijke elementen daarbij zijn het toevoegen van woningen en horeca, alsmede het beperkt 
toegankelijk maken van de tuin. Deze wordt (semi)openbaar. De functies dragen bij aan de 
levendigheid en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. De (semi)openbaarheid verstevigt de 
(wandel-)infrastructuur en draagt ook sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Het nu nog afgesloten 
gebied verandert in een open gebied dat een integraal onderdeel wordt van de binnenstad. De 
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nieuwe ontwikkelingen zijn allemaal losse elementen in een rijk geschakeerde en kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte. 

 

  
Afbeelding 3.2: Stedenbouwkundige plan (illustratie wUrck Rotterdam, februari 2020) 

 

De initiatiefnemer is voornemens binnen het plangebied 144 nieuwe woningen, culturele 

voorzieningen en horeca te realiseren. De ontwikkeling kan worden gezien worden als een 
stedelijke ontwikkeling. De ontwikkeling is opgenomen in het gemeentelijke 
woningbouwprogramma, is in nauw overleg met de diverse instantie ontwikkeld en is regionaal 
afgestemd. Tevens ligt het plangebied binnen bestaand stedelijk gebied. Het plan voldoet 
hiermee aan de ladder voor stedelijke ontwikkeling.    

 
Gelet op het voorgaande wordt de geplande ontwikkeling passend  geacht binnen de kaders 
van het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. 

 

4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen 
Voor de beoogde herontwikkeling zijn in het kader van de ruimtelijke onderbouwing meerdere 
omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht. De tabel opgenomen als bijlage I bij deze 
notitie geeft een samenvatting van deze afweging. Aspecten waar (mogelijk) nadelige effecten 
optreden zijn hieronder nader uitgewerkt. Op een groot aantal aspecten is juist sprake van 
positieve effecten.  

 
Bedrijven en milieuzonering 
Onderdeel van het plan is het realiseren van kleinschalige bedrijfsmatige bestemmingen tot 
categorie 2 en tevens horeca tot en met categorie 2. Verschillende woningen komen te liggen 
binnen de richtafstand voor deze inrichtingen. Voor woningen die binnen de richtafstand komen 
te liggen, kunnen in de gebruiksvergunning van de te realiseren inrichtingen 
maatwerkvoorschriften worden opgenomen om een acceptabel woon- en leefklimaat te 
waarborgen. Het plandeel Stroomgaard ligt binnen de richtafstand voor het westelijk gelegen 
parkeerterrein met toegangsweg. Omdat dit parkeerterrein wordt opgeheven en vervangen door 
appartementen is nader onderzoek niet nodig.  
 
Verder ligt het plan binnen de richtafstand voor het emplacement. Uit de vigerende vergunning 
moet blijken of ter plaatse van het plan sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Het 
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plan is gelegen binnen de geluidszone voor industrieterrein Borchwerf I / Stationsgebied. Voor 
het plan zullen voor geluid hogere waarden moeten worden vastgesteld tot 55 dB(A).  
 
De uitbreiding van het plan van Mariadal naar het huidige plan Groot Mariadal leidt niet tot 
andere inzichten ten aanzien van bedrijven- en milieuzonering. Aanvullend onderzoek is 
daarom niet nodig. 
 
Externe veiligheid 
Het plan voor de realisatie van woningen Groot Mariadal te Roosendaal is gelegen binnen het 
invloedsgebied van het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor. In deze omgeving is 
reeds sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. De 
realisatie van het plan leidt niet tot een hoger groepsrisico. 
 
De zelfredzaamheid van de aanwezigen is goed te noemen. Binnen het plan zijn voldoende 
mogelijkheden aanwezig om de gebouwen van de bron af te ontvluchten. Het plangebied zelf 
kan eveneens goed worden ontvlucht. Hulpdiensten kunnen snel ter plaatse zijn. Aan de zijde 
van het spoor moet het glasoppervlak worden beperkt tot een minimum om het risico te 
verkleinen.  
 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan Groot Mariadal. 
 
Geluid 
Voor de Kloosterhof en klooster Mariadal dient ten gevolge van de overschrijding van de ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Brugstraat en de Vincentiusstraat een hogere 
waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. Tevens dient voor de woningen aan 
de Vincentiusstraat het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van 
maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de 
bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels 
noodzakelijk. 
 
Ecologie 
Op basis van de quickscan flora en fauna moest voor uitvoering van de plannen middels 
aanvullend veldonderzoek duidelijkheid  worden verkregen omtrent de aan- of afwezigheid van 
verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, kerkuil, gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, bunzing, hermelijn, wezel, 
Alpenwatersalamander en kamsalamander.  
 
Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat de renovatiewerkzaamheden niet leiden tot verstoring of 
vernietiging van de aangetroffen zomerverblijfplaatsen en mogelijk milde winterverblijfplaatsen 
van de gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuis. Tevens leiden de voorgenomen 
plannen niet tot verstoring of vernietiging van de aangetroffen vaste rust- en verblijfplaatsen van 
de gierzwaluwen. Vervolgstappen ten opzichte van streng beschermde diersoorten zijn dan ook 
niet aan de orde. Wanneer holtebomen gerooid dienen te worden dient vóór uitvoering van de 
plannen middels aanvullend veldonderzoek duidelijkheid te worden verkregen omtrent de aan- 
of afwezigheid van verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen alsook de eekhoorn, 
roofvogels en uilen. 
 
Verder kunnen overtredingen ten aanzien van algemene broedvogels worden voorkomen door 
groen te verwijderen buiten het broedseizoen en eventuele nestkasten buiten het broedseizoen 
te verplaatsen. Daarnaast dient bij werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht in acht te worden 
genomen ten aanzien van onder andere algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën. 
Ook zou een broedvogelcheck voorafgaand aan de start van de werkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden. 
 
Met betrekking tot beschermde gebieden worden geen bezwaren verwacht. Met betrekking tot 
houtopstanden wordt het geadviseerd om bij de gemeente na te vragen of op de te vellen 
houtopstanden de meldingsplicht en herplantplicht van toepassing zijn.  
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Het vervolgonderzoek voor de locaties van de scholen en de parkeerplaats is opgestart. De 
resultaten worden in het ontwerp toegevoegd. 
 
 

4.  Conclusie 
Uit de tabel in bijlage I blijkt dat er sprake is of kan zijn van nadelige milieueffecten. Deze 
effecten zijn weloverwogen beoordeeld. Waar mogelijk worden maatregelen worden genomen 
om deze effecten te beperken. Er kan worden geconstateerd dat de nadelige effecten te 
reguleren zijn en dat een uitgebreide m.e.r.-beoordeling of het opstellen van een MER in deze 
niet zinvol en/of noodzakelijk is. 
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Bijlage I – Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling 
  

Aspect Nu Straks Uitwerking 

Archeologie 0 0 Ten behoeve van het bestemmingplan is 
archeologisch onderzoek niet nodig.  

Bedrijven en milieuzonering 0 ± Vanuit het aspect bedrijven en milieuzonering zijn 
mogelijk belemmeringen verwacht door de 
uitbreiding van het bedrijf. Er is een quickscan 
uitgevoerd. 

Bodem 0 0 Er zijn bodemonderzoeken uitgevoerd. De 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB) concludeert dat de bodemkwaliteit geen 
belemmering vormt en het advies in opgenomen. 

Bezonning + + Geen tot beperkte schaduwwerking door de 
nieuwbouw. 

Brandveiligheid + + Voldoet aan de brandvoorschriften Bouwbesluit. 

Cultuurhistorie + + De ontwikkeling zorgt voor het behoud van het 
kloostercomplex en de tuin. De monumenten zijn 
ook als zodanig bestemd in dit plan. Daar waar 
wijzigen aan het monumentale waarden worden 
aangebracht worden deze afgestemd met de RCE 
(Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). In het plan van 
Mariadal worden de cultuurhistorische en 
monumentale waarden voldoende geborgd. 

Duurzaamheid 0 + Bij het plan wordt waar mogelijk ingezet op een zo 
duurzaam mogelijk gebouw. De ontwikkeling zal in 
ieder geval voldoen aan de wettelijke vereisten. 

Ecologie 0 ± Er is een ecologische quickscan uitgevoerd, en 
aanvullend hierop veldonderzoek. 

Economie 0 0 Tussen de provincie en de initiatiefnemers is een 
overeenkomst gesloten waarbij de overdracht van 
het eigendom plaatsvindt bij/na het vaststellen van 
het bestemmingsplan. In de overeenkomst is 
vastgelegd dat alle kosten voor rekening van de 
initiatiefnemer zijn, inclusief vervolgkosten, zoals 
planschadekosten, en de kosten voor de aanleg 
van voorzieningen van openbaar nut gerelateerd 
aan de ontwikkeling. Na overdracht van het 
eigendom is ook het ontwikkelrisico voor rekening 
van de initiatiefnemer 

Energie 0 + Zie duurzaamheid 

Externe veiligheid 0 ± Op basis van de risicokaart zijn er risicobronnen in 
de omgeving van de locatie aanwezig. 

Geur 0 0 Het plangebied is aangeduid met de hoogste score 
voor het aspect geurhinder. Dit betekent dat 
aanwezige personen geen geurhinder zullen 
ervaren. 

Geluid (Wet geluidhinder) 0 ± De woningen zijn geluidsgevoelig objecten. 
Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet 
geluidhinder dan ook benodigd.   

Gezondheid 0 0 Zie luchtkwaliteit en groen 

Groen 0 0 Het plangebied is al grotendeels bebouwd, dit blijft 
zo. 

Klimaatadaptatie 0 + Zie groen en water 
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Landschap 0 + Zie cultuurhistorie  

Licht 0 0 N.v.t. 

Luchtkwaliteit 0 0 Op basis van de toename van de 
verkeersaantrekkende werking is met de NIBM-tool 
de toename van de jaargemiddelde concentraties 
van de luchtverontreinigende stoffen NO2 en PM10 
berekend. Daaruit komt naar voren of de 
ontwikkeling als NIBM is aan te merken. 

Mobiliteit 0 0 Vanwege de nieuwe functies in Groot Mariadal 
neemt de hoeveelheid autoverkeer toe. De 
toekomstige hoeveelheid autoverkeer op alle 
omliggende wegen voldoet echter aan de maximaal 
acceptabele hoeveelheden autoverkeer zoals 
opgenomen in de landelijke CROW-richtlijnen. 
Mobiliteitsonderzoek is niet benodigd.   

Ondergrond 0 0 Blijft ongewijzigd 

Ruimtelijke kwaliteit 0 + Door dit plan vindt een kwaliteitsverbetering van het 
gebied plaats.  

Sociale veiligheid 0 0 N.v.t. 

Straling 0 0 N.v.t. 

Trilling 0 0 N.v.t. 

Water 0 + Er is 208 m3 watercompensatie nodig. Er wordt 
2.690 m2 open water aangelegd. Uitgaande van 
een peilstijging van 0,30 m kan ongeveer 800 m3 
worden geborgen. 

Windhinder  0 0 N.v.t. 

 



Bijlage 15: Waterhuishoudkundig plan Groot Mariadal (Royal 

HaskoningDHV, oktober 2021)
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Roosendaal is in samenwerking met de BVR-groep, wUrck architectuur, stedenbouw en 

landschap het gebied Groot Mariadal aan het ontwikkelen. Groot Mariadal ligt ten zuidoosten van het 

spoorwegemplacement in Roosendaal, tussen de Vincentiusstraat aan de noordzijde, de Burgemeester 

Prinsensingel aan de oostzijde, de Kloosterstraat aan de zuidzijde en de Ludwigstraat aan de westzijde. In 

onderstaande figuur is het plangebied aangegeven, waarbinnen het gebied gedeeltelijk wordt heringericht 

met nieuwbouw en parkeerplaatsen. 

 

 

Figuur 1-1: Plangebied Groot Mariadal in Roosendaal. 

 

Het gebied is ten opzichte van de omgeving laag gelegen en daarom kwetsbaar voor wateroverlast. Om te 

voorkomen dat door de nieuwe inrichting de kans op wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen is een 

waterhuishoudingsplan opgesteld. 

 

1.2 Doel van deze rapportage 

Dit rapport beschrijft de verschillende wateraspecten (grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en 

vuilwater) binnen en rondom het plangebied, waarbij op schetsniveau de verschillende wateraspecten zijn 

uitgewerkt tot een waterhuishoudkundig plan. 
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1.3 Leeswijzer 

Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van dit 

waterhuishoudkundig plan. De hydrogeologie van het plangebied wordt beschreven in hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 4 bevat de hydrologische analyse beoogde ingrepen voor de aspecten grondwater en 

hemelwater. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het opgestelde schetsontwerp van de 

hemelwaterafvoer en wordt getoetst of er met de beoogde maatregelen voldoende waterberging wordt 

gerealiseerd. Het wateraspect vuilwater wordt in hoofdstuk 6 behandeld. Het rapport sluit af met een 

conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 geeft de referenties weer die zijn gebruikt bij het 

opstellen van het waterhuishoudkundig plan. 
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2 Uitgangspunten 

Het beleid voor het stedelijk water (afval-, hemel- en grondwater) is vastgelegd in het Verbreed 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 (VGRP) van de gemeente Roosendaal. Voor nieuwe 

ontwikkelingen geldt het beleid, zoals dit is vastgelegd in hoofdstuk 4 van het VGRP. 

 

De randvoorwaarden voor de uitvoering van het stedelijk watersysteem zijn vastgelegd in het document 

“Ontwerp- en materiaaleisen ontwikkeling openbare ruimte Gemeente Roosendaal Team Beheer”, versie 

1 mei 2020. 

 

In de volgende paragrafen wordt meer specifiek ingegaan op specifieke uitgangspunten. 

 

2.1 Hemelwater 

Het watersysteem in het plangebied komt mogelijk in beheer en onderhoud van de gemeente. Hier 

worden nog nadere afspraken over gemaakt. Het plangebied ligt laag ten opzichte van de omgeving. Om 

wateroverlast door de nieuwbouw te voorkomen tijdens hevige neerslag, geldt het volgende beleid van de 

gemeente (bron: VGRP): 

 

“Verharding van particuliere percelen is van grote invloed op de kans van water op straat in het openbaar 

gebied. Voor nieuwe ontwikkelingen in zowel nieuw te ontwikkelen als bestaand gebied wordt van de 

perceelseigenaar verlangt dat deze zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om water op straat te voorkomen 

en waterhinder of overlast op het perceel niet afwentelt op openbaar gebied. Bij deze ontwikkelingen 

wordt een berging verlangt van 60 mm t.o.v. het perceelsoppervlak waarbij de afvoer wordt beperkt en in 

minimaal 24 uur mag worden geloosd op de riolering. 

 

Door klimaatrobuust te bouwen wordt de kans op wateroverlast beperkt. Om de kans van wateroverlast in 

panden te beperken wordt van de initiatiefnemer (ontwikkelaar/eigenaar) verlangt dat bij nieuwe 

ontwikkelingen een vloerpeil in het pand aan houdt van 0,30 m boven de kruin van de weg.” 

 

2.2 Grondwater 

Ten aanzien van het grondwater gaat de gemeente uit van de ontwateringseisen voor nieuwbouw zoals 

weergegeven in onderstaande tabel die afkomstig is uit het VGRP. 
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Verder staat in het VGRP vermeld: 

“Alle woningen voldoen aan de bouwkundige eisen om vocht- en gezondheidsproblemen binnenshuis te 

voorkomen. Het grondwaterbeleid is gericht op het zo min mogelijk verplaatsen van grondwater, ofwel een 

zogenaamde hydrologisch neutrale inrichting. Indien grondwater toch wordt verplaatst voeren we dit bij 

voorkeur niet af naar de RWZI, maar naar oppervlaktewater of in de bodem.” 

 

De overige belangrijke uitgangspunten die zijn besproken met de betrokken partijen en die specifiek zijn 

gehanteerd bij het opstellen van dit waterhuishoudkundig plan zijn: 

▪ Duurzame omgang met hemelwater; zie waterkwantiteits- en waterkwaliteitstrits; 

▪ Rekening houden met klimaatadaptatie. Grote regenbuien dan de regenbui waarop het rioolstelsel 

wordt ontworpen moeten binnen het plangebied worden geborgen. Over het oppervlak afstromend 

regenwater mag niet leiden tot wateroverlast in het plangebied en de omliggende omgeving (niet 

afwentelen). Dit sluit aan bij het hydrologisch neutraal ontwikkelen van het plangebied; 

▪ Daar waar mogelijk maken we zoveel mogelijk gebruik van oppervlakkige afvoer van hemelwater. 

Alleen waar dit niet kan passen we hemelwaterriolering toe; 

▪ In het plangebied ligt een oud kokerriool, deze zal benut worden voor waterberging en 

afvoervoorziening van het hemelwater en overtollige grondwater: De lengte hiervan bedraagt circa  

212 m. De oppervlakte (doorsnede inwendig) 3.46 m2. De inhoud bedraagt circa 700 m3; 

▪ Uitgangspunt bij toepassing van het kokerriool als afvoer- en bergingsvoorziening is dat deze in goede 

staat is en er geen vuilwateraansluitingen op de koker zijn aangesloten; 

▪ Er komt een zuiverende voorziening (zoals een helofytenfilter) waar het water doorheen wordt geleid; 

▪ Een lagere ontwateringsdiepte dan vastgesteld in het beleid van de gemeente, wordt toestaan onder 

bijvoorbeeld het parkeerterrein. Negatieve effecten worden voorkomen door cunetdrainage; 

▪ Het waterpeil van het bestaande oppervlaktewater in het gebied wordt nu gehandhaafd op circa 

NAP +1,50 m. Dit blijft het uitgangspunt. Dit betekent dat er in de winter (bij hoge grondwaterstanden) 

er grondwater wordt gedraineerd, gelijk aan de huidige situatie.  
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3 Hydrogeologie 

3.1 Bodemopbouw 

Regionale bodemopbouw 

Uit de metingen die in het gebied zijn uitgevoerd is op te maken dat het maaiveld sterk varieert. Het 

maaiveld wordt aangetroffen tussen NAP +1.9 m en NAP +4.8 m. Centraal in het gebied is een waterpartij 

aanwezig waarvan de bodem op circa NAP +0.4 meter ligt. In figuur 3-1 is het maaiveld weergegeven dat 

op basis van de meetpunten is geconstrueerd.  Uit de figuur is af te leiden dat relatief hoge 

maaiveldniveaus worden aangetroffen ter hoogte van de noordelijk-, oostelijke en zuidelijke begrenzing 

van het projectgebied. Het centrale en het noordwestelijke deel van het projectgebied worden gekenmerkt 

door relatief lage maaiveldniveaus. 

 

 

Figuur 3-1: Maaiveldniveau (m +NAP) 

 

In figuur 3-2 is de bodemopbouw in een profiel weergegeven. Het freatische pakket is circa 3.5 m dik en is 

opgebouwd uit matig fijne zanden van de Formaties van Boxtel en Stramproy. Het freatische pakket wordt 

aan de onderkant begrensd door een scheidende laag. Onder deze scheidende laag is een tweede 

watervoerende laag aanwezig die ook voornamelijk is opgebouwd uit matig fijne zanden. De tweede 

watervoerende laag wordt aan de onderkant begrensd door een goed ontwikkelde kleilaag van de 

Formatie van Waalre. 
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Figuur 3-2: Regionale bodemopbouw (REGIS II.2) 

 

Tabel 3-1: Regionale bodemopbouw 

Diepte 

[m+NAP] 
Hydrologische eenheid Sediment 

+1.9/+4.7 tot +0.0  Freatische pakket (Formaties van Boxtel en Stramproy) Fijn zand, leem*, klei*, veen* 

+0.0 tot -3.0    SDL (Formatie van Stramproy) Klei, veen, fijn zand 

-3.0 tot -5.4 WVP (Formatie van Stramproy) Fijn tot matig fijn zand 

-5.4 tot -12.4 SDL (Formatie van Waalre) Klei, fijn zand 

-12.4 tot -25.8 WVP (Formatie van Peize-Waalre) Fijn tot matig fijn zand 

-25.8 tot -30.3 SDL (Formatie van Waalre) Klei, fijn zand 

> -30.3 WVP (Formatie van Peize-Waalre) Matig fijn tot matig grof zand 

*Mogelijk lokaal afwezig, SDL=slecht doorlatende laag, WVP = watervoerend pakket 

 

Lokale bodemopbouw 

Ten einde meer inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw is het Dino loket geraadpleegd. Nadere 

bestudering van de gegevens heeft uitgewezen dat er in het plangebied slechts één boorbeschrijving 

beschikbaar is (zie bijlage 1). Uit de boorbeschrijving is op te maken dat er tot een diepte van circa 3 m 

drie scheidende lagen aanwezig zijn.  

 

In 2018 is een bodemonderzoek verricht door Wematech. In het plangebied zijn diverse boringen gezet 

waarvan een deel is afgewerkt tot peilbuis (zie bijlage 2 en figuur 3-3). De maximale verkenningsdiepte 

bedraagt 3.5 m. Uit de boringen is op te maken dat de bodem voornamelijk is opgebouwd uit matig fijne 

zanden en dat er lokaal een kleilaag wordt aangetroffen. De laterale verbreiding van de kleilagen is op 

basis van de boringen niet vast te stellen. Gezien het beperkte aantal diepe boringen is de bodemopbouw 

vanaf een diepte van 3.0 m grotendeels onduidelijk. 
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Figuur 3-3: Situering boringen en peilbuizen (Wematech 2018) 

 

Hydraulische karakteristieken  

De hydraulische karakteristieken van de door TNO onderscheiden lagen zijn weergegeven in tabel 3-2. 

Binnen het gebied zijn geen korrelgrootteanalyses beschikbaar op basis waarvan de doorlatendheid van 

de zandlagen berekend kan worden. Naar verwachting varieert de horizontale doorlatendheid van het 

freatisch pakket van 1 à 2 m/d tot 10 m/d. De doorlatendheid van de scheidende lagen is aanzienlijk lager 

(<0.1 m/d). 
 

Tabel 3-2: Hydraulische karakteristieken bodemlagen (REGIS II.2) 

Diepte 

[m+NAP] 
Hydrologische eenheid Sediment Kh [m/d] Kv [m/d] 

+1.9/+4.7 tot +0.0 
Freatische pakket (Formaties van 

Boxtel en Stramproy) 

Fijn zand, leem*, klei*, 

veen* 
7.0  

+0.0 tot -3.0 SDL (Formatie van Stramproy) Klei, veen, fijn zand  0.06 

-3.0 tot -5.4 WVP (Formatie van Stramproy) Fijn tot matig fijn zand 8.5  

-5.4 tot -12.4 SDL (Formatie van Waalre) Klei, fijn zand  0.02 

-12.4 tot -25.8 WVP (Formatie van Peize-Waalre) Fijn tot matig fijn zand 6.5  

-25.8 tot -30.3 SDL (Formatie van Waalre) Klei, fijn zand  0.03 

> -30.3 WVP (Formatie van Peize-Waalre) 
Matig fijn tot matig grof 

zand 
16  

* Mogelijk lokaal afwezig 
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3.2 Oppervlaktewater en grondwaterstanden 

Oppervlaktewater 

Figuur 3-4 geeft de situering van de waterlopen weer in en rondom de kern van Roosendaal. Uit de 

afbeelding is op te maken dat er in de directe omgeving van het plangebied geen waterlopen aanwezig 

zijn. De afstand tot de Roosendaalse Vliet bedraagt circa 400 m. 

 

 

Figuur 3-4: Situering waterlopen (blauw=primair, rood=secundair, groen onder beheer RWS) 

 

Grondwaterstanden 

Om meer inzicht te krijgen in de freatische grondwaterstanden is de Dino database geraadpleegd. Binnen 

een straal van 500 m zijn alle beschikbare grondwaterstandsmetingen opgevraagd. Figuur 3-5 geeft de 

situering van de peilbuizen waarin de grondwaterstand gedurende meerdere jaren is gemonitord, de 

grondwaterkarakteristieken zijn opgenomen in tabel 3-3.  

  

Tabel 3-3: Grondwaterkarakteristieken TNO peilbuizen 

Peilbuis-filter X- 

coördinaat 

Y- 

coördinaat 

Min. GWS  

[m+NAP] 

GLG 

[m+NAP] 

Gem. GWS 

[m+NAP] 

GHG 

[m+NAP] 

Max. GWS  

[m+NAP] 

B49F1523-1 91122 394485 1.94 2.34 2.71 3.05 3.37 

B49F1498-1 90675 394733 1.80 2.09 2.36 2.62 2.88 

B49F1517-1 90333 394689 1.32 1.58 1.77 1.98 2.23 

B49F1504-1 90610 393973 1.94 2.19 2.39 2.58 2.79 

B49F1503-1 90167 394239 1.40 1.58 1.71 1.84 2.04 

 

De gemiddelde grondwaterstand, de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) zijn tevens weergegeven in figuur 3-5. Uit de afbeelding is op te maken dat de 

grondwaterstand afneemt in westelijke richting.  
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Figuur 3-5: Situering peilbuizen en grondwaterkarakteristieken (m +NAP) 

 

Uit de metingen komt naar voren dat er in het plangebied aanzienlijke grondwaterstandsverschillen 

aanwezig zijn en dat er voor het gebied dus geen eenduidige grondwaterstandskarakteristieken zijn af te 

leiden zijn. Figuur 3-6 geeft de gemiddelde grondwaterstanden weer die, middels interpolatie, voor het 

plangebied zijn afgeleid.  

 

 

Figuur 3-6: Gemiddelde grondwaterstand en situering peilbuizen (m +NAP) 

 

De weergegeven grondwaterstanden hebben een indicatief karakter aangezien deze ten dele zijn afgeleid 

van peilbuizen die op een relatief grote afstand van het plangebied liggen. Om meer inzicht te krijgen in de 

lokale grondwaterstandsfluctuatie zijn in het plangebied twee peilbuizen gezet (P1 en P2) waarin de 

grondwaterstand vanaf 1 april 2020 wordt gemonitord met behulp van divers (zie ook figuur 3-6 en bijlage 

3). Uit de metingen (zie figuur 3-7) is op te maken dat de grondwaterstand sterk fluctueert en dat de 
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gemiddeld gemeten grondwaterstanden in het gebied aanzienlijk lager zijn dan op basis van de regionale 

metingen verwacht mocht worden. Daarnaast is op te maken dat de maximale gemeten grondwaterstand 

in peilbuis P01 (=NAP +2.0 m) lager is dan in peilbuis P02 (=NAP +2.25 m). De minimaal gemeten 

grondwaterstanden zijn vrijwel gelijk (NAP +1.20 m).  

 

 

 

Figuur 3-7: Gemeten grondwaterstanden (m +NAP) 

 

Op basis van de metingen is alleen een betrouwbare gemiddelde grondwaterstand, GLG en GHG af te 

leiden over de periode januari tot april (in deze periode worden normaliter de hoogste grondwaterstanden 

gemeten). De gemeten grondwaterstanden over het grootste deel van 2020 zijn relatief laag hetgeen het 

gevolg is van een lange droge periode zonder noemenswaardige neerslag. De GHG in het gebied 

bedraagt op basis van eerste vier maanden van 2021 NAP +1.9 m tot NAP +2.2 m. 

 

Achter de woningen aan de Ludwigstraat zijn door de gemeente in het voorjaar van 2021 ook nog twee 

peilbuizen geplaatst omdat hier regelmatig grondwateroverlast wordt ervaren. Omdat de beschikbare 

metingen alleen de eerste twee weken na plaatsing bevatten is op basis van deze metingen nog geen 

uitspraak te doen over grondwaterstand. Wel is de verwachting dat de grondwaterstand in de periode 

januari – april vlak onder maaiveld zal staan, omdat de hoogst gemeten grondwaterstand in de die twee 
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weken (waarin naar verwachting normaliter niet de hoogste grondwaterstanden worden gemeten) 0,6 tot 

0,7 m onder maaiveld is (zie bijlage 3). 

 

 

Figuur 3-8: Locatie peilbuizen achter woningen Ludwigstraat 
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4 Hydrologische analyse beoogde ingrepen 

4.1 Ontwateringsdiepte en drooglegging 

In het plangebied wordt een grondwatersysteem nagestreefd, waarbij de grondwaterstanden binnen de 

gestelde randvoorwaarden op natuurlijke wijze kan fluctueren en waarbij geen overlast wordt ervaren als 

gevolg van structureel te hoge grondwaterstanden. De toekomstige grondwaterstand in het plangebied 

mag niet te hoog zijn omdat dit tot grondwateroverlast kan leiden. Ten einde grondwateroverlast te 

voorkomen zijn in het VGRP de volgende eisen aan de ontwateringsdiepte gesteld:  

 

▪ Minimale ontwateringsdiepte wegen en nieuwbouw met kruipruimte: 0.7 m; 

▪ Minimale ontwateringsdiepte tuinen en openbaar groen: 0.5 m. 

 

 

Figuur 4-1: Civieltechnische termen (bron: CIW, 2004) 

 

4.2 GHG en minimaal maaiveldniveau 

Het minimale vereiste maaiveldniveau in het plangebied kan bepaald worden door de vereiste 

ontwateringsdiepte (zie ook figuur 4-2) bij de GHG op te tellen.  

 

Op basis van de metingen bedraagt de gemiddelde grondwaterstand (GHG) NAP +2.20 m. 

 

Figuur 4-3 geeft de minimale berekende maaiveldniveaus in het plangebied weer uitgaande van een GHG 

van NAP +2.2 m. Door de gewenste maaiveldniveaus vervolgens af te zetten tegen het huidige 

maaiveldniveau wordt inzicht verkregen in hoeverre het plangebied opgehoogd moet worden. Figuur 4-4 

geeft weer in hoeverre het plangebied opgehoogd moet worden, indien wordt uitgegaan van een GHG 

NAP +2.2 m. 
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Figuur 4-2: Ontwateringseisen: rode gebieden 0.7 m, groene gebieden 0.5 m (water=blauw) 

 

 

Figuur 4-3: Minimaal berekend maaiveldniveau bij een GHG van NAP +2.2 m 
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Figuur 4-4: Huidig maaiveldniveau minus gewenst maaiveldniveau bij een GHG van NAP +2.2 m (m) 

 

Uit figuur 4-4 is op te maken dat een deel van het plangebied moet worden opgehoogd om aan de 

ontwateringseisen te kunnen voldoen. Let, wel de gepresenteerde waarden hebben een indicatief karakter 

omdat uitgegaan is van een constante GHG terwijl binnen het plangebied het kan variëren. Tevens is bij 

het uitvoeren van de berekeningen nog geen rekening gehouden met lokale ondergrondse waterberging 

en peilopzet.  

 

Besluit 

Gezien vanuit de stedenbouwkundige invulling in relatie tot de omgeving en het Rijksmonumentale 

karakter van het complex, is het ophogen van het maaiveld geen gewenste situatie. Men wil het 

maaiveldniveau zo veel mogelijk handhaven en waar mogelijk een klein beetje ophogen met de grond die 

vrij komt binnen het plangebied. Als in grote lijnen wordt vastgehouden aan het huidige maaiveldniveau, 

dan kan zonder maatregelen niet de gewenste benodigde ontwateringsdiepte gehaald worden. Het actief 

draineren van het gebied is dan benodigd om grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Het 

vermoeden is dat er in de huidige situatie ook al wordt gedraineerd. De vijver wordt op peil gehouden 

middels een aansluiting op de koker. Deze situatie dient gehandhaafd te blijven. 

 

Zonder maatregelen kan de gewenste ontwateringsdiepte niet gehaald worden. Indien gebruik wordt 

gemaakt van open drainerende cunetten (geen zand) die in contact staan met het oppervlaktewater treedt 

nauwelijks opbolling op en kan de grondwaterstand worden gereguleerd.  

 

 

In bijlage 4 zijn de voorgestelde maaiveldhoogtes weergegeven (rood). 

 

Voor het vloerpeilniveau wordt door de gemeente het algemene uitgangspunt gehanteerd van minimaal 

30 cm boven het maaiveldniveau om de kans op instroom van water in het pand tot een minimum te 

beperken. Hoewel wij dit uitgangspunt steunen, is door de stedenbouwkundige aangegeven dat dit 

landschappelijk niet in te passen is. Het afwijken van dit uitgangspunt is wel mogelijk, aangezien de 

berging binnen het plangebied ruim is (60 mm over het bruto oppervlak, conform beleid gemeente). 

Hiermee wordt de kans op wateroverlast al voldoende tot een minimum beperkt. Voorwaarde is wel dat 

het maaiveldverhang nabij de gebouwen zo gerealiseerd moet worden dat het water van de gebouwen 
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afstroomt richting de bergingsvoorzieningen. Dit betekent dat de gebouwen wel op het hoogste punt 

moeten staan, waarbij met 3 tot 5 promille maaiveldverhang wordt gewerkt met een afloop richting de 

waterpartijen. Dit is een belangrijk voorwaarde om wateroverlast in de toekomst te voorkomen! 

4.3 Afkoppeling en waterberging 

Ten einde het rioolstelsel niet te veel te belasten wordt gestreefd naar het afkoppelen en lokaal infiltreren 

van hemelwater. Mogelijke oplossingsrichtingen betreffen waterberging in de waterlopen en waterpartijen 

(tijdelijke peilopzet) en ondergrondse waterberging. Waterberging gaat in de praktijk echter gepaard met 

veranderingen in het hydrologische systeem en is niet in alle gevallen mogelijk.  

 

 

Figuur 4-5: Situering waterlopen en mogelijke waterbergingslocaties (Stroomgaard en parkeerplaats) 

 

Ondergrondse waterberging 

Infiltratie leidt tot een lokale verhoging van de grondwaterstand en kan in ongunstige gevallen leiden tot 

grondwateroverlast. Daarnaast wordt de infiltratie capaciteit sterk bepaald door de aanwezigheid van 

scheidende lagen en de doorlatendheid van de bodemlagen. In diverse boringen worden ondiepe 

scheidende lagen aangetroffen. Indien geen maatregelen worden getroffen stagneert het infiltrerende 

regenwater op de scheidende laag hetgeen tot een aanzienlijke lokale grondwaterstijging en tot 

grondwateroverlast kan leiden. De mate van grondwaterstandsverhoging kan soms beperkt worden door 

het hydraulisch contact tussen het freatisch pakket en dieper gelegen watervoerende eenheden te 

verhogen door de slecht-doorlatende lagen te verwijderen of door grindpalen aan te brengen. Aangezien 

de aanwezige kleilagen binnen het plangebied slechts ten dele in kaart zijn gebracht en de opbouw van 

de diepere ondergrond nog grotendeels onbekend is, kan het effect van lokale waterberging nog niet 

inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Door de bovenste laag te verbeteren door hier materiaal met veel holle ruimte toe te passen en drainage 

in deze laag aan te brengen en te verbinden met de waterpartijen, wordt de opbolling beperkt. Met andere 

woorden ondergrondse waterberging dient middels drains, die in een goed doorlatend pakket zijn 

aangebracht, in verbinding te staan met de waterlopen/waterpartijen. 
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Waterberging in waterlopen/waterpartijen 

Tijdelijke waterberging in de waterlopen en waterpartijen leidt ook tot een stijging van de lokale 

grondwaterstand. De mate van stijging is afhankelijk van de duur van peilopzet, de infiltratieweerstand en 

de lokale bodemopbouw en de hydraulische karakteristieken van de bodemlagen. In de directe omgeving 

van de waterlopen kan de grondwaterstand in theorie stijgen tot het maximale bergingsniveau van de 

waterlopen en dient het maaiveldniveau dus minimaal 0.5 m hoger te zijn dan het maximale 

bergingsniveau in de waterlopen.  

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

27 oktober 2021 WHP GROOT MARIADAL BH7925WATRP2104021319WM 17  

 

4.4 Aandachtspunten waterberging en beheersmaatregelen 

De relatief lage delen van het plangebied (zie figuur 4-6) moeten worden opgehoogd om wateroverlast in 

de toekomst te voorkomen. Om de vereiste ophoging zoveel mogelijk te beperken wordt aangeraden om 

het maximale bergingsniveau gelijk te stellen aan de huidige GHG binnen het plangebied. Ook met het 

oog op de omgeving is een hoger bergingsniveau niet wenselijk. Indien een hoger bergingsniveau dan de 

GHG wordt toegepast is er een gerede kans dat dit tot grondwaterlast ter plaatse van de lagergelegen 

delen van de Ludwigstraat gaat leiden. 
 

 

Figuur 4-6: Lagergelegen gebieden plangebied (zwart omkaderd) en Ludwigstraat (rood omkaderd) 

 

De GHG in het gebied neemt normaliter toe als een gebied wordt opgehoogd mede gevolg van een 

afnemende verdamping en het verdwijnen van afwateringstructuren. Ook bij een verminderd hydraulisch 

contact tussen de waterpartijen en de bodem (als gevolg van slibvorming) kan opbolling van de 

grondwaterstand plaatsvinden tussen waterlopen waardoor gedurende natte condities de GHG hoger kan 

uitvallen. Ten einde de GHG in de gebruikersfase beter te kunnen reguleren, en met het oog op extreme 

weerscondities, wordt geadviseerd om in het plangebied drainagevoorzieningen aan te brengen.  
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Met het oog op een goed te beheren en te onderhouden drainagestelsel gaat de voorkeur uit naar de 

openbare buitenruimte en wel in de vorm van horizontale drainage ter plaatse van de paden en wegen. 

Aangenomen wordt dat de drainage in hydraulisch contact staat met het oppervlaktewater en dat het peil 

in de drains dus gelijk is aan het oppervlaktewaterpeil. Bijlage 4 geeft de situering van de drains weer. 

 

  

Noot: Aandachtspunten drainage 

 

De drainage moet voldoende diep worden aangebracht. Aanbevolen wordt om de drains 

onder het streefpeil van het oppervlaktewater aan te brengen. Indien de drains van tijd tot tijd 

droogvallen neemt de kans op verstopping en extra onderhoud toe. 

 

Overige aanbevelingen: 

1. Het verdient de voorkeur om de drainagebuis aan te leggen in een grindkoffer; 
2. Onder de drain dient nog minstens 20 cm filtergrind aanwezig te zijn; 
3. Het drainagesysteem moet voorzien zijn van inspectieputten bij kruisingen en 

knikpunten; 
4. De drainageleiding moet te reinigen zijn met hogedruk reinigingsapparatuur; 
5. De afstand van drainageleidingen ten opzichte van het hart van de toekomstige 

bomen dient minimaal 1.5 maal de straal van de kroonprojectie te bedragen. Hierbij 
dient uitgegaan te worden van de situatie waarin een boom zijn volle wasdom heeft 
bereikt. 
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5 Hemelwaterafvoer 

5.1 Principeontwerp 

Voor de afvoer van het hemelwater dat in het plangebied valt is een schetsontwerp opgesteld. In bijlage 4 

is dit schetsontwerp weergegeven. 

 

Er wordt, voor zover mogelijk, geen hemelwaterstelsel aangelegd. Het hemelwater dat op het maaiveld 

valt zal waar dit niet kan infiltreren in de bodem, oppervlakkig gaan afstromen naar het oppervlaktewater. 

De verschillende delen van het oppervlaktewatersysteem in het gebied worden met elkaar verbonden via 

duikers. Ook de drainage zal afwateren naar het oppervlaktewater. 

 

Aan de noordzijde van het plangebied ligt een kokerriool die mag worden ingezet voor waterberging. Het 

oppervlaktewater zal middels een te realiseren stuw kunnen overstorten in het kokerriool. In het kokerriool 

wordt een circulatiepomp geplaatst om het water door het oppervlaktewatersysteem rond te pompen ter 

verversing van het water in het oppervlaktewater. Hierbij wordt het water door een helofytenfilter geleid. 

Overtollig water zal middels een afvoergemaal in het kokerriool afvoeren via een persleiding naar de 

overkluizing in de Brugstraat. Deze overkluizing voert het water af naar de haven. Het gemaal dient 

voldoende afvoercapaciteit te hebben om waterberging weer in 24 uur te ledigen. 

 

Nota Bene 

Als voorkeurslocatie van het afvoergemaal in het kokerriool is door de ontwikkelaar de locatie ter hoogte 

van het klooster opgegeven. Dit betekent dat het afvoergemaal op het hoogste punt in het kokerriool ligt. 

Het afschot van het kokerriool is namelijk van oost naar west. Dit gaat om een hoogteverschil van 

ongeveer 0.5 m over 200 m. Als gevolg van deze keuze zal niet de volledige berging in het kokerriool 

beschikbaar zijn. Dit gaat om een inhoud van 145 m3. 

 

Bovenop het kokerriool wordt een waterbak aangelegd met waterplanten. Deze waterbak is niet 

beschikbaar voor waterberging tijdens neerslagsituaties. Wij adviseren om hierin niet hetzelfde water te 

gebruiken als het oppervlaktewater, aangezien dit ijzerrijk is.  

 

Het afvoeren onder vrijverval naar de overkluizing in de Brugstraat wordt ontraden. Tijdens hevige buien 

zal het waterpeil in de overkluizing hoger zijn dan het maaiveldniveau in het plangebied. Dit zou ertoe 

leiden, dat juist water vanuit de overkluizing richting het plangebied gaat stromen en hier voor 

wateroverlast gaat zorgen. Ook een terugslagklep raden we af, omdat door vervuiling de klep mogelijk niet 

volledig sluit, waardoor wateroverlast kan ontstaan. 

 

Daarnaast wordt onder het parkeerterrein aan de Kloosterstraat en bij het appartementengebouw 

Stroomgaarden en onder de wegen waterberging gerealiseerd door een constructie met veel holle 

ruimten. Tevens dient dit voor het voorkomen, dat het grondwater te veel opbolt ofwel met andere 

woorden niet hoger wordt dan het oppervlaktewaterpeil. 

 

Uitgangspunt is dat de appartementsgebouw en school langs de Kloosterstraat op eigen terrein voldoende 

waterberging realiseren en het daarmee niet direct afwentelen op het lager gelegen deel van Groot 

Mariadal. 
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5.2 Toetsing waterberging 

Conform het gemeentelijke beleid (zie paragraaf 2.1) dient er 60 mm over het bruto perceeloppervlak aan 

waterberging te worden gerealiseerd bij nieuwe ontwikkelingen, om wateroverlast bij extreme 

neerslagsituaties zoveel mogelijk te voorkomen. In het gebied is reeds oppervlaktewater aanwezig. Dit 

wordt aangepast en uitgebreid. In de huidige situatie wordt onder normale omstandigheden in dit 

oppervlaktewater een waterpeil gehandhaafd van NAP +1.50 m. Aanbevolen wordt om dit waterpeil ook in 

de toekomst te handhaven. 

 

Op basis van de hydrologische analyse uit hoofdstuk 4 wordt aanbevolen om de waterstand in het 

oppervlaktewater niet hoger te laten stijgen dan de GHG om grondwateroverlast te voorkomen. Er is dan 

tijdelijk waterberging beschikbaar tussen het te handhaven waterpeil van NAP +1.50 m onder normale 

omstandigheden en de GHG. Voor het bepalen van de waterberging is in dit waterhuishoudkundig plan 

uitgegaan van een maximale waterstand van NAP +2.0 m. (GHG-20 cm). Dit betekent dat het waterpeil 

tijdelijk voor korte duur met een halve meter mag stijgen. 

 

Het bruto oppervlak van het plangebied bedraagt 67.316 m2. Dit is exclusief het Huis van Roosendaal. De 

bergingsopgave wordt daarmee 4.039 m3 op basis van 60 mm over het bruto oppervlak. In tabel 5-1 is 

aangegeven hoeveel waterberging er wordt aangebracht. 

 

Tabel 5-1: Toetsing beschikbare waterberging 

Omschrijving Oppervlak (m2) Berging (m3) 

Oppervlaktewater 3.670 1.835 

Kokerriool n.v.t. 730 

Parkeerplaatsen 5.145 1.750 

Totaal 8.815 4.315 

 

Bij de berekening van de waterberging zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

▪ Voor het oppervlaktewater kan maximaal 0.5 m peilopzet plaatsvinden; 

▪ De lengte van het kokerriool dat kan worden ingezet voor de waterberging is circa 200 m. Door de 

keuze van de locatie van het afvoergemaal op het hoogste punt in het kokerriool is 145 m3 berging in 

het kokerriool niet inzetbaar (blijft constant vol water staan); 

▪ Voor de waterberging onder het parkeerterrein wordt uitgegaan van een pakket Argexkorrels van 

minimaal 0.5 m dik. Dit pakket Argexkorrels heeft een percentage holle ruimte van 68% (45% tussen 

de korrels en 43% in de korrels zelf). 

 

Geconcludeerd kan worden, dat met de combinatie van oppervlaktewater, berging in het kokerriool, 

ondergrondse waterberging onder de parkeerplaatsen en stroomgaard, het mogelijk is om aan de 

bergingseis van 60 mm over het bruto oppervlak te voldoen. Ook als het Huis van Roosendaal op dit 

watersysteem wordt afgekoppeld, kan nog steeds worden voldaan. De bergingsopgave bedraagt dan 

4.281 m3. 
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Nota Bene 

Bij de toetsing van de bergingsopgave is voor de ondergrondse waterberging een aanname gedaan voor 

de constructie waaruit die ondergrondse waterberging bestaat. Gekozen is voor een licht natuurlijk 

materiaal met een hoog percentage holle ruimte (Argex bestaat uit geëxpandeerde kleikorrels). Dit 

materiaal is goed geschikt als wegfundering. In Gouda wordt dit veelvuldig toegepast als lichtgewicht 

ophoogmateriaal onder wegen. Uiteraard zijn er ook andere materialen/constructies denkbaar, 

bijvoorbeeld: 

▪ Rockflow (blokken steenwol met een percentage holle ruimten van circa 95%) van Lapinus; 

▪ Bufferblokken (betonnen blokken die hol van binnen zijn) van Bufferblock; 

▪ Watershells van Waterblock; 

▪ Watertable van Trewatin. 
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6 Vuilwaterafvoer 

Voor de afvoer van het afvalwater zijn er binnen het plangebied drie deelgebieden: 

1 Panden langs de Vincentiusstraat; 

2 Panden langs de Kloosterstraat; 

3 Middelste deel van het plangebied. 

 

In bijlage 5 is het principeontwerp van de vuilwaterafvoer weergegeven. Hieronder volgt een korte 

toelichting per deelgebied. 

 

Panden langs de Vincentiusstraat 

De nieuwe panden langs de Vincentiusstraat kunnen onder vrijverval afvoeren op het bestaande 

gemengde rioolstelsel in de Vincentiusstraat. Het klooster dat nu nog afvoert op het kokerriool, dat ingezet 

gaat worden als waterberging, dient een nieuwe afvoer te krijgen richting de Burgemeester Prinsensingel. 

 

Panden langs de Kloosterstraat 

De nieuwe panden langs de Kloosterstraat kunnen onder vrijverval afvoeren op het bestaande gemengde 

rioolstelsel in de Kloosterstraat. Het Huis van Roosendaal zit al aangesloten op het gemengde rioolstelsel 

in de Kloosterstraat en dit wordt gehandhaafd. 

 

Middelste deel van het plangebied 

Voor de nieuwbouw in het middelste deel van het plangebied wordt geadviseerd om het vuilwater onder 

vrijverval in te zamelen naar een nieuw te plaatsen rioolgemaal. Vanaf dit rioolgemaal dient dan middels 

een persleiding het afvalwater te worden afgevoerd naar het gemengde riool in de Vincentiusstraat. 

 

Het wordt afgeraden om dit onder vrijverval af te voeren naar het gemengde riool in de Vincentiusstraat, 

omdat de berekende waterstanden tijdens een heftige regenbui (bui 10 uit de Kennisbank Stedelijk Water; 

bui met een herhalingstijd van eenmaal per 10 jaar en een neerslagvolume van 35,7 mm in 45 minuten) 

varieert tussen de NAP +2.50 m en NAP +2.90 m (zie figuur 6-1). Dit is gelijk aan of hoger dan het 

maaiveldniveau in het middelste deel van het plangebied (maaiveld bij nieuwbouw langs Vincentiusstraat 

en Kloosterstraat liggen beduidend hoger). Dit zou betekenen dat tijdens heftige buien de afvoer van 

afvalwater wordt belemmerd, door opstuwing van rioolwater vanuit de gemengde riolering het 

vuilwaterstelsel in. De mogelijkheid bestaat, dat dit tot overlast kan leiden. 

 

Voor het vuilwaterstelsel gelden verder: 

▪ Minimale diameter van 250 mm; 

▪ Materiaalkeuze: PVC; 

▪ Minimale gronddekking van 1,20 m; 

▪ Minimaal afschot van de leiding van 1:500, maar bij voorkeur 1:300; 

▪ Het rioolgemaal uitvoeren met pompen, die elkaars reserve zijn; 

▪ De stroomsnelheid in de persleiding dient minimaal 0,7 m/s te zijn om bezinking van vaste delen in het 

afvalwater te voorkomen. 
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Figuur 6-1: Berekende waterstanden in rioolstelsel bij bui 10 

 

  

Vincentiusstraat 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van het hydrologisch onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

▪ Uit de boringen is op te maken dat de bodem voornamelijk is opgebouwd uit matig fijne zanden en dat 

er lokaal een kleilaag wordt aangetroffen. De laterale verbreiding van de kleilagen is op basis van de 

boringen niet vast te stellen. Gezien het beperkte aantal diepe boringen is de bodemopbouw vanaf een 

diepte van 3.0 m grotendeels onduidelijk; 

▪ Op basis van de metingen over de periode januari tot april is de gemiddelde hoogste grondwaterstand 

(GHG) af te leiden. Deze bedraagt lokaal NAP +1.9 m tot NAP +2.2 m; 

▪ De relatief lage delen van het plangebied moeten worden opgehoogd om wateroverlast in de toekomst 

te voorkomen en aan de ontwateringseisen conform het gemeentelijk beleid te kunnen voldoen. Vanuit 

de stedenbouwkundige invulling is het in relatie tot de omgeving en Rijksmonumentale karakter niet 

gewenst om het maaiveld op te hogen. Dit betekent dat er bewust voor wordt gekozen, dat niet overal 

in het plangebied kan worden voldaan aan de ontwateringseisen conform het gemeentelijke beleid. De 

voorstelde maaiveldhoogtes zijn weergegeven in bijlage 4; 

▪ Om verweking of opvriezing van de wegfundering te voorkomen tijdens hoge grondwaterstanden, 

wordt aanbevolen de wegfundering te voorzien van grof funderingsmateriaal met veel holle ruimten, 

zodat de ontwateringsdiepte niet hoger wordt dan het waterpeil in het oppervlaktewater. Tevens wordt 

dit funderingsmateriaal ingezet als ondergrondse waterberging als aanvulling op de waterberging in 

oppervlaktewater en in het kokerriool; 

▪ Voor het tijdelijk bergen van hemelwater in oppervlaktewater en ondergrondse waterberging, dient het 

maximale bergingsniveau gelijk te worden gesteld aan de huidige GHG binnen het plangebied. Ook 

met het oog op de omgeving is een hoger bergingsniveau niet wenselijk. Indien een hoger 

bergingsniveau dan de GHG wordt toegepast is er een gerede kans dat dit tot grondwaterlast ter 

plaatse van de lager gelegen delen van de Ludwigstraat gaat leiden; 

▪ De GHG in het gebied neemt normaliter toe als een gebied wordt opgehoogd mede als gevolg van een 

afnemende verdamping en het verdwijnen van afwateringstructuren. Ook bij een verminderd 

hydraulisch contact tussen de waterpartijen en de bodem (als gevolg van slibvorming) kan opbolling 

van de grondwaterstand plaatsvinden tussen waterlopen waardoor gedurende natte condities de GHG 

hoger kan uitvallen. Ten einde de GHG in de gebruikersfase beter te kunnen reguleren, en met het oog 

op extreme weerscondities, wordt geadviseerd om in het plangebied drainagevoorzieningen aan te 

brengen; 

▪ Met het oog op een goed te beheren en te onderhouden drainagestelsel gaat de voorkeur uit naar de 

openbare buitenruimte en wel in de vorm van horizontale drainage ter plaatse van de paden en wegen. 

Aangenomen wordt dat de drainage in hydraulisch contact staat met het oppervlaktewater en dat het 

peil in de drains dus gelijk is aan het oppervlaktewaterpeil; 

▪ De waterbergingsopgave binnen het plangebied bedraagt conform het gemeentelijk beleid 4.039 m3 op 

basis van een bruto oppervlak van 67.316 m2 en 60 mm berging. In het oppervlaktewater is 

onvoldoende waterberging beschikbaar en dient aangevuld te worden, door de aanwezige berging in 

het kokerriool te benutten en ondergrondse waterberging aan te brengen onder de parkeervakken. Dan 

is er 4.315 m3 waterberging en wordt voldaan aan de bergingsopgave; 

▪ Indien ervoor wordt gekozen het verhard oppervlak van het Huis van Roosendaal af te koppelen op het 

watersysteem in Groot Mariadal, dan is er nog steeds voldoende waterberging beschikbaar om aan de 

bergingsopgave te voldoen. De bergingsopgave wordt dan 4.281 m3; 

▪ Op verzoek van de landschapsarchitect zal het vloerpeil lager aangelegd worden dan de standaard 

uitgangspunt die de gemeente normaliter aanhoudt. Dit is mogelijk, op voorwaarde dat het maaiveld 
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met 3-5 promille verhang richting de watergangen afwatert, zodat bij extreme regenval geen schade 

ontstaat in de woningen; 

▪ Voor de afvoer van overtollig hemelwater dient een gemaal gerealiseerd te worden in het kokerriool, 

die het hemelwater via een persleiding afvoert naar de overkluizing in de Brugstraat. Onder vrijverval is 

niet mogelijk omdat dan tijdens hevige neerslag juist water vanuit de overkluizing naar het lager 

gelegen plangebied zal stromen; 

▪ Het afvalwater van de nieuwbouw in het middelste deel van het plangebied dient middels een gemaal 

te worden afgevoerd richting het gemengde riool in de Vincentiusstraat. Dit om afvoerproblemen en 

eventuele wateroverlast vanuit het gemengde riool in de Vincentiusstraat tijdens hevige neerslag te 

voorkomen. Oorzaak is de lage ligging van dit middelste gebied ten opzichte van de Vincentiusstraat. 

Het afvalwater van de nieuwbouw langs de Vincentiusstraat en Kloosterstraat kan wel onder vrijverval 

afvoeren op het gemengde rioolstelsel in de respectievelijk de Vincentiusstraat en Kloosterstraat, 

omdat het maaiveld hier gelijk is aan het maaiveld in de Vincentiusstraat en Kloosterstraat. 

 

 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

27 oktober 2021 WHP GROOT MARIADAL BH7925WATRP2104021319WM 26  

 

8 Referenties 

▪ CIW, 2004. Samen leven met grondwater, Visie op het voorkomen en oplossen van stedelijke 

grondwaterproblemen; 

▪ TNO, 2021. REGIS II.2 Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO); 

▪ Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 van de gemeente Roosendaal; 

▪ Ontwerp- en materiaaleisen ontwikkeling openbare ruimte Gemeente Roosendaal Team Beheer, 

versie 1 mei 2020; 

▪ Kennisbank Stedelijk Water van de Stichting RIONED. 

 



 

 

Bijlage 

1. Boorbeschrijving 

 

 



<Not Registered>

<Not Registered> <Not Registered>

Telefoon <Not Registered>

Telefax <Not Registered>

datum get.

gez.

form.

<Not Registered>
<Not Registered>

A4

1976-03-04

DINO-BOR

BIJL.ONBEKEND B49F1428

MV
 (0.00)

MONSTER LAAG VAN TOT BESCHRIJVING

DIEPTE MV [m]

D
IE

P
T

E
 (

m
) 

t.
o

.v
. 

M
V

maaiveld: MV 0.00 m 
X = 90431 m   Y = 394509 m (RD)

Geboord tot
 -13.50 m

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

1 1 0.00 -0.60 zand, kleiig, 1H=???; donker-, bruin
'ZFC'

2

2 -0.60 -1.00 ZK1=???; donker-, bruin
'ZFC'

3

3 -1.00 -1.20 klei, matig zandig, matig humeus; zwart

4

4 -1.20 -1.40 zand, zwak siltig; licht-, grijs
'ZFC'

5

5 -1.40 -1.70 zand, matig siltig; licht-, grijs
'ZFC'

6

6 -1.70 -2.00 niet benoemd; donker-, bruin
'HO'

7

7 -2.00 -2.20 zand; licht-, grijs
'ZFC'

8

8 -2.20 -2.50 ZK3=???; donker-, grijs

9

9 -2.50 -2.70 KH=???; donker-, bruin

10

10 -2.70 -2.75 klei; grijs

11

11 -2.75 -2.85 KH=???; donker-, bruin

12

12 -2.85 -4.50 zand; licht-, grijs
'ZFC'

13

13 -4.50 -5.80 zand; licht-, grijs
'ZMF'

14

14 -5.80 -6.80 zand; licht-, grijs
'ZFC'

15

15 -6.80 -7.00 klei; licht-, grijs

16

16 -7.00 -10.10 zand, matig siltig; licht-, grijs
'ZFC'

17

17 -10.10 -10.30 klei, matig zandig; licht-, grijs

18

18 -10.30 -11.90 zand; licht-, grijs
'ZFC'

19

19 -11.90 -12.70 leem; licht-, grijs

20

20 -12.70 -13.00 zand, matig siltig; donker-, grijs
'ZFC'

21
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Bijlage 

2. Bodemonderzoek 

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek 

“Vincentiusstraat 7” Roosendaal 

 











































 

 

Bijlage 

3. Gemeten grondwaterstanden 
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4. Principeontwerp hemelwaterafvoer 
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PRINCIPEONTWERP HEMELWATERAFVOER 
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5. Principeontwerp vuilwaterafvoer 
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PRINCIPEONTWERP VUILWATERAFVOER 
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leiding in kokerriool naar Burg. 

Prinsensingel 



Bijlage 16: Beeldkwaliteitsplan Groot Mariadal (wUrck, maart 2021) 
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Mariadal - Beeldkwaliteit 

LEESWIJZER 

Voor u ligt het document ‘Beeldkwaliteitsplan Groot Mariadal’. Klooster 
Mariadal maakt hierbij een wending naar een nieuwe wereld, met behoud
van haar unieke karakter. Vertrouwde waarden krijgen een eigentijdse
invulling. Het klooster blijft een beschutte plek, maar de deuren gaan open
voor bewoners, passanten en bezoekers. Een nieuw thuis, een werkplek,
een plek van bezinning of recreatie. Met ‘Hortus Conclusus’ als ruimtelijk
thema worden het huidige klooster en de tuinen als oase van rust
behouden voor de stad. Maar naast het klooster worden ook de randen
van de tuin mee beschouwd. Hier vinden de komende jaren veranderingen
plaats die een bijzonder project mogelijk maken waarbij Klooster en Tuinen
weer onderdeel gaan uitmaken van de stad en nieuwe verbindingen
worden gelegd. Deze plandelen vormen samen Groot Mariadal.

Essentieel blijft het dat Mariadal rust en ingetogenheid blijft uitstralen 
en het kloosterleven van weleer in getransformeerde vorm beleefbaar 
blijft. Ingetogenheid en rust als identiteit moet bewaard blijven maar de 
essentiele onderdelen uit het plan zoals de bomenlanen en de religieuze 
objecten dienen duurzaam in stand te blijven.

Belangrijk daarbij zijn de randen die de Hortus Conclusus definiëren. 
Nu met het plan Groot Mariadal ook de randen van het plangebeid 
zijn meegenomen en in dit beeldkwaliteitplan worden vertaald in 
uitgangspunten en regels wordt ehet behoud van de indentiteit van de 
Hortus Conclusus nog meer gewaarborgd.

Integraliteit en afstemming van de verschillende planonderdelen zijn
essentieel, daarom is een stedenbouwkundig masterplan opgesteld. Deze
waarborgt deze integraliteit. Het masterplan is inmiddels vastgesteld
door de gemeenteraad. Het Stedenbouwkundig plan Groot Mariadal mei 
2020 is als bijlage bij dit beeldkwalitweitplan bijgevoegd.

Hieronder wordt een uitleg gegeven van de verschillende planonderdelen
en de status hiervan. Voor de renovatie van het Klooster, de tuinen van 
Mariadal en nieuwbouwontwikkelingen de Stroomgaard en de Kloosterhof 
,heeft een aanbesteding middels een tender plaatsgevonden. HIerrbij 
BVR Groep het winnende plan heeft gemaakt. De architecten wUrck en 
Bedaux de Brouwer hebben VO ontwerpen voor tuin en architectuur 
gemaakt. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en 
voor dit plandeel geldt de status als Rijksmonument. Voor de Oase, 
Stadsplein, appartementen en het Kindcentrum is eveneens een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk, maar er zijn nog geen uitgewerkte 

(bouw)plannen opgesteld. Deze delen hebben geen monumentale status 
maar hebben wel invloed op de omliggende monumentale gebieden.
Voor het Huis van Roosendaal heeft Hans van Heeswijk architecten
een architectonisch ontwerp opgesteld. Voor de Norbertus Gertrudis 
Mavo (gemeentelijk Monument) heeft Frencken Scholl architecten 
een ontwerp gemaakt, waarvoor inmiddels een omgevingsvergunning 
is verleend. Voor beide plannen is geen bestemmingsplanwijziging 
noodzakelijk en  dit beeldkwaliteitplan heeft dan ook geen juridisch 
bindende status.

Gezien de verschillende fases waarin de plannen zich bevinden is de status
van dit beeldkwaliteitplan dan ook niet voor alle deelgebieden gelijk. Er is
daarom onderscheid gemaakt in 3 deelgebieden waar dit 
beeldkwaliteitplan op ingaat.

1 De contouren van het tenderplan Hortus Conclusus. Het tenderplan is
hierbinnen leidend en onderdelen uit dit plan zijn 1 op 1 opgenomen in dit
beeldkwaliteitplan. Deze vormen de basis om de nadere plannen op te 
toetsen. Het plan Hortus Conclusus van BVR dd 8 september 2017 is als 
bijlage bij dit beeldkwaliteitplan opgenomen.

2 De plannen voor het Huis van Roosendaal en Het Norbertus Gertrudis 
zijn ter informatie opgenomen. De omgevingsvergunningen zijn hiervoor
inmiddels verleend, de buitenruimte wordt momenteel nog uitgewerkt en
afgestemd op de overige deelgebeiden. Het beeldkwaliteitplan is hierin
niet sturend en geen toetsdocument.

3 De Zuidzijde in aansluiting op de Kloosterstraat en de Oase. Voor deze 
onderdelen geldt dit document als toetsing en worden er regels opgesteld.

De context voor het plan Mariadal wordt geïntroduceerd in hoofdstuk
1: Context. Als eerste wordt het plangebied geïntroduceerd vanuit
de historie. Vervolgens wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht.
Daarnaast wordt de (landschaps-)architectonische visie op ensembleniveau 
besproken.

In hoofdstuk 2 wordt de visiekaart op Groot Mariadal toegelicht. Deze
vat alle plannen samen en legt op hoofdlijnen de essentie van het
plan vast. Daarnaast wordt het masterplan toegelicht als mogelijke
stedenbowukundige uitwerking van deze visie.

In hoofdstuk 3 wordt een korte samenvatting gegeven van het 
tenderontwerp "Hortus Conclusus" van team BVR en worden de 
ontwerpen van het Huis van Roosendaal en Norbertus Gertrudis 
toegelicht. 

In hoofdstuk 4 worden het toetsingskader en de regels vastgesteld voor
de bebouwing/architectuur en de beeldkwaliteit van het openbaar gebied 
voor de onderdelen Oase, Het stadsplein, De Vincetuin en het cluster 
waarbinnen de school, appartementengebouw en gymzaal aan de
kloosterstraat zijn opgenomen.

Dit Beeldkwaliteitplan stelt de toetsingskaders voor toekomstige 
ontwikkelelingen en uitwerkingen van bouwplannen. Het is echter 
altijd mogelijk om af te wijken van de hier gestelde regels vanwege 
voortschrijdend inzicht. Als er betere middelen blijken te zijn om 
de in dit plan gestelde visie te bereiken dan kan er op onderdelen 
gefundeerd worden afgeweken waarbij steeds getoetst zal blijven of 
ontwerpoplossingen passen in de visie "Hortus Conclusus".
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1. klooster zusters Sainte Marie
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1. Oude Turfvaart
2. Verkaveling
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1750 - Verkaveling + Waterstructuur

1934 - Hoogtijdagen Kloosterensemble

1910 - Ontstaan Kloosterensemble + Verleggen Vaart (1850)

2017 - Huidige begrenzing Mariadal 

1. Oude Turfvaart

2. Verkaveling

1. Klooster zusters Sainte Marie

2. Kloosterstraat

3. Katholieke lagere 

Mariaschool

4. Klooster broeders Saint Louis

5. Bloemstraat

6. Begraafplaats

7. Verleggen vaart

1. Klooster zusters Sainte Mairie

2. Gertrudis Lyceum

3. Klooster Broeders Saint Louis

4. Bloemstraat

5. Kloostercomplex Mariadal
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1.  CONTEXT

1A.  HISTORIE

Landschap (1750-1850)
Het kloostercomplex Mariadal is ontstaan in een natuurlijke laagte in
het landschap, tussen Vaart en Vliet. De oorspronkelijke kavelrichting,
gevormd door de afwatering haaks op de Nieuwe Vaart (nu een
overkluisd riool), is nog - deels - herkenbaar in de opzet van de tuinen.
De oorspronkelijke loop van de Vaart en de kavelrichting worden als
historisch-structurerend element hoog gewaardeerd. De Vaart wordt
als structurerende waterlijn teruggebracht in de ruimtelijke opzet. Ook de
oorspronkelijke verkavelingsrichting wordt behouden en versterkt.

Stad (1910-1934-heden)
In het begin van de vorige eeuw is de voorloper van Mariadal, het
zusterklooster Sainte Marie aan de Molenstraat,ontstaan samen met de
nabijgelegen katholieke meisjesschool aan de Kloosterstraat. Gelijktijdig
is het naastgelegen broederklooster Saint Louis gebouwd, op de plek van
het huidige stadskantoor. Rond 1934 is Mariadal ontstaan, als besloten
complex met klooster en grote tuin, ontsloten vanaf de Vincentiusstraat. In
deze bloeitijd bestond de katholieke enclave dus uit een schakeling van de
complexen Mariadal, Saint Louis en Sainte Marie, met een zichtbare zijde
aan de Kloosterstraat.

Ensemble: stedelijke schakel in beslotenheid
Door de verkeersdoorbraak van de Burgemeester Prinsensingel en een
terugloop van het kloosterleven, de daaropvolgende transformatie van
de Kloosterstraat (ca. 1975) en bouw van het stadskantoor (1985), heeft
de enclave haar bestaande vorm gekregen. De huidige contour van
Mariadal wordt gekenmerkt door een zeker isolement van de stedelijke
context. Slechts op enkele plekken aan de Vincentiusstraat en langs de
Burgemeester Prinsensingel toont het klooster zich nu aan de publieke
ruimte.
De huidige beslotenheid van het complex als ‘subliem isolement’ wordt
hoog gewaardeerd. Daarnaast heeft de oorspronkelijke positie van
Mariadal, als schakel in een grootschaliger ensemble met een zichtbare
verbinding aan de centrumzijde, óók een hoge historische waarde.

Tuinen (1934-heden) 
Hortus Conclusus
In de oorspronkelijke aanleg van de tuinen (1934) is de functionele
driedeling in economie (moestuin, vijver en boomgaard), recreatie en
religie goed zichtbaar. In de huidige opzet is er nog steeds sprake van een
ruimtelijke driedeling, zij het meer diffuus. Een aantal structurerende
bomenlanen zijn verdwenen en in plaats van akkers is op verschillende
plaatsen bosbeplanting gekomen. De programmatische lading van de
plek, met name het onderdeel economie,  is getransformeerd van het 
religieuze naar het recreatieve door een terugloop van het kloosterleven. 
De historische waardevolle ‘zelfvoorzienendheid’- de unieke relatie 
tussen gebouw, gebruikers en tuinen - is daardoor niet meer zichtbaar. 
Artefacten, zoals de Lourdesgrot, de Mariakapel en de vele religieuze 
beelden relatief zijn wél gaaf bewaard gebleven. De beslotenheid van 
de tuinen wordt hooggewaardeerd, hoewel de randen op zichzelf 
geen cultuurhistorische waarde hebben. Dit met uitzondering van de 
kloostermuur aan de Burgemeester Prinsensingel en de Vincentiusstraat.

De Groene randen
De tuin behorende bij het Klooster van Saint Louis is grotendeels 
verdwenen door de aanleg van een parkeerterrein. Het meest zuidelijke 
deel van de tuin, aansluitend op het Stadskantoor, is nog wel grotendeels 
in originele staat. De romantische tuinaanleg met de vijver en een aantal 
grote bomen is nog herkenbaar. Tussen de boomgaard van Mariadal en de 
tuin bij het Stadskantoor is een hekwerk alsmede een haag aangeplant. 
Aan de Zuidzijde zijn de tuinen van het klooster Sainte Marie vrijwel 
volledig verdwenen. Er zijn een 4 tal educatieve functies gebouwd en 
vrijwel alle beplanting is verdwenen. Slechts een aantal oude lindenbomen 
(ca 100 jaar oud) zijn nog aanwezig op de erfgrens met Mariadal en op het 
schoolplein van Jeroen Bosch.
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2.  STEDENBOUWKUNDIG PLAN

2A. UITGANGSPUNTEN en Visie op BEELDKWALITEIT

Het Kloostergebouw
Aan het kloostergebouw wordt een nieuwe bouwkundige tijdslaag 
toegevoegd; reversibel en tijdloos. Deze nieuwe laag kent een vormgeving 
die niet autonoom is maar juist zeer specifiek. De toevoegingen en 
bebouwing zijn namelijk op heldere en logische wijze vervlochten met 
de omgeving. Respectvolle conservering van dit Rijksmonument is het 
hoofduitgangspunt, In het plan Hortus Conclusus van BVR wordt hier nader 
op ingegaan.

De Hortus Conclusus
De tuin van Mariadal heeft nu een sterke begrenzing en ligt als besloten 
enclave in de binnenstad. De religieuze lading en de heldere begrenzing 
van de tuin zijn het hoofduitganspunt. Aan de Noordzijde wordt deze 
gevormd door de bebouwing van het Klooster en de nieuwbouw van 
het Kloosterhof. Aan de oostzijde vormt de monumentale muur de 
begrenzing. Deze muur gaat “de hoek om” aan de zuidzijde en wordt 
daar gevormd door de nieuwe bebouwing van het kindcentrum en 
het appartementengebouw. Aan de westzijde wordt de huidige haag 
vervangen door een nieuw opgaande groenstructuur. Daarbij valt te 
denken aan (lei)bomen of een haag, al dan niet in combinatie met een 
fraai hekwerk of muur(tje). Deze sluit aan op een nieuwe groenstructuur 
en de zuidzijde, die aansluit op de architectuur van de nieuwbouw. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een transparante bomenrij, haag, loofgang of 
gevelbeplanting.

De huidige driedeling “contemplatieve tuin, recreatieve tuin, en Stroom/
boomgaard” wordt versterk door de bestaande noord zuidassen te 
verstevigen en te restaureren. Nieuwe lanen en halfverharde paden 
vormen deze structuur.

Het rond Point wordt gerestaureerd en de verharding wordt weer in 
originele staat gebracht. De religieuze bouwwerken worden allen gespaard 
en behouden de prominente plek in de tuinen.

De inmiddels grotendeels dichtgegroeide waterpartij wordt weer zichtbaar 
en opener gemaakt, op dezelfde locatie of weer (deels) teruggebracht in 
de oorspronkelijk vorm (1934)”. De positie blijft in de  nutstuin en vorm 
noord/zuid gericht. De contour van de oorspronkelijke begraafplaats is 
hierbinnen herkenbaar.

Binnen de Hortus Conclusus zijn twee nieuwe oost west lijnen opgenomen 
met een sterk ordenend karakter. De waterlijn aan de noordzijde maakt 
de vroegere vaart (nu ondergronds in een riool) weer zichtbaar. Belangrijk 
is dat deze zich als vanzelfsprekend voegt in de historische setting van 
Mariadal en niet als scheidslijn moet werken. Deze lijn dient routes bij 
elkaar te brengen en te verbinden en moet niet leiden tot een visuele 
belemmering. Aan de zuidzijde komt er een strakke groene lijn met een 
eigen identiteit die verwijst naar de religieuze identiteit van de stad (zie 
tenderontwerp BVR Groep). Hierbinnen zijn toegangen opgenomen die de 
verbinding leggen met het zuidelijke stadsdeel. 

De Hortus conclusus kent 3 hoofdentrees.
1. In de muur aan de Burgemeester Pinsensingel
2. Aan de Zuidzijde net ten westen van het nieuwe 

appartementengebouw
3. Aan de noordzijde bij de Vincentiusstraat naast de Kloosterhof.

Vanuit het zuiden wordt een aantal ondergeschikte entrees gemaakt. 
Er komt een entree in het verlengde van de kastanjelaan, in de schuine 
lijn die ooit gericht was op het Heilig Hart beeld en over het toekomstig 
schoolplein gaat lopen.

Stroomgaard
De Stroomgaard is een innovatief duurzaam gebouw. De architectuur 
contrasteert met de overige architectuur en gaat op in zijn omgeving. Het 
vormt onderdeel van de nutstuin en deze spoelt hier omheen. Essentieel is 
dat de beplanting rondom de Stroomgaard dezelfde is: fruitbomen, gras en 
nutstuinen. In de tenderinzending van BVR wordt dit nader toegelicht.

Bebouwing in de randen
Naast  het thema “baksteenarchitectuur” is het essentieel voor de 
bebouwing van geheel groot Mariadal dat deze alzijdig is, dus dat er 
geen “achterkanten”zijn. De gevels zijn gericht op de tuinen en/of naar 
het omliggende straatprofiel. Het Huis van Roosendaal en de Norbertus 
Gertrudis Mavo krijgen na de verbouwing dit alzijdige karakter doordat er 
nieuwe entrees worden gemaakt. Deze gaan zich juist richten op Mariadal. 
Ook het Klooster krijgt met de nieuwe serre en de realisatie van de 
Kloosterhof een nog sterker alzijdig karakter. De bebouwing van de Oase 
richt zich aan alle zijden op de omliggende tuin. 
Maar met name voor het appartementengebouw, de gymzaal en de school 

is het een bijzondere opgave om de oriëntatie op de Kloosterstraat, Hortus 
Conclusus en de omliggende pleinen opimaal te maken.

Openbaar gebied/Buitenruimte
De niet bebouwde buitenruimte van de randen is hoogwaardig. 
Kenmerkend is het groene natuurlijke karakter van de vegetatie en de 
hoogwaardige bestrating in baksteen. Meubilair, banden en verlichting is 
ingetogen maar duurzaam en eveneens kwalitatief hoofwaardig.  Banden 
en keerwanden zijn van natuursteen of een gelijkwaardige kwaliteit. Dus 
geen grijze betontegels, betonnen opsluitbanden en ‘catalogusbankjes’. 
De retentie en afvoer van hemelwater is een beeldbepalend onderdeel, 
dit moet worden uitgewerkt in samenhang en visueel herkenbaar 
wordt gemaakt. Klimaatbestendigheid en natuur zijn zichtbare thema’s. 
Onderdeel hiervan is de energiepergola, die als herkenbaar en zichtbaar 
element dit thema onderstreept maar ook het stadsplein ruimtelijk 
definieert.

Aan de noordzijde worden het schoolplein en de Vincetuin samengevoegd 
tot een groene ruimte waarbinnen spelen een belangrijk thema is, voor 
zowel de schooljeugd als ook voor de kinderen van de aansluitende 
woonstraten. Dit gebied wordt samen met de omwonenden en de school 
uitgewerkt waarbij er een aantal belangrijke uitgangspunten zijn:
1. Behoud van de grote lindebomen en het groene karakter vanaf de 

Vincentiusstraat;
2. Ruimte voor parkeren maar ook voor spelen;
3. Veiligheid, toegankelijkheid maar ook afsluitbaarheid voor het 

schoolplein.

Geen park maar tuin
De Hortus Conclusus moet een tuin blijven en geen openbaar stadspark 
worden. De omkadering dient helder en duidelijk als gebiedsmarkering 
beleefbaar zijn. Je komt een andere wereld binnen, een wereld van rust 
waarin het kloosterleven van weleer nog voelbaar is.

Nadruk op de inrichting van de tuin moet dan ook liggen op het behoud en 
duurzame herstel van de aanwezige kenmerken van de tuin. Monumentale 
bomenlanen, de prachtige struiken en de religieuze artefacten moeten in 
stand gehouden worden. 
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2B. STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Uit de historische analyse is gebleken dat vroeger de tuin van Mariadal
de verschillende kloostercomplexen en scholen ruimtelijk verbond. De 
huidige tuin achter het Huis van Roosendaal behoorde bij het
klooster van de broeders Saint-Louis en is deels goed intact gebleven. Deze
tuin was ruimtelijk een onderdeel van de reeks tuinen rondom Mariadal.
Functioneel was er een sterke scheiding. Zusters, broeders, jongens
en meisjes maakten op verschillende tijdstippen gebruik van verschillende
gebieden van de sier-, recreatieve- en nutstuinen. Nu deze
scheiding niet meer nodig is wordt de tuin toegankelijker. Het is wel
belangrijk de ruimtelijke structuur intact te houden en te versterken. Met
Groot Mariadal wordt de huidige tuin achter het HUIS van Roosendaal dan
ook onderdeel gemaakt van Mariadal, een mooie groene stadsruimte: deze
noemen we de Oase.

Door de nieuwe ontwikkelingen langs de Kloosterstraat en de
transformatie van het gesloten “Stadskantoor” naar het “HUIS van
Roosendaal” krijgt het gemeentehuis een meer alzijdige oriëntatie en
de zuid- en oostzijde aansluiting op de Hortus Conclusus.
Door de toekomstige sloop van de Jeroen Bosch school en het
kinderdagverblijf van Kober en Don Bosch ontstaat er ontwikkelruimte aan
de zuidzijde voor een nieuw Kindcentrum en appartementen, de
Mariastede.

Met de verbouwing van de Norbertus Gertrudis Mavo
ontstaat ook de kans aan te sluiten op de Hortus Conclusus. Door de
entree van de school te verplaatsen naar de zuidzijde ontstaat
ook hier een betere verbinding tussen de tuinen en de rand. Door deze
ingrepen, aanvullend op het ruimtelijk ontwerp van de transformatie van
het klooster en de kloostertuinen, wordt de onderlinge samenhang van de
tuinen versterkt. De randen krijgen een directe functionele relatie met de
tuin maar de beslotenheid van de Hortus Conclusus blijft toch bestaan.
Ten oosten van het HUIS van Roosendaal komt een nieuw groen plein, het
Stadsplein. Dit plein vormt de schakel met de tuinen, de omliggende
gebouwen en de binnenstad. Het plein is uitnodigend, heeft een
belangrijke verblijfsfunctie, draagt bij aan de
klimaatbestendigheid en voorziet in belangrijke mate aan de
parkeerbehoefte. Een behoefte die nu nog bestaat maar wellicht door
minder autobezit in de toekomst kleiner wordt. Dan kan dit plein langzaam
minder parkeren en meer groen worden



12 Mariadal - Beeldkwaliteitsplan

  3.  TENDER, HUIS VAN ROOSENDAAL & NORBERTUS 
   GERTRUDIS MAVO

3A. TENDER
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OaseHUIS van Roosendaal gericht op Kloosterstraat en Stadsplein

3B. HUIS VAN ROOSENDAAL

Voor dit onderdeel is reeds een plan uitgewerkt door Hans van Heeswijk 
Architecten en is de omgevingsaavraag ingediend. Bijzondere aandacht 
vergt nog voor de aansluiting van het maaiveld op de gevels, de entrees, 
de uitwerking van de plantenbakken en aanwezige muren, zodat de 
aansluting op de openbare ruimte helder is en er geen achterkant situaties 
ontstaan. De binnentuin wordt een Rozentuin met verblijfskwaliteit. 
Rondom het Huis van Roosendaal
wordt het maaiveld met baksteen ingericht en bijzonder accenten met
groen, water en verlichting. Aansluiting op de waterstructuur op het plein
en de oase van de Rozentuin is gewenst, water als verbindend thema
in de buitenruimte maakt het klimaataddaptieve en duurzame karakter
zichtbaar.
Daar waar gereden of geparkeerd wordt is het maaiveld ook voorzien
van baksteen, verkeersindeling middels geschilderde strepen is
niet toegestaan. Bebording, vlaggenmasten electrakasten enz. zijn
terughoudend vormgegeven en worden geminimaliseerd bij voorkeur in
antraciet uitgevoerd. 
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VincestraatSchoolgebouw gericht op Mariadal

3C. NORBERTUS GERTRUDIS MAVO

Voor dit onderdeel is reeds een plan uitgewerkt en is de 
omgevingsvergunning verleend, zie beelden. Dit onderdeel is dus indicatief
en ter inspiratie voor de aansluitende plandelen. In dit plan is ruimschoots
aandacht voor de monumentale waarden en in materialiseren is
aansluiting gezocht op de bestaande baksteenarchitectuur in Mariadal en
het plan past hiermee prima in het ruimtelijk beeld. Bijzonder aandacht
vergt nog de aansluiting van het maaiveld op de omgeving met name
voor (fiets)parkeren. En de toegankelijkheid. Om samenhang en eenheid
te krijgen en aansluiting op Mariadal zou toevoeging van baksteen in het
maaiveld leiden tot meer samenhang in de buitenruimte.
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Stedenbouwkundigplan Vincetuin Tenderplan VincetuinVincetuin

  4.  TOETSINGSKADER

4A. VINCETUIN

De nieuwe Norbertus Gertrudis Mavo krijgt een entree aan de zuidzijde 
en de tuinen van Mariadal worden toegankelijk voor de bewoners aan de 
Vincentiusstraat.
Ook komen er woningen langs de Vincetuin. Hiermee krijgt deze plek veel 
minder het karakter van een geïsoleerd stukje buurtgroen maar wordt het 
veel meer een toegangsgebied voor School, woningen en Mariadal. Ook 
blijkt dat er behoefte is om vanuit de buurt te parkeren. 

Dit gebied zal daarom heringericht worden waarbij participatie van 
de buurt en samenwerking met de school van invloed zal zijn voor de 
inrichting. Beeldbepalend zijn de grote monumentale lindebomen en de 
nieuwe waterlijn in Mariadal. De waterlijn zal een verbindend karakter 
moeten krijgen en de toegang organiseren.
Voorop staat dat vanuit de Vincentiusstraat het groene beeld gehandhaafd 
blijft en er voldoende ruimte blijft voor spelen. Een natuurlijk karakter 
en natuurlijk spelen (geen fel kleurgebruik, geen harde materialen) staat 
hierbij voorop. Ook het parkeren zal zacht dienen te worden ingepast, 
grasstenen en omzoomd met hagen.
De grens van Mariadal, de Hortus Conclusus zal vormgegeven worden in 
het ontwerp en een zichtbaar herkenbaar element moeten zijn.
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Huidige Vincetuin rechts 100 jaar oude Lindes
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Stadsplein KloosterstraatStadsplein

4A. HET STADSPLEIN

Energieplein: stroom opwekken, verbinden en verblijven

Binnen de Hortus Conclusus is de Stroomgaard een innovatief voorbeeld 
voor duurzaamheid. Aansluitend op de Stroomgaard en letterlijk in het 
verlengde is voor het Huis van Roosendaal het energieplein bedacht. Een 
stedelijke ruimte waar energieopwekking, verbinden en verblijven centraal 
staat Hier komt ook een nieuwe entree voor het Huis van Roosendaal. 
Op dit energieplein wordt centraal in het groen geparkeerd, komen aan 
de randen verbindende pleinruimten en komen er waterpartijen die 
zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat. Het middelste deel van het 
plein wordt verdiept aangelegd, zodat auto's grotendeels aan het zicht 
worden onttrokken. Aan de oostzijde komt een verbindende doorgaande 
langzaamverkeersroute met een belangrijke functie voor de fiets, aan de 
westzijde worden met name voetgangers en fietsers voor het HUIS van 
Roosendaal verwacht. Centraal over het plein wordt de toegang voor 
auto’s naar de Stroomgaard geregeld. Er wordt gedacht om boven dit plein 
een pergola te bouwen met PV-panelen voor het opwekken van stroom, 
voor bijvoorbeeld de openbare verlichting en de (deel)auto’s.
De materialisatie van het plein bestaat uit hoogwaardige bakstenen en
bijzondere lichtmasten. Hiermee sluit het aan op de kwaliteit van de
kloostertuin.
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Appartementen aan de kloosterstraatAppartementen met architectonische accenten aan de Kloosterstraat

4B. APPARTEMENTEN KLOOSTERSTRAAT

Stedenbouwkundige richtlijnen:
Aan de westzijde van dit deel langs de Kloosterstraat wordt Mariastede
gerealiseerd. Dit is een appartementengebouw in getrapte vorm. 5
lagen aan de Stadspleinzijde 2 tot 3 bouwlagen aan de oostzijde. Tussen
school en Mariastede wordt een schoolplein aangelegd dat zowel 
Mariastede als het kindcentrum verbindt. De schuine historische
lijn richting Mariadal wordt in de bouwvolumes en in het plein terug
zichtbaar gemaakt. De bijna 100 jaar oude lindebomen die onderdeel
uitmaakten van deze historische as dienen allen te worden opgenomen en
beschermd in dit plein, eveneens monumentale lindebomen op de grens
tussen schoolplein en tuin Mariadal in oost westrichting dienen zoveel als
mogelijk behouden te worden.

Aan de westzijde, tegen het appartementencomplex wordt een nieuwe
gymzaal gebouwd, dit is een mooie begrenzing van het plein, een (geluids)
buffer tussen appartement en plein. Hierdoor wordt ook een gefaseerde
ontwikkeling op deze locatie mogelijk.
Langs de Kloosterstraat komen openbare parkeerplaatsen en een Kiss
& Ride zone. Onder het appartementengebouw wordt geparkeerd, op
maaiveld of (half)verdiept, maar in ieder geval aan het zicht onttrokken.
Aan de pleinzijde wordt op begane grond gewoond, noodzakelijk om de
plint levendig te houden. De ontsluiting van de woningen is aan de 
binnenzijde opgenomen, dus geen galerijontsluiting aan de buitenzijde. 

Bebouwingshoogte
De maximale hoogte van de woningen is 5 bouwlagen, aan de zijde van 
het stadsplein en aan de Kloosterstraat verspringd de massa van 5 naar 3 
bouwlagen.

Oriëntatie
Het appartementengebouw is alzijdig georiënteerd, met entrees langs 
de publieke routes. Het richt zich op het Stadsplein en het schoolplein 
van het kindcentrum, maar het gebouw heeft ook een zichtzijde aan 
de Kloosterstraat en aan Mariadal. De gymzaal dient niet vrijstaand 
maar verbonden te zijn aan het hoofdvolume. Ook in functionele zin 
(sportfunctie) is een verbinding wenselijk als dit programmatische maar 
geen must, alleen als dit programmatisch en financieel haalbaar is. Op 
maaiveld dient de woonfunctie maximaal aan te sluiten op de omliggende 
openbare ruimte en dient interactie mogelijk te zijn, ofwel, geen gesloten 
gevelbeeld op maaiveld. Aan de zijde van Mariadal is op de erfscheiding
een groenstructuur gedacht aansluiting hierop vanuit de architectuur is 
een belangrijke randvoorwaarde, met gevelopeningen dient hier rekening
mee te worden gehouden. Dit is een bijzondere opgave bij het parkeren 
waarvoor maatwerkoplossing noodzakelijk is. Ook het zichtbaar maken van 
de sportfunctie is een belangrijke opgave. Een metalen hekwerk, een
betonnen wand of alleen groen is niet toegestaan, de plint dient overal
baksteen in opgaande vorm te bevatten en kwalitatief hoogwaardig
uitgewerkt te zijn.

Architectonische richtlijnen:
Deze richtlijnen zijn voor alle 3 de onderdelen (appartementen, gymzaal, 
school) gelijk. Eenheid in beeldtaal, architectuur  zijn op elkaar afgestemd. 
Het eerst ontworpen gebouw is dus richtinggevend voor de volgende 
gebouwen, of beter, het cluster wordt tegelijkertijd in afstemming en 
in samenhang ontworpen. Indien tussen architecten geen afstemming 
mogelijk blijkt, geldt dat de basis baksteen (minimaal 60%) van alle 
onderdelen roodbruin, grof (gesinterd) donker en niet glad is. Bij 
afstemming kiezen de architect(en) samen met hun opdrachtgever(s) 
eenzelfde steen.

Moderne stoere stevige baksteenarchitectuur. Contrast met het Klooster, 
dus bijvoorbeeld geen gele steen met groene en witte kozijnen, geen 
sterke ritmering en dakoverstekken, geen referentie naar Amsterdamse of 
Bossche school, niet historiserend.

Grove detaillering met grote vlakken plaatmateriaal is niet toegestaan.
Zorgvuldig gematerialiseerd, naast baksteen ook afwijkende 
architectonische elementen als accent, glas, natuursteen, zink of echt 
hout. 

Geen kunststof gevelpanelen, imitatiehout of bijvoorbeeld rockpanel. 
Geen accenten in kleur maar in natuurlijke tinten.
Alzijdige oriëntatie; Op de tuin, de Kloosterstraat, stadsplein en op het 
schoolplein.

Ingetogen vormgegeven maar met een sterk reliëf, diepe neggen met 
een moderne en asymmetrische indeling. Balkons zijn onderdeel van 
de balksteen architectuur en zijn niet zoals bij het Klooster "reversibel 
aangehangen". Geen galerijontsluitingen aan de buitenzijde.

Extra toevoegingen met robuust groen is wenselijk, gevraagd wordt om 
een invulling aan het thema natuurinclusief bouwen. Geen plantenbakken 
die water moeten krijgen, natuurlijke klimmers met de wortels in de 
bodem.

Erfafscheidingen, voor zover noodzakelijk, zijn bepalend voor de beleving 
van het gevelbeeld en dienen uitgevoerd te zijn als een muur in baksteen. 
Aan de zijde van de Kloostertuin dient in detaillering en uitwerking 
samenhang met de groene grens van de Hortus Conclusus te worden 
bereikt. 



De zichtlijn langs de Stroomgaard op het Kloostergebouw verdient extra 
aandacht in het beeld, door een bijzonder architectonisch accent hierin op 
te nemen. Ook de entree naar de Kloostertuin dient aan te sluiten op de 
architectuur van de Mariastede.

De plint moet onderdeel zijn van de architectuur en licht en aantrekkelijk. 
Geen zicht op auto’s en lichtlijnen op het plafond. Een vriendelijk en 
aantrekkelijk beeld van de gehele plint passend in de stad en de tuin staat 
voorop. 

Massa/silhouet/vorm/gevelopbouw
De bebouwing krijgt een duidelijk hoofdvolume, dat niet wordt aangetast
door ondergeschikte toevoegingen en bijzondere vormen. Het silhouet van
het ensemble zorgt voor een vloeiende overgang tussen de verschillende
componenten. Erkers en balkons geven de gevel diepte, en maken de 
individuele woning zichtbaar maar mogen geen afbreuk te doen aan de
leesbaarheid van de hoofdvorm. Ramen krijgen diepe neggen om de massa
van het ensemble te versterken. De gymzaal mag niet contrasteren met 
het hoofdvolume.
Het volume wordt voorzien van een plat dak met zonnepanelen en
een groen dak. Panelen worden verhuld achter hoge opstand en de
zonnepanelen dienen, in tegenstelling tot de Stroomgaard, niet zichtbaar
te zijn.
De inpandige parkeervoorziening krijgt een entree aan de Kloosterstraat,
deze dient zo minimaal mogelijk te worden vormgegeven en vlak te liggen
in het gevelvlak, dus geen accent.



Kindcentrum met rondom architectonische accenten Kindcentrum aan de kloosterstraat

Architectonische richtlijnen:
Deze richtlijnen zijn voor alle 3 de onderdelen (appartementen, gymzaal, 
school) gelijk: eenheid in beeldtaal en  architectuur op elkaar te zijn 
afgestemd. Het eerst ontworpen gebouw is dus richtinggevend voor 
de volgende gebouwen, of beter, het cluster wordt tegelijkertijd in 
afstemming en in samenhang ontworpen. Indien tussen architecten geen 
afstemming mogelijk blijkt geldt dat de basis baksteen (minimaal 60%) 
van alle onderdelen roodbruin, grof (gesinterd) donker en niet glad is. 
Bij afstemming kiezen de architect(en) samen met hun opdrachtgever(s) 
eenzelfde steen.

Moderne stoere stevige baksteenarchitectuur. Contrast met het Klooster, 
dus bijvoorbeeld geen gele steen met groene en witte kozijnen, geen 
sterke ritmering en dakoverstekken, geen referentie naar Amsterdamse of 
Bossche school, niet historiserend.

Grove detaillering met grote vlakken plaatmateriaal is niet toegestaan.
Zorgvuldig gematerialiseerd, naast baksteen ook afwijkende 
architectonische elementen als accent, glas, natuursteen, zink of echt 
hout. 

Geen kunststof gevelpanelen, imitatiehout of bijvoorbeeld rockpanel. 
Geen accenten in kleur maar in natuurlijke tinten.
Alzijdige oriëntatie; op de tuin, de Kloosterstraat, stadsplein en het 
schoolplein.

Ingetogen vormgegeven maar met een sterk reliëf, diepe neggen, 
sprekende balkons, moderne en asymmetrische indeling.

Extra toevoegingen met robuust groen is wenselijk, gevraagd wordt om 
een invulling aan het thema natuurinclusief bouwen. Geen plantenbakken 
die water moeten krijgen, natuurlijke klimmers met de wortels in de 
bodem.

Erfafscheidingen voor zover noodzakelijk zijn bepalend voor de beleving 
van het gevelbeeld en dienen uitgevoerd te zijn als een muur in baksteen. 
Aan de zijde van de Kloostertuin dient in detaillering en uitwerking 
samenhang met de groene grens van de Hortus Conclusus te worden 
bereikt. 

4C. KINDCENTRUM

Stedenbouwkundige richtlijnen:
Aan de oostzijde langs de Kloosterstraat wordt een nieuw kindcentrum
gerealiseerd waarin een basisschool en naschoolse- en kinderopvang
worden gecombineerd in 1 gebouw.
Tussen kindcentrum en Mariastede is het schoolplein opgenomen. De
schuine historische lijn richting Mariadal wordt in de bouwvolumes en in
het plein terug zichtbaar gemaakt. De 4 bijna 100 jaar oude lindebomen 
die onderdeel uitmaakten van deze historische as worden opgenomen 
in dit plein ook de lindebomen op de grens tussen schoolplein en tuin 
Mariadal in oost-westrichting dienen zoveel als mogelijk behouden te 
worden. Het plein wordt uitgevoerd in een combinatie van betgontegels 
en baksteen, aan de Kloosterstraat dient transparantie en doorzicht te 
worden gewaarborgd, een accent wordt voorgestaan in de oude schuine 
historische as, een afwijking van bestrating of een poort is hier op zijn 
plaats. Aandacht voor vuilopslag en fietsenstalling is een bijzondere 
opgave, indien dit gecombineerd kan worden met de gymzaal en (deels) 
opgenomen kan worden in dit volume heeft dit de voorkeur.
Langs de Kloosterstraat komen openbare parkeerplaatsen en een Kiss &
Ride zone. 

Bebouwingshoogte
De maximale hoogte is 2 bouwlagen

Oriëntatie
Het kindcentrum is alzijdig geörienteerd, met entrees langs de publieke
routes of het plein. Het gebouw heeft ook een zichtzijde aan de 
Kloosterstraat en aan Mariadal maar oriënteert zich ook op de tuin
en op de entree naar Mariadal aan de oostzijde. Op maaiveld dient
de schoolfunctie maximaal aan te sluiten op de omliggende openbare
ruimte en dient de onderwijsfunctie dient vanaf de buitenzijde beleefbaar 
te zijn, geen anonimiteit. Aan de zijde van Mariadal is op de erfscheiding
een groenstructuur gedacht aansluiting hierop vanuit de architectuur is 
een belangrijke randvoorwaarde, met gevelopeningen dient hier rekening
mee te worden gehouden. Vanuit het plein is een toegang naar de tuin
opgenomen, deze verdient een bijzondere uitwerking in relatie tot de
historische as op het voormalige Heilig Hartbeeld. 



Massa/silhouet/vorm/gevelopbouw
De bebouwing krijgt een duidelijk hoofdvolume, dat niet wordt aangetast
door ondergeschikte toevoegingen en bijzondere vormen. Het silhouet van
het ensemble zorgt voor een vloeiende overgang tussen de verschillende
componenten. Ramen krijgen diepe neggen om de massa van het
ensemble te versterken. Het volume wordt voorzien van een plat dak,
met zonnepanelen en een groen dak. PV Panelen en installaties worden
verhuld achter hoge opstand en de zonnepanelen dienen, in tegenstelling
tot de Stroomgaard, niet zichtbaar te zijn vanaf maaiveld. De entree van de
school moet duidelijk herkenbaar zijn aan het plein. 



38 Mariadal - Beeldkwaliteitsplan

Beiden baksteen maar contrast monument en 
modern

Architectuur in contrast met historische 
bebouwing klooster (geen gele steen gebruiken)

Kleur en structuur = donkerrode baksteen, grof, 
relief indien geen afstemming, formaat ntb

Voorbeeld Accent in zichtlijn langs Stoomgaard 
(gaat om gebaar niet om aantal bouwlagen)

Gymzaal geen gesloten doos, functie dus zchtbaar Gevel met relief

Rijke detaillering baksteen Parkeren auto's niet zichtbaar - dit is een parkeergarage!! Accenten
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Levendige plint entree als accent Geen symmetrische opbouw Volumes verspringend in zelfde architectuursteen

Geen plaatmateriaal en geen kleurgebruikGeen parkeerplint Geen plaatmateriaal en imitatiehout



Oase (stedebouwkundige opzet nog te bepalen)Appartementengebouwen met architectonische accenten.

Architectonische richtlijnen:

Karakteristiek
De architectuur is ingetogen vormgegeven, zorgvuldig gematerialiseerd
en vormt, net zoals de bebouwing in de zuidrand, geen beeldconcurrent 
met het Kloostergebouw. 
De bebouwing dient in kleurstelling (baksteen) op te gaan in het 
groen en niet direct in de architectuur aansluiting te zoeken op het 
architectuurbeeld van de bestaande bebouwing van het Huis van 
Roosendaal en De Norbertus Gertrudis Mavo. In architectuur is er een 
contrast met de Stroomgaard, grote vlakken met plaatmateriaal zijn 
daarom niet toegestaan evenals grote glasoppervlakken die vlak in de 
gevel liggen, terugliggend kan wel.  
Extra toevoegingen met groen zijn wenselijk, gevraagd wordt om een
invulling aan het thema natuurinclusief bouwen. Om op te gaan in de 
groene omgeving moet kleurgebruik geminimaliseerd worden. Zwart, 
antraciet en donkergrijs passen uitstekend in een groene setting evenals 
een donkergeel/grijsgroene steenkeur. Een felgele of lichtrode steen is niet 
toegestaan.

Massa/vorm/gevelopbouw
De bebouwing krijgt een duidelijk hoofdvolume, die niet wordt aangetast
door ondergeschikte toevoegingen en bijzondere vormen . De
bouwvolumes worden voorzien van een plat dak met zonnepanelen en
een groen dak. De opbouw voor een eventuele lift of trappenhuis dient
onderdeel uit te maken van het hoofdvolume,  installaties en PV panelen
moeten hier op aansluiten. Aandacht voor de schaduwrijke omgeving
met weelderig groen is belangrijk, de materialisering van de gevels dienen
hierop te zijn afgestemd. Bijvoorbeeld een wat harde donkere en grotere
baksteen, of een andere duurzame onderhoudsvriendelijke steen . In
contrast met de Stroomgaard is een horizontale compositie vereist.
Door de stedenbouwkundige richtlijnen en de 
bestemmingsplanomschrijving kan het gebied worden ingevuld met
kleinschalige appartementen of individuele of geschakelde kleine
woningen. Vanuit het bestemmingsplan is het mogelijk om 2 of 3 
bouwvolumes te plaatsen. Voorkeur gaat uit naar 3 volumes los en 
verspringend in de ruimte geplaatst.

4D. OASE

Stedenbouwkundige richtlijnen:
In de bestaande tuin van het Huis van Roosendaal op de plaats waar nu
het parkeerterrein van de gemeente is gelegen komt de Oase. Een groen
waterrijke tuin met een ensemble van kleine woongebouwen. Te denken
valt aan enkele kleine appartementengebouwen of een aantal Kleine al
dan niet geschakelde woningen in maximaal 2 bouwlagen.
De tuin is collectief en openbaar toegankelijk, dus er zijn geen individuele
afgeschermde privétuinen aanwezig en geen erfafscheidingen, hoogstens
een klein terras met een laag en transparant windscherm.
Essentieel bij de uitwerking is dat er geen inkijk in de (achter)tuinen
van de woningen in de Ludwigstraat mogelijk is omwille van de privacy
van de bestaande bewoners. Dit kan doormiddel van het beperken
van gevelopeningen, het plaatsen van schermen of groene hagen of
loggia’s. De bestaande groenzone langs de Ludwigstraat moet worden 
gehandhaafd en versterkt. De gebouwen dienen op te gaan in het groen en 
aan te sluiten op de waterrijke omgeving. Vlonders, groene gevels, afstro-
mend hemelwater en bijzondere aandacht voor natuurinclusief bouwen is 
een middel om dit te bereiken.

Oriëntatie
De woningen staan met de plint in het groen of het water en zijn alzijdig
georiënteerd met veel transparante delen. (ivm privacy Ludwigstraat muv
de westzijde). Vanuit de woningen is zicht op de (school)tuin essentieel,
parkeren is opgenomen bij de Stroomgaard. Door de tuin lopen alleen
wandelpaden de auto blijft dus aan de zijde van de Stroomgaard. Er 
zijn geen prive tuinen rondom de woningen en er worden geen losse 
erfafscheidingen geplaatst in het groen.





42 Mariadal - Beeldkwaliteitsplan

Donkere architectuur in baksteen gaat op in de groene omgeving

Donkere baksteenarchitectuur gaat op in natuurlijke omgeving Moderne detaillering in baksteen (volume niet representatief) Gevelbeplanting vanuit de grond (kleur baksteen te licht, volume niet 
representatief)



43Mariadal - Beeldkwaliteitsplan

Geen losstaande terrasschermen

Echte groene gevels, wilde wingerd, goed detailleren! Echte groene gevels wilde wingerd (volume niet representatief) Echte groene gevels

Geen plaatmateriaal en geen kleurgebruik Geen plaatmateriaal en imitatiehout
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1. Inleiding 
 
 
Het klooster Mariadal is enige jaren geleden leeg komen te staan vanwege het vertrek van de 
bewoners, de Zusters Franciscanessen van Mariadal, naar een locatie elders in Roosendaal. 
Omdat het klooster en de daarbij behorende kloostertuin van hoge monumentale waarde zijn 
(sinds 2001 een rijksmonument) en van grote betekenis zijn voor de identiteit van Roosendaal, is 
het alleszins wenselijk het gebouw en de tuin te behouden voor de toekomst met respect voor de 
cultuurhistorische en monumentale waarde. Aanvankelijk was de bedoeling alleen voor het 
kloosterterrein een toekomstperspectief te vervaardigen. Door de provincie is in afstemming met 
de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een verkoopprocedure georganiseerd 
onder het adagium ‘behoud door ontwikkeling’. Daaruit is uiteindelijk een winnaar gekozen, 
namelijk het plan van de BVR. In een later stadium zijn ook de gronden rondom het 
kloostercomplex bij de planvorming betrokken. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan 
voor ‘Groot Mariadal’. 
 
Het stedenbouwkundig plan omvat derhalve behalve het kloostercomplex (klooster met tuin) ook 
de woningbouwontwikkeling achter en naast het stadskantoor en de realisatie van een nieuw 
Kindcentrum Jeroen Bosch. Het nieuwe stadskantoor (Huis van Roosendaal) en de Norbertus 
Gertrudismavo maken eveneens onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan.  
 
Het stedenbouwkundig plan is vertaald in het voorliggende bestemmingsplan ‘Groot Mariadal’. In 
een bestemmingsplan wordt aangegeven waar de verschillende functies, zoals genoemd in het 
stedenbouwkundig plan, in het gebied een plaats krijgen. Het bestemmingsplan regelt waar en 
hoe hoog er gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is daarmee de juridische uitwerking van 
het voor dit gebied ontwikkelde stedenbouwkundige plan. Opgemerkt wordt dat het Stadskantoor 
en de Norbertus Gertrudismavo buiten het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan zijn 
gebleven en onderdeel zijn blijven uitmaken  van het bestemmingsplan Centrum Noord. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de renovatie van het nieuwe stadskantoor (‘Huis van Roosendaal’). 
Het stadskantoor ligt weliswaar in het plangebied, maar het gebouw vormt geen onderdeel van het 
voorliggende bestemmingsplan. De openbare ruimte rondom het gebouw wel. De renovatie van 
het gebouw heeft een eigen ruimtelijke procedure doorlopen (reguliere 
omgevingsvergunningenprocedure). Hetzelfde geldt voor de vernieuwbouw van de Norbertus 
Gertrudismavo.  
 
Inspraakprocedure 
Op grond van de Inspraakverordening biedt de gemeente Roosendaal de gelegenheid voor een 
ieder om in te spreken op de voorontwerpversie van een bestemmingsplan. Het 
voorontwerpbestemmingsplan ligt in dat kader gedurende een periode van zes weken ter inzage. 
Gedurende die termijn kunnen er inspraakreacties worden ingediend. Ook is het gebruikelijk dat in 
voornoemde termijn een inspraakbijeenkomst wordt georganiseerd waarbij ook mondeling kan 
worden ingesproken. Inspraakbijeenkomsten hebben de vorm van een ‘inloopbijeenkomst’ en zijn 
vooral bedoeld om kennis te nemen van het bestemmingsplan en om mondelinge 
inspraakreacties naar voren te brengen, die via daartoe ontwikkelde formulieren kunnen worden 
ingediend. 
 
De planontwikkeling van het gebied (Groot) Mariadal is voorafgegaan door een informatietraject, 
waarbij de omgeving op diverse momenten is geïnformeerd en bijgepraat over de voortgang van 
en gedachtevorming over het stedenbouwkundig plan. Dat is in nauwe samenspraak gebeurd met 
de ontwikkelende partij van het kloostercomplex Mariadal en de kloostertuin (BVR) en de bij het 
project betrokken adviseurs.  
Zo waren twee informatiebijeenkomsten ingepland kort voordat het voorontwerpbestemmingsplan 
Groot Mariadal in de inspraak zou worden gebracht, namelijk op 5 maart en op 10 maart 2020. 
Tijdens die bijeenkomsten zou vooral de laatste stand van zaken voor wat betreft het 
stedenbouwkundig plan worden toegelicht. 
Als gevolg van de Coronacrisis die ons land sinds begin maart 2020 in de greep houdt, is het 
anders gelopen dan de bedoeling was. Kon de bijeenkomst op 5 maart nog wel doorgang vinden, 
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de bijeenkomst van 10 maart moest vanwege strengere richtlijnen van het RIVM  worden 
gecanceld. 
De gemeente stond op dat moment voor de opgave na te denken over de wijze waarop de 
voortgang van het project Groot Mariadal erin gehouden kon worden en tegelijkertijd ervoor zorg 
te dragen dat iedereen en met name de omwonenden in de gelegenheid zouden worden gesteld 
om te kunnen inspreken. Daarbij is ervoor gekozen de inspraakprocedure door te laten gaan, 
maar met de nodige aanpassingen. 
 
De officiële start van de inspraak was op 23 maart 2020. Gedurende zes weken (tot en met 4 mei) 
zou het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen. Er was een inspraakbijeenkomst 
ingepland op 14 april. Al gauw bleek dat ook de inspraakbijeenkomst geen doorgang kon vinden.  
Om die reden werden de volgende maatregelen genomen: 

• De inspraaktermijn werd verlengd met twee weken, tot en met 18 mei. 

• Er werd de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken op Mariadal om ten 
overstaan van een ambtenaar mondeling in te spreken. Daarbij werd ook de mogelijkheid 
geboden om een korte toelichting op de inhoud van het bestemmingsplan te krijgen. Van 
deze mogelijkheid is overigens slechts beperkt gebruik gemaakt. 

• Via de website Groot Mariadal werd informatie aangereikt over het stedenbouwkundig 
plan en het voorontwerpbestemmingsplan, onder andere in korte filmimpressies.  Daarbij 
werd ook een presentatie met inhoudelijke uitleg over het bestemmingsplan en de 
procedure aangeboden.  

 
Het voorontwerp bestemmingsplan is tegelijk met de inspraaktermijn tevens toegezonden aan 
diverse overheidsinstanties en andere overlegpartners in het kader van artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening.  
 
Resultaten inspraak en overleg 
Er zijn diverse (mondelinge en/of schriftelijke) inspraakreacties ingekomen, afkomstig van en/of 
namens bewoners van de vier straten, die grenzen aan het plangebied: Burgemeester 
Prinsensingel, Vincentiusstraat, Kloosterstraat en Ludwigstraat. Deze inspraakreacties worden 
samengevat in hoofdstuk 2 en voorzien van een gemeentelijke reactie.  
 
Uit het overleg ex artikel 3.1.1 Bro zijn eveneens van enkele instanties opmerkingen ingekomen: 
de Provincie, Waterschap De Brabantse Delta, Brandweer Midden- en West-Brabant, afdeling 
risicobeheersing. Deze worden aan de orde gesteld in hoofdstuk 3, 
 
De Provincie heeft in de overlegreactie tevens het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan 
beoordeeld aan de vraag welke gevolgen het plan zou kunnen hebben voor het behoud, de 
bescherming en het versterken van de cultuurhistorische waarden van het complex Mariadal. Dit 
advies vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen de gemeente, BVR en 
de provincie. De provincie reageert daarmee als contractpartner in de 
samenwerkingsovereenkomst.  
Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het voorontwerpbestemmingsplan 
becommentarieerd ten aanzien van de voorgenomen planontwikkelingen in relatie tot de 
monumentale waarden. 
De geleverde inbreng wordt behandeld in hoofdstuk 4 van dit rapport. 
 
De officiële inspraakprocedure is formeel beëindigd op 18 mei 2020. Na de beëindiging van deze 
termijn hebben nog diverse overlegmomenten en consultaties plaatsgevonden met 
bewonersafvaardigingen uit de verschillende rondom het plangebied gesitueerde straten: 
Kloosterstraat, Ludwigstraat, Vincentiusstraat en Burgemeester Prinsensingel.  
Deze overleggen waren bedoeld om de plannen nog nader uit te leggen, maar ook om een beter 
beeld te krijgen bij de ingediende inspraakreacties. Ook werd tijdens die overleggen, waar 
mogelijk een opening geboden voor verdere participatie en inbreng van bewoners bij de 
uitwerking van de plannen. In de diverse overleggen zijn afspraken gemaakt. De gesprekken en 
de van de gesprekken gemaakte verslagen zijn geen officiële reacties op de inspraak, maar 
worden in dit rapport wel betrokken bij de inspraakbehandeling.  
 
In diverse overlegmomenten heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de Provincie, de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Tijdens deze 
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overleggen werd nader ingezoomd op de monumentale en cultuurhistorische aspecten die bij het 
stedenbouwkundig plan en het daarop geënte bestemmingsplan zijn betrokken. Daarbij was het 
de bedoeling om inzicht te vergaren in de verschillende standpunten vanuit de diverse betrokken 
partijen. Ook werd daarmee een basis gelegd voor verdere gedachtevorming en discussie bij de 
uitwerking van (deeluitwerkingen van) de plannen.  
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2. De inspraakreacties 

 
In het kader van de inspraakprocedure zijn reacties ingekomen van bewoners uit de vier straten die 
om het plangebied heen zijn gesitueerd: de Vincentiusstraat, de Burgemeester Prinsensingel, de 
Kloosterstraat en de Ludwigstraat. Onderstaand worden de ‘vier straten’ gebruikt als basis voor de 
opbouw van de inhoudelijke behandeling en beoordeling van de inspraakreacties. 
Alle reacties, vanuit welke straat ze ook komen, hebben voor een belangrijk deel dezelfde 
onderwerpen: 

• Privacy, uitzicht en wat daarmee samenhangt. 

• Positie en hoogte van op te richten nieuwbouw. 

• Verkeer en parkeren. 

• Overlast vanwege bouwactiviteiten en schade (heien, trillingen). 

• Andere aspecten. 
 

Inspraak van de bewoners, woonachtig in de Vincentiusstraat 
 
Algemeen 
Er zijn vanuit de Vincentiusstraat drie inspraakreacties ingekomen. 
 
Insprekers 1, namens 39 medebewoners uit de Vincentiusstraat, 
Inspreker 2, als aanvulling op de inspraakreactie van insprekers 1, 
Inspreker 3 namens bewoners uit de Vincentiusstraat. 
 
Op de volgende onderdelen wordt er gereageerd op de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. 
 

1. Invloed op de woningen: verlies privacy, uitzicht, dag-/zonlichttoetreding, waardevermindering 
van de woningen. 

2. Verkeersoverlast: meer verkeersbewegingen als gevolg van zorg, extra woningen en horeca. 
Maar ook ontwikkelingen van de aanwezige school die uitgebreid wordt. 

3. Extra parkeerdruk als gevolg van de toevoeging van functies in het kloostergebouw en de 
bouw van woningen. Terwijl op dit moment al sprake is van een parkeerprobleem. Daarbij is 
het wensbeeld dat bezoekers van de zorginstelling, school en horeca in de Stroomgaard gaan 
parkeren in de praktijk waarschijnlijk een probleem omdat het feitelijk gedrag van parkeerders 
anders is. 

4. Wegvallen Vincetuin: groen/speelgelegenheid wordt opgeofferd aan parkeren.  
5. Het realiseren van een parkeerterrein aan de achterzijde van de woningen leidt tot 

geluidhinder en stankoverlast. 
6. De dakopbouw leidt tot verlies van privacy vanwege inkijk op de achtertuinen. 
7. De nachtverlichting van de woningen en het parkeerterrein. 
8. Als gevolg van de coronacrisis is de inspraak niet verlopen zoals dat zou moeten. De 

dynamiek en de interactie die bij een gedegen inspraaktraject hoort, wordt gemist. Insprekers 
zijn van oordeel dat de inspraak daardoor niet zorgvuldig en volledig kon plaatsvinden. 

9. Wanneer er gebouwd wordt, dan neemt dat geruime tijd in beslag en leidt dat tot zwaar 
bouwverkeer in de Vincentiusstraat. 

10. Voor de bewoners van het pand Vincentiusstraat 46 worden het verlies van uitzicht, zon- en 
daglicht en overlast vanwege de in het plan voorziene looproute Centrum-station nog eens 
expliciet aan de orde gesteld.  

 
Gemeentelijke reactie 
Ad 1 en ad 10:  
Dat privacy, uitzicht en dag-/zonlichttoetreding belangrijke aspecten zijn voor het woongenot, staat niet 
ter discussie. Toch moet bij het wonen in een binnenstedelijke situatie er altijd rekening mee 
gehouden worden, dat volledige privacy en een volledig onbelemmerd uitzicht nooit helemaal kunnen 
gelden en dat door normale - in stedelijk gebied plaatsvindende - stedenbouwkundige en 
bouwkundige ontwikkelingen daar in de loop van de tijd veranderingen in kunnen optreden. In een 
binnenstedelijke context is immers sprake van een hoge bebouwingsdichtheid en een hoge dynamiek 
in veranderingsprocessen. Een claim dat er in de directe omgeving van een woning nooit iets mag 
gebeuren waardoor de bestaande situatie verandert, is niet reëel.  
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De vraag is derhalve niet zozeer of er veranderingen mogen worden aangebracht maar vooral of 
bepaalde veranderingen wel of niet als aanvaardbaar moeten worden bestempeld en met ingezette 
veranderingen op aanvaardbare wijze rekening is gehouden met belangen van omwonenden 
De gemeente is van oordeel dat de veranderingen die in het plangebied gaan plaatsvinden, passend 
zijn in een stedelijke omgeving. De veranderingen die nu in gang gezet worden, vloeien voort uit het 
feit dat het kloostercomplex inmiddels een aantal jaren niet meer wordt gebruikt waarvoor het eertijds 
is gebouwd. Vanwege het rijksmonumentale karakter staat behoud voorop, terwijl er tegelijkertijd ook 
een transformatie noodzakelijk is om duurzame gebruiksmogelijkheden mogelijk te maken, waardoor 
behoud van het kloostercomplex haalbaar is. Voor dat laatste moeten vanzelfsprekend ook 
kostendragers gevonden worden.  
 
Dit betekent dat veranderingen in de optiek van de gemeente weliswaar aanvaardbaar zijn, maar dat 
natuurlijk wel gekeken dient te worden of de voorgestelde veranderingen zodanig kunnen worden 
ingepast, dat ze uit stedenbouwkundig oogpunt en met het oog op de leefbaarheid als aanvaardbaar 
te bestempelen zijn. De Vincentiusstraat is een woonstraat waar voor een deel van de straat aan 
weerszijden woningen zijn gesitueerd. Ter hoogte van Vincentiusstraat 46 staat op dit moment geen 
bebouwing in de vorm van woningen doch een muur die onderdeel uitmaakt van het kloostercomplex.  
Nu wordt als gevolg van een algehele transformatie van het kloostercomplex gekozen voor een 
woningbouwontwikkeling. Dit is stedenbouwkundig goed te verantwoorden en is naar het oordeel van 
de gemeente passend in een binnenstedelijke context.   
 
Ad 2:  
Met de toevoeging van extra programma in Groot Mariadal neemt het aantal verkeersbewegingen toe. 
Voor een groot deel zal het verkeer via de zuidzijde van het plangebied rijden, omdat het merendeel 
van de parkeerplaatsen via de Kloosterstraat bereikbaar is. Bewoners van het kloostergebouw, de 
woningen langs de Vincentiusstraat en de school zullen wel gebruik maken van het westelijke deel 
van de Vincentiusstraat om bij hun parkeerplaatsen te komen. Op basis van de CROW-kencijfers 
heeft Mobycon berekend dat het te realiseren programma op een weekdag circa 180 extra ritten door 
de Vincentiusstraat oplevert. Omdat de Vincentiusstraat een eenrichtingsregime kent, verlaten de 
voertuigen het plangebied via de Dokter Lemmensstraat en de Burgemeester Schoonheijtstraat  
Metingen uit 2019/2020 geven aan dat op een gemiddelde weekdag circa 180 voertuigen gebruik 
maken van de Vincentiusstraat. Op het moment van tellen, was de gemeente Roosendaal (tijdelijk) 
gehuisvest in het klooster Mariadal.  
Met een intensiteit van circa 380 motorvoertuigen per etmaal blijft de verkeersdruk in de 
Vincentiusstraat (westzijde) acceptabel. Verkeerskundig heeft een woonstraat een maximale 
toelaatbare capaciteit van 4000 tot 5000 motorvoertuigen per etmaal.  

 

Ad 3:  
Het programma van Mariadal voorziet in zijn eigen parkeerbehoefte en voldoet aan de Nota 
Parkeernormen 2011. Er worden voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoek binnen 
het plangebied gerealiseerd. In de Stationsbuurt geldt tijdens venstertijden een parkeerregime voor 
uitsluitend vergunninghouders. Het is niet waarschijnlijk dat bezoekers tegen het tarief van een 
dagkaart in de wijk zullen parkeren. Buiten de venstertijden kan dit wel voorkomen en ook kan er 
thans met een parkeerapp kort worden geparkeerd. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de 
wenselijkheid om de venstertijden in Roosendaal te verlengen. Ook zullen de mogelijkheden om met 
de parkeerapp op straat te parkeren aangescherpt worden in gebieden waar uitsluitend 
vergunninghouders mogen parkeren.  
 

Ad 4:  

In de Vincetuin wordt een combinatie van onder andere parkeren, groen en spelen voorgestaan en 
dus niet louter het gebruik als parkeerterrein. De bewoners zullen worden betrokken in het 
ontwerpproces. Een eerste gesprek hierover met de school en de omwonenden heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 
 
Ad 5:  
Een parkeerterrein leidt altijd tot verkeersbewegingen en geluiden bij het openen en verlaten van 
auto’s. De vraag is echter of dit in een binnenstedelijk gebied als onaanvaardbaar moet worden 
beschouwd. De gemeente meent dat dit niet het geval is: de afstand tussen de woningen en het 
parkeerterrein is in een binnenstedelijke situatie aanvaardbaar te noemen.  
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Ad 6:  
De dakopbouw wordt terugliggend gesitueerd achter de bestaande hoge (ca. 1 m) dakopstand. Het 
dak wordt zodanig ingericht dat het dakterras zich bevindt aan de zijde van de kloostertuin. Het 
resterend dakvlak wordt naar verwachting alleen betreden voor onderhoudswerkzaamheden. Door de 
terugliggende gevels van de dakopbouw en bestaande hoge dakopstand is inkijk vanuit de 
dakopbouw in de omliggende tuinen beperkt. 
 
Ad 7:  
Er zal achter de woningen sprake  zijn van meer verlichting in de tuin van het klooster ten opzichte van 
de huidige situatie. Er worden immers woningen toegevoegd en dat brengt ook extra verlichting met 
zich mee. Ook hier geldt: dat hoort bij het wonen in een stedelijk gebied. Wanneer het gaat over 
openbare gebieden kan met verlichtingstechniek zorggedragen worden voor aanvaardbare 
verlichtingsniveaus. Betreft het particuliere woningen, dan is dat primair aan de bewoners. Het 
bestemmingsplan is echter niet het kader waarin verlichtingsniveaus juridisch kunnen worden 
vastgelegd. Hier speelt ook mee dat de bewoners van de bestaande en toekomstige woningen c.q. de 
ontwikkelaar met elkaar in overleg (kunnen) treden op het moment dat nodig is om voor iedereen een 
prettig leefklimaat te garanderen. 

 

Ad 8:  
De coronacrisis heeft inderdaad gevolgen voor de wijze waarop de inspraak is vormgegeven. Dat 
betreft enkel en alleen het organiseren van bijeenkomsten, waar meer personen aanwezig zouden 
kunnen zijn dan het toegestane aantal, voortvloeiend uit de coronamaatregelen. Dit betekent, dat één 
informatiebijeenkomst en de inspraakbijeenkomst in het kader van het onderhavige 
voorontwerpbestemmingsplan geen doorgang konden vinden. 
Daar zijn echter in de optiek van de gemeente goede alternatieven voor ontwikkeld om toch de nodige 
informatie te verstrekken via de websitepagina voor Groot Mariadal. Ook werden geïnteresseerden 
uitgenodigd om op afspraak kennis te nemen van de plannen en desgewenst een toelichting te 
krijgen. Dat kon via verschillende ingangen. Dit stond een zorgvuldig en gedegen inspraaktraject niet 
in de weg: iedereen werd op diverse wijzen geïnformeerd én in de gelegenheid gesteld zijn of haar 
reactie naar voren te  brengen. Tijdens de verwerkingsperiode van de inspraakreacties zijn extra 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de vier straten die het plangebied omsluiten.  
 
Ad 9: 
Het is (helaas) onvermijdelijk dat sprake zal zijn van (enige) overlast tijdens de bouwactiviteiten. Het 
streven is in ieder geval dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat geldt ook voor de 
verkeersbewegingen (aan- en afvoer van bouwmaterialen). Uitgangspunt is dat het bouwverkeer via 
de Kloosterstraat komt en gaat. 
In samenspraak met omwonenden zullen gemeente en ontwikkelaar/aannemers goede afspraken 
maken teneinde tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.   
 

Inspraak van de bewoners, woonachtig in de Burgemeester Prinsensingel 
 
Algemeen 
Er zijn vanuit de Burgemeester Prinsensingel drie inspraakreacties binnen gekomen. 

 
Insprekers 4, namens de bewoners van de panden Burgemeester Prinsensingel 1-45, 
Inspreker 5, een grotendeels gelijke reactie als insprekers 4, 
Insprekers 6. 
 
Op de volgende onderdelen wordt er gereageerd op de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Groot Mariadal’. 
 

1. Er wordt door insprekers een beeld geschetst van de huidige (verkeers)situatie in de 
Burgemeester Prinsensingel. Er wordt te hard gereden in de straat en dit leidt tot 
verkeersgevaarlijke situaties. Ook is de parkeerdruk in de straat erg hoog. Dat wordt in 
belangrijke mate veroorzaakt door treinreizigers, bewoners uit omliggende straten, 
kantoorpersoneel en kamerverhuur in de Brugstraat. Wanneer de -naar het oordeel van 
insprekers-  mooie plannen voor Mariadal worden gerealiseerd, zal dit nog verergeren.  
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2. Gepleit wordt om dit gedeelte van de Burgemeester Prinsensingel, meer dan nu het geval is, 
bij de ontwikkeling van Groot Mariadal te betrekken. 

3. Concreet wordt voor het volgende gepleit: 

• Aanpassingen in de straat, 

• Eén parkeerplaats op naam per woonadres, 

• Instellen 30 km/u, 

• Eénrichtingsverkeer van Kloosterstraat naar Brugstraat, 

• Een van de rijbaan gescheiden fietspad, 

• Herbestemming van de strook van 1,5 m. voor de woningen, die in eigendom 
toebehoort aan de bewoners en in bruikleen is gegeven aan de gemeente. 

4. Er wordt bezwaar gemaakt tegen een mogelijke opening in de kloostermuur aan de 
Burgemeester Prinsensingel, omdat dit leidt tot (nog meer) parkeeroverlast vanwege 
bezoekers van de toekomstige horecagelegenheid in het klooster.  

 
Gemeentelijke reactie 
Ad 1: 
Wat in deze inspraakreactie naar voren wordt gebracht (en tijdens latere gesprekken nogmaals aan de 
orde werd gesteld) staat deels los van de ontwikkelingen op Groot Mariadal. Het behoort tot de situatie 
die inherent is aan het stedelijk gebied, zeker in de gebieden die in een andere tijd zijn ontwikkeld, 
waarin het autobezit en -gebruik veel lager was. Bovendien is wat aangedragen wordt (hard rijden 
waardoor verkeersgevaarlijke situaties ontstaan) in belangrijke mate te wijten aan het verkeersgedrag 
van mensen. 
 
Door toevoeging van het extra programma in Groot Mariadal zal de verkeersdruk in de Burgemeester 
Prinsensingel toenemen. Het bureau Mobycon heeft aan de hand van het programma Groot Mariadal 
en de CROW kencijfers berekend dat er ruim 500 extra auto’s door de Kloosterstraat zullen gaan 
rijden. Deze 500 motorvoertuigen verdelen zich vervolgens verder over de centrumring en de 
Burgemeester Prinsensingel. In het verkeersonderzoek van Mobycon (februari 2021) wordt ingegaan 
op de prognoses van het aantal autobewegingen op de wegen rondom Groot Mariadal. In 2019 zijn de 
verkeersbewegingen in de Burgemeester Prinsensingel voor het laatst geteld. Met inachtneming van 
de autonome groei en de extra autobewegingen door het programma van Groot Mariadal komt de 
totale verkeersbelasting van het noordelijke deel van de Burgemeester Prinsensingel uit op circa 3000 
motorvoertuigen per etmaal. Hiermee blijft de intensiteit onder de maximaal toelaatbare capaciteit en 
blijft de verkeersdruk binnen aanvaardbare normen voor een binnenstedelijke situatie. 
 
In de Burgemeester Prinsensingel geldt het regime van betaald parkeren. Overdag zal men minder 
geneigd zijn om in die straat te parkeren, omdat er betaald moet worden. In de avonduren geldt er 
geen parkeerregime. Stadsbreed wordt op dit moment bekeken of het wenselijk is de venstertijden 
naar de avonduren te verruimen. Mocht deze maatregel doorgevoerd worden dan zal de parkeerdruk 
ook in de avonduren niet toenemen.   
 
Ad 2: 
In het bestemmingsplan Groot Mariadal wordt aandacht geschonken aan de gevolgen van het project 
voor omliggende straten en gebieden waaronder de Burgemeester Prinsensingel. Dat hoort ook bij de 
eis dat een bestemmingsplan en de daarin gemaakte ruimtelijke keuzes moeten voldoen aan het 
criterium van ‘een goede ruimtelijke ordening’, die verder kunnen reiken dan het plangebied van het 
betreffende bestemmingsplan. Mochten specifieke maatregelen daarvoor nodig zijn, dan worden die 
uitgevoerd, ook buiten het plangebied. De eventueel te treffen maatregelen passen in het 
bestemmingsplan dat ter plaatse van kracht is. Voor de Burgemeester Prinsensingel is dat het 
bestemmingsplan Centrum Noord. Om die reden hoeft het bestemmingsplangebied van Groot 
Mariadal niet te worden ‘opgerekt’.  
 
Ad 3: 
De Burgemeester Prinsensingel is een van de aanloopstraten richting de centrumring. De straat kan 
de toename van het verkeer als gevolg van de plannen voor Groot Mariadal goed verwerken waardoor 
geen directe aanleiding of noodzaak ontstaat om de straat te herinrichten  Op dit moment is de straat 
niet toe aan onderhoud en dit staat de komende decennia ook niet op de planning. Een definitieve 
herinrichting van de straat is nu niet aan de orde. Naar aanleiding van gesprekken met de bewoners 
zijn inmiddels verkeersremmende maatregelen getroffen. De effecten daarvan zullen worden 
geëvalueerd.  
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Voor wat betreft de strook van 1,5 m.: deze strook is eigendom van de bewoners, maar door verjaring 
is deze strook openbaar geworden en maakt nu onderdeel uit van het trottoir. Tijdens een overleg op 
18 november 2020 is van gemeentewege gesteld dat wanneer bewoners in gezamenlijkheid deze 
strook voor andere doeleinden willen gebruiken, bijvoorbeeld als geveltuin, dit zeker bespreekbaar is. 
Wel onder de voorwaarde dat dan alle bewoners meedoen en een en ander niet leidt tot 
belemmeringen voor de voetgangers. Wellicht ten overvloede: de betreffende strook valt buiten het 
plangebied van Groot Mariadal.  
 
Ad 4 
Op de planlocatie wordt in voldoende parkeerruimte voorzien. Bezoekers van de horeca worden door 
de horeca gefaciliteerd om te parkeren in De Stroomgaard. 
Met de omwonenden zal ten tijde van de verdere uitwerking overleg plaatsvinden over de uitvoering 
van deze toegang tot de kloostermuur en de consequenties voor de openbare ruimte. 
 

Inspraak van de bewoners, woonachtig in de Kloosterstraat 
 
Algemeen 
Er zijn vanuit de Kloosterstraat inspraakreacties ingekomen. 

 
Inspreker 7, 
Inspreker 8, 
Inspreker 9, 
Inspreker 10, 
Inspreker 11, 
Inspreker 12.  
 
Op de volgende onderdelen wordt er gereageerd op de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. 
 

1. Bezwaar tegen de bouw van een appartementengebouw van 5, 4 en deels 3 bouwlagen. Voor 
de bewoners van Hogestede/Kloosterstraat westzijde is dit veel te massief en veel te hoog. Dit 
leidt tot een beperking van de ruimtelijke beleving en het zicht op Mariadal. Insprekers merken 
op, dat de plannen voor bepaalde bewoners na aanpassing beter geworden zijn, maar voor 
andere bewoners juist weer niet. Er worden diverse alternatieven voorgesteld. (insprekers 7, 
9, 10) 

2. Door de bebouwing wordt de privacy te zeer aangetast evenals het woongenot. (Insprekers 7, 
9 en 10) 

3. De afstand tussen de bebouwing Kloosterstraat/Hogestede (en daardoor de breedte van de 
straat) wordt smaller. Dit beïnvloedt de woonkwaliteit: meer overlast van het verkeer, meer 
lawaai en mindere luchtkwaliteit. (Insprekers 7, 11) 

4. Vermindering van het aantal parkeerplaatsen. Het is nu al moeilijk om een vrije parkeerplaats 
te vinden als gevolg van parkeergedrag schouwburgbezoekers, evenementen in de stad, 
carnaval etc. De uitgevoerde tellingen kloppen niet.  (Insprekers 7, 8, 9) 

5. Er is sowieso behoefte aan een toename van het aantal parkeerplaatsen. (insprekers 7, 8)  
6. Meer ruimte voor elektrische laadpalen met het oog op de toekomst. (Inspreker 7) 
7. Er bestaat twijfel over de tellingen en verkeersonderzoeken. (Insprekers 7, 8) 
8. Het is nu al erg druk in de Kloosterstraat en er zijn regelmatig opstoppingen. (Inspreker 8) 
9. Aandacht voor het fietsverkeer in de Kloosterstraat, vooral met oog op de toename van 

fietsverkeer en de veiligheid. Graag een verkeersmodel en telgegevens voor het fietsverkeer. 
Toename van het fietsverkeer heeft gevolgen voor de bewoners van de Kloosterstraat. Er 
ontstaan op diverse punten knelpunten bij kruisingen tussen autoverkeer en fietsverkeer. 
(Inspreker 9) 

10. Het dubbele fietspad in de Kloosterstraat kruist de uitritten van diverse 
appartementencomplexen. Dit levert gevaarlijke situaties op en daarom nogmaals een 
pleidooi om het fietspad naar de buitenzijde van de ring te verplaatsen. (Inspreker 9) 

11. Meer groen en het behoud van bestaand groen (met name bomen). (Insprekers 7, 9, 10) 
12. Diverse inhoudelijke vragen met betrekking tot het mobiliteitsonderzoek verkeersstromen 

(Insprekers 10 en 11) 
13. Er worden diverse vragen gesteld bij de tabellen van de mobiliteitsonderzoeken. (Inspreker 

11) 
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14. Geluid en luchtkwaliteit (twijfels over de diverse rapportages). De vrees wordt uitgesproken 
dat de uitstoot van CO2 significant gaat toenemen. Daarbij worden ook ontwikkelingen elders 
in Roosendaal betrokken: die zijn ook van invloed op het plangebied.(Insprekers 7, 8, 10, 11) 

15. Het kindcentrum kan beter elders gebouwd worden omdat er in de omgeving geen kinderrijke 
gezinnen zijn en vanwege de slechte bereikbaarheid. (Inspreker 10)  

16. De communicatie is slecht. Dit komt door de coronamaatregelen. De geboden alternatieve 
worden als onvoldoende beoordeeld. Men mist het overleg tussen bewoners onderling. 
(Insprekers 10 en 12) 

17. Neemt door de substantiële toename van het aantal autobewegingen de concentraties NO2  
PM10 ook niet navenant toe? (Inspreker 11) 

18. De concentratie van PM2,5 is voor de volksgezondheid relevanter dan die van PM10? 
(Inspreker 11) 

19. Is het mogelijk dat de toekomstige bewoners en gebruikers van Groot Mariadal niet in 
aanmerking komen voor een parkeervergunning in de Kloosterstraat? (Inspreker 11) 

20. Hoe zit het met te verwachten geluidsoverlast vanwege de verplaatsing van de school naar de 
nieuwe locatie? Hoe zit het met goot- en nokhoogte? Is een opbouw van een nok toegestaan? 
(Inspreker 11) 

21. Wat gebeurt er met de bestaande bomen? (Insprekers 9, 10).  
22. Eventuele plaatsing van zonnepanelen leidt tot overlast voor de bewoners van 

tegenoverliggende gebouwen.(Insprekers 9,11) 
23. Er zijn nog diverse PM ’s in de voorontwerpstukken. Wanneer worden deze aangeleverd? 

(inspreker 11) 
24. Waarom wordt de rooilijn aan de zijde van de Kloosterstraat behoorlijk in zuidelijke richting 

verplaatst? (Insprekers 9 en 11) 
25. Er wordt gewezen op enige historische onjuistheden. (Inspreker 11) 
26. Als gevolg van bouwactiviteiten kan er schade ontstaan aan bestaande gebouwen. Wie is 

aansprakelijk? (Inspreker 9) 
27. Tijdens de bouw ontstaat overlast. Het is wenselijk dat omwonenden betrokken worden bij 

maatregelen die tijdens de bouwfase(n) nodig zijn. (Inspreker 9). 
 
Gemeentelijke reactie 
Ad 1: 
Het voor de Kloosterstraat ontwikkelde stedenbouwkundig programma past naar het oordeel van de  
gemeente in een binnenstedelijke context, waar een hogere concentratie van bebouwing qua massa 
en hoogte toelaatbaar zijn. 
De hoogte van een gedeelte van het appartementengebouw van vijf bouwlagen wordt dan ook als 
passend gezien, al levert dit wel een verandering op ten opzichte van de huidige situatie. Door 
ontwerp en hoogtedifferentiatie en positionering van de gebouwen wordt over het geheel genomen 
een betere situatie bewerkstelligd ten opzichte van de huidige situatie. Het appartementengebouw is 
in een getrapte vorm voorzien, waarbij de hoogte aan het plein vijf bouwlagen bedraagt, die richting 
het schoolgebouw steeds verder in hoogte afneemt. Ook is het gebouw wat richting het 
Stadskantoor/Huis van Roosendaal opgeschoven. Daardoor ontstaat er ook meer lucht ten opzichte 
van het eerder ontwikkelde ontwerp. Stedenbouwkundig is de hoogte gewenst om wanden aan het 
plein mogelijk te maken. De hoogte sluit aan op de tegenover liggende woningen aan de 
Kloosterstraat en het stadskantoor (‘Huis van Roosendaal’).   
 
Ad 2: 
Voor wat betreft de op- en aanmerkingen ten aanzien van privacy wordt verwezen naar hetgeen onder 
ad 1. en ad 10. bij de inspraak van de bewoners van de Vincentiusstraat naar voren is gebracht. Het 
waarborgen van privacy is een belangrijk criterium en uitgangspunt bij het ontwikkelen van een 
stedenbouwkundig ontwerp, maar in een binnenstedelijk gebied mag verwacht worden dat privacy en 
een (onbelemmerd) uitzicht kunnen veranderen. In een binnenstedelijke context is immers sprake van 
een hoge bebouwingsdichtheid en een hoge dynamiek in veranderingsprocessen. Een claim dat er in 
de directe omgeving van een woning nooit iets mag gebeuren waardoor de feitelijke situatie verandert, 
is niet reëel. 
 
Ad 3: 
De afstand van de nieuw op te richten bebouwing wordt inderdaad ten opzichte de huidige aanwezige 
bebouwing korter, maar is in een binnenstedelijke context zeker verantwoord en aanvaardbaar. Uit 
stedenbouwkundig oogpunt is de huidige situatie juist minder gewenst: er is sprake van een 
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onevenwichtigheid tussen de beide straatzijden. Dit heeft geen onaanvaardbare gevolgen voor geluid 
en luchtkwaliteit en leidt evenmin tot extra verkeersoverlast. 
 
Ad 4: 
De totale parkeerbalans klopt. Het gaat echter om openbare, vrije parkeerplaatsen in de 
Kloosterstraat. Dat is in de huidige situatie ook het geval. Het staat derhalve een ieder vrij om van 
deze parkeerplaatsen gebruik te maken. Dat betekent, dat in de straat ook geparkeerd kan worden 
door personen die elders hun bezoekdoel hebben.  
 
Op een tweetal momenten zijn parkeertellingen gehouden in het openbare gebied. De parkeerdruk is 
gemeten in februari 2019 en januari 2020. De tellingen zijn uitgevoerd door bureau Trajan, dat 
gespecialiseerd is in parkeertellingen. Uit de tellingen bleek dat op maatgevende momenten 
(werkdagavonden) de parkeerdruk op de Kloosterstraat-Stadserf achtereenvolgens 53% en 49% is. 
Volgens verkeerskundige begrippen is deze parkeerdruk acceptabel en is er voldoende plaats vrij.  
Bij activiteiten in de binnenstad zoals evenementen en specifieke voorstellingen van de Kring komt het 
voor dat bezoekers hun auto parkeren in de Kloosterstraat, omdat deze in de avonduren geen 
parkeerregime kent. Op dit moment wordt stadsbreed bekeken of het verruimen van de venstertijden 
betaald parkeren een mogelijkheid is voor Roosendaal.  
In de nieuwe plannen komt een groot deel van de huidige parkeercapaciteit gewoon terug. Ter hoogte 
van het Stadserf komt een groot parkeerplein en ook de parkeerplaatsen langs de parallelstraat van 
de Kloosterstraat komen terug. Per saldo verdwijnen er aan de zuidzijde circa 20 parkeerplaatsen. De 
parkeerdruk blijft hierdoor acceptabel. Aan de noordzijde van het plangebied worden openbare 
parkeerplaatsen toegevoegd. 
 
Ad 5: 
In dit deel van sector 1 wordt het tekort aan parkeerplaatsen doorgaans niet herkend of 
onderschreven door parkeertellingen. Natuurlijk is het wel zo dat op specifieke momenten er  
geparkeerd wordt door bezoekers van de binnenstad.  
  
Ad 6: 
De wens voor meer laadvoorzieningen en deelmobiliteit wordt onderschreven. Bij de inrichting van het 
openbare gebied zal zeker aandacht worden geschonken aan het realiseren van elektrische 
laadpalen.  
Op detailniveau wordt dit niet in een bestemmingsplan vastgelegd. Het bestemmingsplan dient wel 
voorwaardenscheppend en faciliterend te zijn voor het realiseren van dit soort voorzieningen. Daarom 
ligt het voor de hand dat op het moment het elektrisch rijden (nog) meer gemeengoed zal worden, 
dergelijke voorzieningen ook daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd.  
 
Ad 7: 
Op diverse momenten is de parkeerdruk in beeld gebracht door het bureau Trajan. In februari 2019 en 
januari 2020 zijn de tellingen verricht. Omdat tellingen altijd een momentopname blijven, is er gekeken 
naar het gemiddelde van vergelijkbare momenten. Voor de werkdagavond is bijvoorbeeld gekeken 
naar het gemiddelde van de dinsdag- en donderdagavond in 2019 en de dinsdag en donderdagavond 
in 2020. Overigens verschilden de tellingen niet veel van elkaar. 
De verkeersintensiteit van de straten rondom Mariadal zijn door Dufec, een ander bureau, dat 
eveneens gespecialiseerd is in verkeerstellingen, gemeten via slangtellingen. Er wordt gekeken naar 
de gemiddelde intensiteit op de weekdag om uitschieters te marginaliseren. Op de Kloosterstraat heeft 
de lus er tussen 7 en 22 januari 2020 gelegen. Met de parkeertellingen en de slangtellingen is een 
goede indruk verkregen van de parkeerdruk en van het aantal verkeersbewegingen. Er is geen reden 
om de kwaliteit van de telgegevens in twijfel te trekken. 
 
Ad 8: 
De verkeersintensiteit is in de Kloosterstraat in januari 2020 gedurende twee weken gemeten. Op 
weekdagen bedraagt  de gemiddelde intensiteit van de Kloosterstraat circa 4350 motorvoertuigen per 
etmaal. Hier komen met de ontwikkelingen op Groot Mariadal ruim 500 extra motorvoertuigen bij. De 
verkeersbelasting van de Kloosterstraat met een 30 km/uur-regime, eenrichtingsverkeer en 
vrijliggende fietspaden blijft ook in de toekomst acceptabel. 
Het wordt zeker onderschreven dat het op momenten druk is in de Kloosterstraat. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij de aanvangstijden van de school. Om deze opstoppingen zoveel mogelijk in te perken 
gaat de gemeente met het inrichtingsplan aan de slag met de inrichting van een Kiss & Ride-strook 
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nabij de school. Ook is er ruim voorzien in parkeerplaatsen naast het stadskantoor (‘Huis van 
Roosendaal’).   
In het weekend of bij bepaalde evenementen komt het voor dat het druk is met verkeer richting het 
centrum in de Kloosterstraat. Aan deze drukte is weinig te doen en hoort bij een stedelijke omgeving. 
 
Ad 9: 
Er zijn geen tellingen van het huidige fietsverkeer op de Kloosterstraat. Fietsers rijden op de 
Kloosterstraat in twee richtingen op een vrijliggend fietspad aan de centrumzijde. Voor het nieuwe 
programma is wel een berekening gemaakt van de hoeveelheid (extra) fietsverkeer dat er zal worden 
gegenereerd. Op de Kloosterstraat zijn dit circa 200 fietsbewegingen. Een groot deel van deze fietsers 
zal de rijbaan van de Kloosterstraat moeten oversteken om via de Burgemeester Prinsensingel in 
Mariadal te komen. Bij  het inrichtingsontwerp van de buitenruimte zal nadrukkelijk aandacht worden 
besteed aan de oversteek van het plangebied richting de centrumring.  
 
Ad 10: 
De herinrichting van de centrumring is niet aan de orde en het ontwikkelplan Groot Mariadal geeft hier 
ook geen aanleiding toe.  
 
Ad 11: 
Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan naar het inrichtingsontwerp voor de buitenruimte is 
voldoende en kwalitatief groen vanzelfsprekend een belangrijk aspect. Daar waar mogelijk zal 
waardevol bestaand groen worden behouden.  
 
Ad 12 en 13: 
Tijdens de looptijd om te komen tot het definitieve programma van het ontwerpbestemmingsplan voor 
Groot Mariadal, zijn diverse varianten van het verkeersonderzoek opgesteld. In de eerste versies van 
het verkeersrapport van Mobycon zijn de verkeersprognoses op diverse straten gebaseerd op de input 
van het regionale verkeersmodel BBMA en vormen een benadering/inschatting van de werkelijkheid. 
In het definitieve verkeersonderzoek (februari 2021) is het uiteindelijke programma van Groot Mariadal 
doorgerekend en is gerekend met tellingen in plaats met modelgegevens. Tellingen genieten de 
voorkeur en geven een goed beeld van de werkelijke situatie. Ten opzichte van de eerdere varianten 
van het verkeersonderzoek liggen de prognoses voor diverse straten soms net iets anders in het 
definitieve rapport van Mobycon.  
 
Voor de parkeerbalans is gerekend met de Nota Parkeernormen 2011. Afhankelijk van het woningtype 
wordt gerekend met 1,2 tot 1,8 parkeerplaatsen per woning. Ook wordt gebruik gemaakt van 
dubbelgebruik voor de verschillende functies.  
 
Woningen gebouwd na mei 2002 komen niet in aanmerking voor een eerste bewonersvergunning. Die 
woningen dienen te voldoen aan de parkeereis door een parkeeroplossing op eigen terrein of via een 
(particuliere) parkeervoorziening op loopafstand. Dit is reeds geregeld in de ‘Regels voor het 
aanvragen en toewijzen van een parkeervergunning’ van de parkeerverordening. 
 
Ad 14:  
De uitstoot van CO2 neemt niet significant toe. Datzelfde geldt ook voor de andere aspecten zoals 
geluid. Verwezen wordt naar de relevante rapporten die als bijlagen bij het bestemmingsplan zijn 
gevoegd. 
 
Ad 15: 
Het kindcentrum (basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang) blijven -zij het op een andere 
locatie- in het plangebied gevestigd. Ook in de binnenstad bestaat behoefte aan 
onderwijsvoorzieningen. De leerlingprognoses zijn stabiel. De Kloosterstraat is een geschikte locatie 
voor onderwijsvoorzieningen. 
 
Ad 16: 
De coronacrisis heeft inderdaad gevolgen voor de wijze waarop de inspraak is vormgegeven. Dat 
betreft enkel en alleen het organiseren van bijeenkomsten, waar meer personen aanwezig zouden 
kunnen zijn dan het toegestane aantal voortvloeiend uit de coronamaatregelen. Dit betekent, dat één 
informatiebijeenkomst en de inspraakbijeenkomst in het kader van het onderhavige 
voorontwerpbestemmingsplan geen doorgang konden vinden. 
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Daar zijn echter in de optiek van de gemeente goede alternatieven voor ontwikkeld om toch de nodige 
informatie te verstrekken via de websitepagina voor Groot Mariadal. Ook werden geïnteresseerden 
uitgenodigd om op afspraak kennis te nemen van de plannen en desgewenst een toelichting te 
krijgen. Dat kon via verschillende ingangen. Dit stond een zorgvuldig en gedegen inspraaktraject niet 
in de weg: een ieder werd op diverse wijzen geïnformeerd èn in de gelegenheid gesteld zijn of haar 
reactie naar voren te brengen.  

Ad 17 en 18: 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en 
PM2,5 bepaald ter plaatse van het projectgebied. In de NSL-monitoringstool zijn langs de belangrijkste 
wegen de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 bepaald. Uit de NSL-monitoring blijkt dat 
de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2,5 ter hoogte van het plangebied voor de 
voorgenoemde stoffen niet meer bedragen dan respectievelijk 28,1 μg/m3, 18.8 μg/m3 en 11,1 μg/m3. 
De jaargemiddelde grenswaarden van 40 μg/m3 (voor NO2 en PM10) en 25 μg/m3 (voor PMw) worden 
dan ook niet overschreden. 

Ad 19: 
Bewoners van woningen gebouwd na mei 2002 komen niet in aanmerking voor een eerste 
bewonersvergunning en parkeren dan ook niet in het openbare gebied. Zij voldoen aan de parkeereis 
door een parkeeroplossing op eigen terrein of via een (particuliere) parkeervoorziening op 
loopafstand.  Dit is reeds geregeld in de ‘Regels voor het aanvragen en toewijzen van een 
parkeervergunning’ van de parkeerverordening.  
De onderwijsfuncties komen wel in aanmerking voor een parkeervergunning. Onder bepaalde 
condities kunnen de school en het kinderdagverblijf een bedrijfsparkeervergunning aanschaffen. 
 
Ad 20: 
Op basis van geluidsberekeningen blijft mogelijke geluidhinder binnen de grenzen van het 
aanvaardbare in een stedelijke context.  
 
De maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan van de op te richten nieuwe school bedraagt 8 m. 
De school wordt met een plat dak ontworpen. Als het gebouw met een nok zou worden uitgevoerd, 
dan mag deze nok de 8 m. bouwhoogte niet overschrijden.  
 
In artikel 2 (Wijze van meten) wordt onder 2.9 aangegeven wat niet onder de maatvoering van de 
bouwregels valt: daar vallen ondergeschikte bouwonderdelen onder zoals onder andere liftkokers, 
schoorstenen, luchtbehandelingsinstallaties en ontluchtingskanalen. Dit is een in alle 
bestemmingsplannen toegepaste gangbare bepaling en is derhalve ook van toepassing op de op te 
richten school. 
 
Ad 21: 
Verwezen wordt naar het antwoord onder 11.  
 
Ad 22: 
Het aanbrengen van zonnepanelen wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. Gelet op 
hedendaagse duurzaamheidsdoelstellingen en de wens om een energietransitie te bewerkstelligen, is 
het aanbrengen van zonnepanelen een vaak voorkomende keuze.  
 
Ad 23: 
Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn alle stukken compleet.  
  
Ad 24: 
De rooilijn van het appartementengebouw is ongeveer gelijk met die van het stadskantoor (‘Huis van 
Roosendaal’). Uit stedenbouwkundig oogpunt is dat een verbetering (zie ook ad 1). 
 
Ad 25: 
Onjuistheden zijn gecorrigeerd. 
 
Ad 26: 
Voordat met bouwactiviteiten een begin wordt gemaakt, is het gebruikelijk dat een bouwkundige 
opname gedaan wordt aan de bebouwing en de bestrating in de directe omgeving. Mocht tijdens de 
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realisatie blijken, dat als gevolg daarvan schade ontstaat (dit kan dan worden aangetoond aan de 
hand van de eerder gemaakte opname), dan dient deze door de ontwikkelaar c.q. het bouwbedrijf 
vergoed te worden. 
 
Ad 27: 
Overlast als gevolg van bouwactiviteiten is onvermijdelijk. Wel zal gepoogd worden de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. De suggestie om bewoners erbij te betrekken en met hen overleg te plegen, 
wordt overgenomen.   
 

Inspraak van de bewoners, woonachtig in de Ludwigstraat 
 
Algemeen 
Diverse bewoners van de Ludwigstraat hebben een (deels gelijkluidende)  inspraakreactie ingediend. 

 
Inspreker 13, 
Inspreker 14, 
Inspreker 15, 
Inspreker 16, 
Insprekers 17, 
Inspreker 18, 
Inspreker 19, 
Insprekers 20, 
Inspreker 21, 
Inspreker 22. 
 
Diverse bewoners hebben zich aangesloten bij de Groep Bewonersbelangen Ludwigstraat. 
 
Op de volgende onderdelen wordt er gereageerd op de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. 
 

1. De begrenzing van het plangebied aan de westzijde van het project Groot Mariadal. Omdat in 
de meest recente plannen twee woonblokken worden geprojecteerd op de gronden waar nu 
nog het parkeerterrein van de medewerkers van het stadskantoor is gelegen, raakt dit de 
belangen van de bewoners van de Ludwigstraat, wier tuinen grenzen aan dit gebied. Het gaat 
daarbij om monumentale villa’s en die worden naar de mening van insprekers aangetast in 
hun monumentale waarde. 

2. Er is sprake van verlies aan privacy, een forse beperking van het uitzicht, een afname van de 
rust en een toename van de geluidsoverlast als gevolg van de komst van de toekomstige 
nieuwe bewoners, met name in de achtertuinen van de panden van de Ludwigstraat die daar 
direct aan de bouwlocatie grenzen. Nu is er zeker in het weekeinde nog sprake van volledige 
rust en privacy omdat dan de parking gesloten is. Staat de gemeente garant voor de door 
insprekers gevreesde waardevermindering?  

3. De in presentaties getoonde bebouwing is onaanvaardbaar, want het leidt tot beperking van 
het nu nog aanwezige uitzicht.  

4. Omgekeerd: er kan vanuit de geplande woningen/balkons ongewenste inkijk in de 
achtertuinen plaatsvinden.  

5. Afbreuk wordt gedaan aan de allure van de Ludwigstraat. Dit leidt tot waardevermindering van 
de woningen.  

6. Er zijn nogal wat hoogteverschillen. Dit leidt tot wateroverlast, maar ook tot een nadelige 
situatie voor de bewoners van de Ludwigstraat. Daardoor kan de gedachte hoogte van de 
nieuwbouw nog hoger lijken voor de bewoners van de Ludwigstraat, omdat de achtertuinen 
van de Ludwigstraat aanmerkelijk lager liggen.  

7. Het onderhoud van de watertuin en de huidige sloot. De gemeente onderhoudt slecht, dit leidt 
tot nogal wat overlast.  

8. Laat het parkeerterrein zoals het nu is: een parkeerterrein en dat moet zo blijven.  
9. Het laten vervallen van het parkeerterrein achter het stadskantoor leidt tot vergroting van de 

parkeerdruk.  
10. Door de Coronacrisis ligt een recessie op de loer als gevolg waarvan het nu gepresenteerde 

plan aanzienlijk kan moeten worden aangepast (dalende huizenprijzen, versoberingen). 
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Gemeentelijke reactie 
Ad 1: 
De monumentale waarden van de Ludwigstraat en de aldaar gesitueerde bebouwing die voor een 
belangrijk deel bestaat uit het oeuvre van Jacques Hurks wordt in de visie van de gemeente niet 
aangetast door het oprichten van bebouwing aan de achterzijde van een gedeelte van de villa’s aan 
de Ludwigstraat. De Ludwigstraat maakt onderdeel uit van de Roosendaalse binnenstad en het 
stedelijk weefsel. De woningen aan de andere zijde van de Ludwigstraat worden aan de achterzijde  
begrensd door bestaande woningen van de Stationsstraat. Er kan niet gezegd worden dat daarmee  
het bijzondere karakter van de Ludwigstraat aangetast wordt. Naar het oordeel van de gemeente 
gebeurt dat ook niet wanneer bebouwing op het huidige parkeerterrein achter het Stadskantoor wordt 
gerealiseerd, waarbij uiteraard bij de stedenbouwkundige uitwerking aandacht wordt geschonken aan 
de omgeving.   
 
Ad 2, 3, 4 en 5: 
Deze inspraakopmerkingen zijn gebaseerd op de in het voorontwerpbestemmingsplan neergelegde 
bestemmingsregeling voor het gebied ‘de Oase’. Er is nader gestudeerd op de wenselijke invulling van 
het westelijk deel van het plangebied. Deze studie heeft geleid tot een andere invulling dan in het 
voorontwerpbestemmingsplan was vastgelegd. Bij het ontwerp zijn de door insprekers naar voren 
gebrachte aspecten zoals privacy, uitzicht en inpassing in het stedelijk weefsel uitdrukkelijk 
meegewogen. In het nieuwe model wordt voorzien in de realisering van maximaal drie woonblokjes in 
een groene setting. Deze voorstellen zijn in diverse overleggen besproken met (een 
vertegenwoordiging van) de bewoners van de Ludwigstraat. Een en ander heeft geleid tot aanpassing 
van de bestemmingsregeling in het ontwerpbestemmingsplan ‘Groot Mariadal’.  
 
Ad 6: 
Dit zal bij de nadere uitwerking van de plannen worden bekeken. Op basis van het 
waterhuishoudkundig advies wordt geadviseerd over de aan te leggen bouwpeilen en hoogteligging 
van wegen. Deze zijn thans nog niet bekend. 
 
Ad 7: 
De huidige sloot ligt deels op private percelen en deels op gemeentegrond. Bij de planuitwerking zal er 
aandacht zijn voor het toekomstig onderhoud en beheer en zullen afspraken worden gemaakt met de 
omwonenden. 
 
Ad 8: 
Het  huidige parkeerterrein levert in de visie van de gemeente geen bijdrage aan de 
stedenbouwkundige kwaliteit en belevingswaarde van het gebied. Omdat het terrein in het weekeinde 
beperkt in gebruik is (op zaterdag) en op zondag gesloten is, geeft het weliswaar op die dagen enige 
mate van rust, maar het gebied draagt in geen enkel opzicht bij aan de met het totale plan Groot 
Mariadal beoogde opwaardering en transformatie van het gebied. 
 
Ad 9: 
Voor het parkeren van de werknemers in het Stadskantoor/ Huis van Roosendaal wordt zorggedragen 
voor een andere adequate oplossing. 
 
Ad 10: 
Dat de coronacrisis een (tijdelijke) impact zal hebben op de economie staat buiten kijf. Ook zijn de 
gevolgen op de wat langere termijn op dit moment niet (geheel) te overzien. Dat wil niet zeggen, dat 
‘we nu bij de pakken neer moeten gaan zitten’. Een bestemmingsplan wordt niet alleen opgesteld voor 
projecten op de korte termijn, maar ook de wat langere termijn. De planhorizon van een dergelijk plan 
bedraagt in principe tien jaar, maar in de praktijk vaak nog langer. 
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3. Overleg ex artikel  3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
 
Provincie Noord Brabant 
 
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening merkt de provincie op dat het 
plangebied op de verbeelding van de Interim Omgevingsverordening is gelegen in het werkingsgebied 
‘stedelijk concentratiegebied’.  
 
Waterschap Brabantse Delta 
 
Het Waterschap geeft aan dat de belangrijkste uitgangspunten voor het Waterschap naar wens zijn 
opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Het Waterschap vindt het positief dat veel aandacht 
wordt besteed aan het klimaatneutraal bouwen.  
 
Brandweer, sector risicobeheersing  
 
De brandweer merkt op dat het plangebied voldoet aan de criteria van EV van het standaardadvies 
2020, dat bij de overlegreactie is gevoegd.  
Bepaalde zaken zullen nog nader moeten worden bepaald, namelijk de voorzieningen voor het 
hebben van bluswater. De bereikbaarheid van het gebied voldoet voor wat betreft de opkomsttijd. 
Of voldaan wordt aan de bereikbaarheid van de locatie door hulpverleningswagens (brandweer) moet 
nog nader onderzocht worden. Overleg met de brandweer is gaande. 
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4. Provincie en Rijksdienst Cultureel Erfgoed: 
bestemmingsplan en monumentale waarden 

 

4.1 Provincie Noord-Brabant 
De provincie Noord-Brabant heeft niet alleen gereageerd als overleginstantie ex artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening. Ook gaat de provincie in de reactie vooral in op onderwerpen die afgesproken 
zijn tussen de ontwikkelpartners van ‘Groot Mariadal’. In de samenwerkingsovereenkomst, gesloten 
tussen de gemeente Roosendaal, de ontwikkelaar BVR en de provincie Noord-Brabant was één van 
de voorwaarden dat de provincie ruimtelijk zou beoordelen wat de plannen voor gevolgen hebben 
voor het behouden, beschermen en het versterken van de cultuurhistorische waarden van het 
‘kloostercomplex Mariadal’.  
 
De provincie adviseert op basis van twee thema’s:  

• de invulling van de planologische bestemmingen, 

• de ontwerpkeuzes in relatie tot de cultuurhistorische waarden.  
 
Na indiening van de provinciale reactie hebben nog diverse overleggen plaatsgevonden om de 
wederzijdse standpunten goed in beeld te krijgen en tot een goede afstemming te komen.  
 
Onderstaand wordt ingegaan op de opmerkingen die in eerste aanleg door de provincie naar voren 
zijn gebracht. De resultaten van de nadere overleggen zijn daarin tevens verwerkt. 
 
De planologische bestemmingen 
 
Bestemming Gemengd-2 
Opmerkingen provincie 

1. De rectorswoning heeft geen specifieke aanduiding gekregen binnen de bestemming 
Gemengd-2, terwijl dit pand zich daar functioneel en cultureel historisch gezien uitstekend 
voor leent. 

2. Binnen de bestemming met de aanduiding ‘horeca tot en met categorie 2’ is het mogelijk om 
in de patio van het klooster bouwwerken op te richten. Dit is volgens de provincie niet 
wenselijk omdat het afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarden. Daarom het verzoek om 
expliciet te regelen dat de patiotuin vrij van bebouwing blijft, dit door middel van de  
bestemming ‘Tuin’ met de aanduiding ‘patio’. 

3. De provincie spreekt de voorkeur uit om de gebouwen tot op 3 meter uit de kloostermuren op 
te trekken of in het verlengde van de kloostermuren te laten lopen. Op die wijze worden de 
gebouwen als een ‘gesloten’ muur beschouwd. 

4. De goot- en bouwhoogte komt niet overal met de werkelijkheid overeen. Het verzoek is om de 
bestaande bouw- en goothoogte over te nemen. Ook is niet duidelijk of de verschillende 
aanduidingen binnen de bestemming Gemengd – 2 voor één of meerdere verdiepingen geldt. 

 
Gemeentelijke reactie 

1. De rectorswoning behoudt de bestemming Gemengd-2 en krijgt in deze bestemming de 
aanduiding ‘wonen’, waarmee wordt aangegeven dat aldaar uitsluitend wonen is toegestaan.  

2. De patio had de bestemming Gemengd - 2 met daarbij de aanduiding ‘horeca tot en met 
categorie 2’. De bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan de bestemming en niet aan de 
aanduiding. De patio heeft de bestemming ‘Tuin’ gekregen en blijft daarmee vrij van 
bebouwing. Een nadere aanduiding ‘patio’ is daarvoor niet nodig. Dat voegt daar niets aan 
toe. Van deze aanduiding is afgezien. De aanduiding ‘horeca tot en met categorie – 2’ is voor 
de patio gehandhaafd. De patio wordt - evenals de rest van het gebouw – extra beschermd 
door de specifieke bouwaanduiding ‘monument’. Voor de volledigheid wordt vermeld dat de 
open kloostergang (geen onderdeel van de bestemming ‘Tuin’) en de aanduiding ‘Terras’ 
heeft gekregen.    

3. De gemeente vindt het stedenbouwkundig niet wenselijk om het nieuwe 
appartementengebouw en het kindcentrum 3 meter uit de kloostermuur te plaatsen. De positie 
van de gebouwen is in het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd. In de uitwerking van 
inrichtingsplan van de kloostertuin en het nog op te stellen beeldkwaliteitsplan, dat als bijlage 
onderdeel gaat uitmaken van het bestemmingsplan, zal uitdrukkelijk aandacht besteed 
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worden aan deze zone en de onderlinge relaties. Zoals besproken wordt de provincie 
betrokken bij de uitwerking hiervan. 

4. In de bestemming ‘Gemengd – 2’ zijn de maatvoeringen voor bouw- en goothoogte 
verwijderd. Daarmee wordt aangegeven dat hier de bestaande bouw- en goothoogtes gelden. 
In de regels was dit al verwerkt. Een uitzondering wordt gemaakt voor het meest oostelijke 
deel van het klooster. Hier is een maximumhoogte van 14 meter aangegeven om het mogelijk 
te maken om hier een dakopbouw te kunnen plaatsen op het dak. De bestemming Gemengd - 
2 geldt voor het bestemmingsvlak en geldt daarmee voor meerdere verdiepingen. 

 
Bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’  
Opmerkingen provincie 

5. Er wordt niet gemotiveerd waarom een deel van de historische kloostertuin de bestemming 
‘Groen’ krijgt en een ander deel de bestemming ‘Tuin’.  

6. De provincie is van mening dat de bouwregels voor diverse gebouwen te ruim zijn waardoor 
de cultuurhistorische waarde wordt aangetast. De gebouwen en bouwwerken dienen zich naar 
het oordeel van de provincie te beperken tot de bestaande bouwwerken en constructies en 
bouwwerken geen gebouw zijnde die op de plankaart zijn opgenomen. Noodzakelijke 
nutsgebouwen moeten buiten de contouren van de kloostertuin worden opgetrokken. 

7. Voor de vijver, gracht en waterbekkens wordt de bestemming ‘Water’ meer voor de hand 
liggend geacht. 

8. Aangeraden wordt om moestuinen in de doeleindenomschrijving op te nemen, hetgeen ook 
een historische grondslag heeft. 

9. De berceau is ten opzichte van de eerdere plannen een stuk korter gemaakt. Voor de 
provincie is onduidelijk waarom dit is gedaan. De provincie ziet dit als één van de oorzaken 
waardoor de boomgaard los lijkt te komen te staan van het geheel van de kloostertuin, 
hetgeen in de optiek van de provincie onwenselijk is. 

10. Binnen de bestemming ‘Groen’ worden ook evenementen toegestaan. De provincie is van 
mening dat evenementen in beginsel niet thuishoren in een kloostertuin. Evenementen 
moeten qua omvang, schaal en thematiek passen bij het kloostercomplex.  

11. De aanduiding ‘terrassen’ valt op. De aanduiding dient nader omschreven te worden en 
tevens te worden beperkt in een maximale oppervlakte, direct aansluitend bij de 
horecafunctie. 

12. De gehele kloostertuin wordt beschouwd als cultuurhistorisch waardevol. De driedeling van de 
tuin ‘productie, recreatie, contemplatie’ is nog steeds aanwezig. Opgemerkt wordt dat enkel 
het westelijk deel van de kloostertuin de aanduiding cultuurhistorisch waardevol heeft 
gekregen en dat de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’ niet alleen de cultuurhistorische waarden 
dienen te behouden, maar ook dienen te versterken en duurzaam te ontwikkelen. De provincie 
vraagt de doeleindenomschrijving hierop aan te passen. 

 
Aanvullende opmerkingen van de provincie voor wat betreft de bestemmingen ‘Tuin’ en 
‘Groen’ 

13. De ruimte voor bouwmogelijkheden in de bestemming Groen is naar het oordeel van de 
provincie te ruim. Immers in het plan van BVR zijn bijvoorbeeld geen terrassen en 
bouwwerken (5x5x5m) voorzien. De provincie ziet graag dat deze ruimte verder wordt beperkt 
om aantasting van de kloostertuin te voorkomen.  

14. Een aantal structurerende elementen uit het plan van BVR zijn essentieel. Dit betreft onder 
andere de vijver, de watergang en de afgesloten/begrensde kloostertuin als Hortus Conclusus 
door bijvoorbeeld de berceau. Dergelijke elementen dienen beschermd te worden om te 
voorkomen dat ze na realisatie alsnog teniet worden gedaan. Als daar in het kader van het 
bestemmingsplan iets kan worden vastgelegd, dan is dat in de visie van de provincie relevant 
om te doen. Een oplossing zoals bijvoorbeeld is gekozen voor de moestuin biedt daarbij  
soelaas zoals ook het opnemen van deze elementen op een structuurvisiekaart. Dit betekent 
niet dat bijvoorbeeld de berceau als zodanig moet worden opgenomen. Daarover is nog ‘geen 
ei gelegd’. Maar het structurerende onderdeel als zodanig zou wèl opgenomen moeten 
worden in het bestemmingsplan. Het waterkanaal dat refereert naar het turfvaartverleden zou 
als aanduiding net als de pergola kunnen worden opgenomen. 
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Om ervoor te zorgen dat de aard van de evenementen in de kloostertuin passend blijft bij de 
locatie, ziet de provincie graag dat daarvoor in het bestemmingplan kaders worden 
opgenomen. Bijvoorbeeld door beperkingen op te nemen, voor zover ruimtelijk relevant zoals 
geluidsnormen, maximale bezoekersaantallen e.d. De oase van rust in de binnenstad is 
immers ook een kwaliteit van de kloostertuin. 

Gemeentelijke reactie 
5. De oppervlakte van de bestemming ‘Tuin’ wordt vergroot en die van de bestemming ‘Groen’ 

wordt beperkt. De bestemming ‘Tuin’ omvat nu nagenoeg het gehele semi-openbare deel van 
het complex. De bestemming ‘Groen’ wordt toegekend aan de omgeving van de Stroomgaard 
en van ‘de Oase’. Daarmee wordt het beter mogelijk om de kwaliteit van de oorspronkelijke 
tuin te beschermen. Voor beide bestemmingen geldt dat de doeleindenomschrijving is 
aangepast aan het beoogde gebruik. De mogelijkheden binnen de bestemming ‘Tuin’ zijn iets 
verruimd. De mogelijkheden binnen de bestemming 'Groen’ zijn daarentegen iets beperkt.  

6. Door het vergroten van de oppervlakte van de bestemming ‘Tuin’ ten koste van de 
bestemming ‘Groen’ worden de bebouwingsmogelijkheden sterk beperkt. In de regels zijn de 
bouwmogelijkheden, met name voor de bestemming ‘Groen’ verder beperkt. Daar waar 
speciale bouwwerken gewenst zijn (pergola) zijn deze met een aanduiding aangegeven op de 
verbeelding.  

7. De aanleg van water en watergangen is binnen de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’ in de 
doeleindenomschrijving opgenomen. Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk waar 
exact eventuele waterpartijen worden aangelegd. Het is om die reden onnodig en ook 
onmogelijk dit nader te specificeren in het bestemmingsplan. Nadere uitwerking vindt plaats in 
het inrichtingsplan. Zoals besproken wordt de provincie betrokken bij de uitwerking hiervan.   

8. De aanleg van moestuinen wordt binnen de bestemming ‘Tuin’ mogelijk gemaakt. De locatie is 
met een aanduiding op de kaart aangegeven.  

9. De berceau is één van de belangrijke aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het 
ontwerp. Over de wijze waarop dit dient te gebeuren, zijn de meningen op dit moment nog 
verdeeld. Dit aspect zal nader worden besproken en uitgewerkt. Zoals besproken wordt de 
provincie betrokken bij de uitwerking hiervan.   

10. Alleen in de bestemming ‘Tuin’ worden evenementen mogelijk gemaakt en niet meer in de 
bestemming ‘Groen’. De formulering wordt: ‘kleinschalige evenementen voor zover passend 
bij het monumentale karakter’. De toevoeging ‘voor zover passend bij het monumentale 
karakter’ beperkt de omvang en de impact. Het toestaan van dit type evenementen wordt 
passend geacht binnen de functie van de kloostertuin. Per kalenderjaar zijn niet meer dan 12 
evenementen toegestaan met een maximale duur van 2 dagen per evenement (inclusief 
opbouwen en afbreken van de voorzieningen ten behoeve van het evenement). Ook dient aan 
de in de regels opgenomen geluidsnormen voldaan te worden en zijn gedurende de 
nachtperiode geen evenementen toegestaan.  

11. De mogelijkheid een terras aan te leggen is verder beperkt tot de ruimte voor de tuinen van de 
(nieuwe) woningen, tot een zone rondom de serre en een kleine strook in de kloostergang bij 
de patio.   

12. Om de bescherming van het complex te verbeteren heeft het gehele kloostercomplex nu de 
aanduiding ‘Monument’ . De functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ is komen te 
vervallen en vervangen door de dubbelbestemming ‘Waarde -  Cultuurhistorie’. De 
dubbelbestemming wordt gekoppeld aan het cultuurhistorische studie voor de Kloostertuin, 
aan de redengevende omschrijving aan de visiekaart.   

13. De bouwmogelijkheden (voor bouwwerken) zijn beperkt in de bestemmingen ‘Groen’, ‘Tuin’ en 
‘Maatschappelijk’.  

14. De cultuurhistorische waarden van de Hortus Conclusus zijn veel duidelijker benoemd in 
‘Waarde – Cultuurhistorie (en gekoppeld aan de visiekaart). In de bestemmingsomschrijvingen 
van de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Tuin’ is toegevoegd de zinsnede: behoud, herstel en/of 
duurzame ontwikkeling van vijver, watergangen en -partijen, bomenlanen, klein religieus 
erfgoed en het besloten karakter van de kloostertuin.  

  
  



Inspraak- en overlegrapport Bestemmingsplan ‘Groot Mariadal’ 
 

 

 

24 

 
 
Ontwerpkeuzes in relatie tot cultuurhistorische waarden 
Klein religieus erfgoed 
Opmerking provincie 

15. Veel klein religieus erfgoed is niet op de verbeelding opgenomen, bijvoorbeeld het rond-point 
waaruit de paden in stralen vertrekken, het Jozefbeeld, de Mariakapel en dergelijke. Deze 
elementen dienen naar het oordeel van de provincie een aanduiding te krijgen op de 
verbeelding. 

16. Klein religieus erfgoed 
Om het kleine religieuze erfgoed in de tuin blijvend te beschermen, ziet de provincie graag dat 
dit opgenomen op de structuurvisiekaart die gekoppeld wordt aan het bestemmingsplan als 
bijlage aan de regels en dit handvatten biedt om te kunnen handhaven indien ze geschaad 
worden (denk aan het niet mogen verbouwen, verplaatsen of aantasten van deze elementen). 

 
Gemeentelijke reactie 

15. Het klein religieus erfgoed wordt beschermd door de aanduiding ‘monument’ en de 
dubbelbestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie. Het specifiek aanduiden van deze elementen op 
de verbeelding is niet nodig. Op de verbeelding zijn monumenten alleen specifiek aangeduid 
als deze ook een eigen monumentenbeschrijving hebben.  

16. Zie ook het antwoord onder 14.: ook het klein religies erfgoed valt onder de elementen die 
behouden, hersteld en/of duurzaam ontwikkeld worden. In de begripsomschrijvingen is het 
klein religieus erfgoed nader gedefinieerd. 

 
Monumentale en botanisch waardevolle bomen 
Opmerking provincie 

17. Hetzelfde wordt opgemerkt voor de diverse monumentale en botanisch waardevolle bomen. 
De indruk bestaat dat er veel gekapt moet worden. De kastanjelaan is een belangrijk 
structurerend element. De provincie vindt het een goede zaak dat deze wordt doorgetrokken 
naar de Kloosterstraat. Daardoor ontstaat een betere verweving van het klooster in het 
stedelijk weefsel van Roosendaal. Geadviseerd wordt van de enkele rij dient een dubbele rij te 
maken.  
De provincie acht het wenselijk dat het waardevol groen op de plankaart wordt aangeduid als 
te behouden groen en dit te beschermen in de planregels. 

 
Gemeentelijke reactie 

17. Het opnemen van te behouden groen, zoals monumentale en botanisch waardevolle bomen, 
is weliswaar niet gebruikelijk in een bestemmingsplan, maar de bestaande laanstructuur 
(kastanjelaan) alsmede de door de provincie bedoelde bomenrijen worden met een 
aanduiding op de verbeelding aangegeven met een koppeling aan de regels gericht op 
behoud, herstel en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geldt dat de kwaliteit van de inrichting 
van de tuin en behoud van de bestaande waarden mede geborgd is door het opnemen van de 
aanduiding ‘monument’ en de dubbelbestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie.   

 
Kloosterhof 
Opmerking provincie 

18. Verzocht wordt de drie in- en uitritten naar het kloostercomplex vanuit de Vincentiusstraat 
nader te onderbouwen. In de optiek van de provincie is dit niet de beste oplossing. 

 
19. Ook is de provincie van oordeel dat de daadwerkelijke toegang tot de kloostertuin gestalte is 

gegeven vanuit een relatief diffuse zone met een weg of pad met aan de ene zijde een rij 
woningen en aan de andere zijde een groenzone met daarachter een parkeerplaats. Om die 
reden heeft deze zone niet de sfeer de toegang tot een kloostertuin met de sfeer van een 
‘hortus conclusus’. Gevraagd wordt de gemeentelijke keuze nader te onderbouwen. 
 

Gemeentelijke reactie 
18. In feite is er sprake van twee in- en uitritten voor gemotoriseerd vervoer: het parkeerterrein 

van het Kloosterhof en de inrit voor het nieuwe parkeerterrein ter plaatse van de Vincetuin. 
Beide zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer en de verkeersintensiteit is beperkt. De nieuwe 
noord-zuid verbinding wordt uitgevoerd als langzaamverkeersverbinding. Bij de verdere 
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uitwerking van het ontwerp zal uiteraard aandacht geschonken worden aan de 
verkeersveiligheid en daar zal in de ontwerpkeuzes rekening mee gehouden worden. Dit heeft 
niet geleid tot aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan. Zoals besproken wordt de 
provincie betrokken bij de uitwerking van het inrichtingsplan. 

 
19. De gemeente onderschrijft dat dit beter kan. In het ontwerpproces zal dit nader aandacht 

krijgen. Zoals besproken wordt de provincie betrokken bij de verdere uitwerking van het 
inrichtingsplan. Aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn hiervoor niet noodzakelijk.  

 
De Stroomgaard 
Opmerkingen provincie 

20. In beginsel verklaart de provincie zich akkoord met het concept van De Stroomgaard omdat 
dit een duurzame ontwikkeling van cultuurhistorische waarden is. In de visie van de provincie 
staat het volume van het gebouw echter niet in verhouding tot de omvang van de historische 
boomgaard. De indruk bestaat dat het gebouw ten opzichte van de eerdere ontwerpen in 
omvang is toegenomen. Het gebouw staat als het ware ‘over de boomgaard’ en niet ‘in de 
boomgaard’. Voor de beleving van dit deel van de kloostertuin is dit een belangrijk 
aandachtspunt. 

21. Het wegvallen van de kloostermuur of de gesloten haag die ter hoogte van de boomgaard om 
de kloostertuin heen lag, tast de erfgoedwaarde van de kloostertuin als besloten tuin (hortus 
conclusus) aan.  

22. De provincie is van oordeel dat het principe van de ‘Hortus Conclusus’ in het 
stedenbouwkundig plan ter hoogte van de omgeving zuidzijde Stroomgaard en het 
stadskantoor wordt losgelaten. De Stroomgaard, het stadskantoor en dit stuk van de 
Kloosterstraat krijgen daardoor een eigen dynamiek los van de sfeer en beleving die past bij 
een besloten kloostertuin. Door het inkorten van berceau aan de zuidzijde, wordt  de relatie 
van de voormalige boomgaard met het klooster en de kloostertuin haast tenietgedaan. De 
Stroomgaard oriënteert zich door zijn relatie met de nieuwe parkeerplaats ook meer naar de 
Kloosterstraat en ook de nieuwe appartementen op de huidige parkeerplaats van het 
Stadskantoor oriënteren zich op De Stroomgaard. Door deze keuzes, alsmede de noord-zuid 
verbinding en langgerekte waterpartij is de provincie van oordeel dat dit deel van de 
kloostertuin wordt “losgemaakt” van het klooster.  

 
Gemeentelijke reactie 

20. Het volume van de Stroomgaard is niet toegenomen. Het is iets kleiner dan in het 
tenderontwerp. Zoals besproken wordt de omvang mede bepaald door de keuze om hier ook 
het parkeerprogramma van (een deel van) Groot Mariadal op te vangen. Deze omvang is 
noodzakelijk voor het plan en is daarom ook zo vastgelegd in het ontwerp bestemmingsplan. 
De verdere uitwerking van het ontwerp is onderwerp van nader overleg, waarbij de provincie 
wordt betrokken. Kwalitatieve aspecten zullen ook worden opgenomen in het 
beeldkwaliteitsplan. 

21. Ook dit is een punt van nader overleg tussen de ontwerpers en de betrokken adviesorganen. 
Zoals afgesproken wordt de provincie hierbij nadrukkelijk betrokken om te komen tot een 
passende oplossing. Dit punt heeft niet geleid tot aanpassingen in het ontwerp 
bestemmingsplan.  

22. Het is een feit dat door de ontwikkeling van Groot Mariadal er veranderingen optreden ten 
opzichte van de tendersituatie. De gemeente is ervan overtuigd dat dit tot een beter eindbeeld 
zal leiden. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal zeker aandacht geschonken worden 
aan de zorgen op dit punt. Op basis van de laatste gesprekken die in bredere samenstelling 
plaatsvonden is er voldoende vertrouwen dat voor deze uitdagingen gezamenlijk goede 
ontwerpoplossingen kunnen worden gevonden. De aanduiding ‘monument’ en de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ geven de provincie en de RCE invloed op de 
uitwerking van het plan.  
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4.2 Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE) 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna: RCE) toetst in principe geen 
voorontwerpbestemmingsplannen meer wanneer geen sprake is van grote tegenstrijdigheden met 
nationale belangen. Dit laatste is bij klooster Mariadal niet het geval. 
Wel geeft de Rijksdienst een aantal overwegingen en aanbevelingen mee.  
 
De discussie rond het masterplan is naar het oordeel van de RCE niet afgerond. Vanuit het Rijk zijn 
daarover nog diverse vragen en aandachtspunten gelet op de monumentale waarden. De RCE kan 
nog niet met alle onderdelen van het in de toelichting opgenomen masterplan instemmen. Wel biedt 
het bestemmingsplan voldoende ruimte om daarover nog een discussie te voeren. Vanuit de RCE 
wordt het aanbod gedaan om nader te adviseren. 
 

1. De specifieke bouwaanduiding ‘monument’ en de functieaanduiding  ‘cultuurhistorische 
waarden’ is alleen gelegd op de kloostergebouwen, de kerk, het deel bij de kloostertuin en het 
aangrenzende veld. Het gehele kloostercomplex inclusief de voormalige boomgaard, is als 
rijksmonument beschermd. Dit betekent dat beide aanduidingen op het gehele complex 
gelegd moeten worden om de planologische bescherming te laten overeenstemmen met de 
formele monumentale bescherming. 

 
Gemeentelijke reactie 
Dit is verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan 

 
2. De functieaanduiding ‘specifieke vorm van tuin-terras’ is voor een groot deel in de 

monumentale aanleg van de tuin,  het zogenaamde rond-point, gelegd. Het is niet wenselijk 
dat daar een terrasontwikkeling plaatsvindt. 
 
Gemeentelijke reactie 
Op de verbeelding is een aanduiding opgenomen aansluitend aan de serre waar de aanleg 
van een terras mogelijk wordt. Het rond-point valt daar buiten. 

 
3. De bestemming ‘Gemengd’ biedt op onderdelen te veel ruimte voor ontwikkelingen die zich 

niet verdragen met de monumentale waarden van de kloostergebouwen. Voorgesteld wordt 
ten aanzien van de kloostergebouwen meer consoliderende bepalingen op te nemen. 
 
Gemeentelijke reactie 
Voor wat betreft de maatvoering (hoogtebepalingen) is de huidige situatie vastgelegd. Op de 
rectorswoning is naar aanleiding van een opmerking van de provincie de aanduiding ‘wonen’ 
van toepassing. Dit betekent dat de rectorswoning uitsluitend als woning mag worden 
gebruikt. 

 
4. Er is een dubbelbestemming ‘Waarde - cultuurhistorie’ in het plan opgenomen. Deze 

dubbelbestemming is niet op de verbeelding terug te vinden. In de bijlage bij de 
dubbelbestemming dienen ook de ruimtelijk-historische waarden van het kloostercomplex in 
zijn context en omgeving benoemd te worden. 
 
Gemeentelijke reactie 
Dit is verwerkt op de verbeelding en de bijlagen 
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5. De gesprekken na de formele inspraakperiode 
 
Na de beëindiging van de formele inspraakperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de 
bewoners/bewonersdelegaties vanuit de vier straten die grenzen c.q. onderdeel uitmaken van het 
plangebied Groot Mariadal: de Burgemeester Prinsensingel, de Vincentiusstraat, de Kloosterstraat en 
de Ludwigstraat. In juni en juli 2020 vonden plaats de gesprekken met een bewonersdelegatie van de 
vier straten. Er hebben nog meer vervolggesprekken plaatsgevonden. 

 
Doel van deze bijeenkomsten waren:  

• het bespreken en verduidelijken van de inspraakreacties vanuit de vier straten teneinde een 
goed en helder beeld te krijgen wat de belangrijkste zorgen en pijnpunten zijn; 

• een nadere toelichting op het stedenbouwkundig plan en bespreken van eventuele vragen 
hierover.  

 
Van (de meeste van) deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen vormen geen 
officiële reactie op de ingediende inspraakreacties. Wel maken tijdens de bijeenkomsten gemaakte 
afspraken onderdeel uit van het verdere traject tot realisering van de plannen.  

  

 

 



Bijlage 18: Stikstofdepositieonderzoek (KuiperCompagnons, december 

2020) 
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NOTITIE 
 

  

Betreft Stikstofdepositie-onderzoek bestemmingplan Groot Mariadal 

Locatie Roosendaal 

Werknummer 618.124.30 

Datum 18 maart 2021 

  

Aanleiding 

Door KuiperCompagnons een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor het plan “Groot 

Mariadal”. Het klooster Mariadal ligt met zijn tuin tussen het station en de binnenstad van 

Roosendaal. Rondom en binnen dit gebied spelen verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er 

concrete plannen voor de herontwikkeling van het klooster van projectontwikkelaar BVR Groep 

BV uit Roosendaal , bouwt de gemeente aan het nieuwe Huis van Roosendaal, realiseert OMO 

Scholengroep Tongerlo de vernieuwde Norbertus Gertrudis Mavo en willen KPO (Katholiek 

Primair Onderwijs) met de basisschool Jeroen Bosch en Kober met kindcentrum Doppido in de 

toekomst doorgroeien naar een nieuw integraal kindcentrum. De vijf partijen bereiden gezamenlijk 

een integrale gebiedsontwikkeling voor het gebied gemaakt. Het gebied wordt Groot Mariadal 

genoemd. Hieronder een overzicht van alle ontwikkelingen.  

 

Klooster 

• 30 zorgeenheden 

• 20 woningen (lage klasse) 

• Horeca (426 m2) 

 

Kloosterhof 

• 18 woningen  

 

Stroomgaard 

• 34 woningen  

 

Kloosterstraat  

• 30 woningen 

 

Basisschool + kinderdagverblijf 

• Circa 3.103 m2 bvo 

 

Oase 

• 12 appartementen 

 

Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, wordt een nieuw 

bestemmingplan opgesteld. 

 

In deze notitie is de stikstofdepositie in de aanleg- en gebruiksfase voor de bouw en het gebruik 

van de nieuwe woningen en overige functies beschouwd. Beoordeeld is of sprake is van een 
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toename van de stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitats gelegen binnen Natura 

2000-gebieden in de omgeving van het plan. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt eerst het wettelijk kader behandeld, waarna de ligging van 

het plangebied en de uitgangspunten van de berekeningen worden beschreven. Daarna worden 

de berekeningsresultaten gepresenteerd waarna de notitie wordt afgesloten met de conclusies 

van het onderzoek. 

Wettelijk kader 

De wettelijke grondslag waarop toetsing van de planontwikkeling noodzakelijk is, betreft de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Deze toets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke 

voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden 

toegelaten. 

Meer concreet heeft deze toets de volgende twee doelen: 

1 Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 

aangetast; 

2 Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 

de habitats van soorten, dan wel een verstoring van soorten niet optreedt. 

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 

zonder vergunning. Indien ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen de Natura 2000-

gebieden geen stikstofdepositie wordt berekend, kunnen negatieve gevolgen in die gebieden 

worden uitgesloten. 

 

Uitvoerbaarheidstoets bestemmingsplan 

Artikel 3.1.6 lid 1 onder f van het Bro vereist dat in de toelichting bij een 

(ontwerp)bestemmingsplan inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan worden neergelegd. 

Voor het aspect gebiedsbescherming betekent dit dat de gemeenteraad moet beoordelen of op 

voorhand in redelijkheid valt aan te nemen dat de Wnb aan de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan in de weg staat. Daarbij dient de gemeenteraad zich ervan te vergewissen of 

een (eventueel benodigde) natuurtoestemming kan worden verkregen. De verdere uitwerking van 

de natuurtoestemming vindt vervolgens plaats in het kader van het vergunningenspoor. 

 

Met het voorliggende onderzoek, waarbij de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan voor de 

aanlegfase wordt onderbouwd met een indicatieve stikstofberekening, kan worden voldaan aan 

het uitvoerbaarheidsvereiste, mits uit die berekening blijkt dat er in de aanlegfase geen significant 

negatieve effecten zullen optreden op stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Niet is 

vereist dat vaststaat dat de werkmethode en de materieelinzet ook daadwerkelijk zal plaatsvinden 

conform de invoergegevens aan de hand waarvan de berekening is opgesteld. In het kader van 

het vergunningenspoor zal namelijk (nogmaals) beoordeeld worden of de daadwerkelijke 

werkmethode en materieelinzet mogelijk significant negatieve effecten heeft voor Natura 2000-

gebieden.  

 

De uit artikel 2.7 van de Wnb voortvloeiende Natura 2000-plantoets die betrekking heeft op 

gebiedsbescherming werkt rechtstreeks door in de bestemmingsplanprocedure.  
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Een bestemmingsplan mag op grond van artikel 2.7 van de Wnb niet worden vastgesteld, indien 

niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat het plan geen significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zal hebben.  

 

Niet vereist is dat voor de aanlegfase reeds een definitieve keuze is/wordt gemaakt ten aanzien 

van de werkmethode en/of het in te zetten materieel. Uitgangspunt van de berekening dient een 

realistische/representatieve inschatting te zijn van de werkmethode en materieelinzet die in de 

aanlegfase benodigd zal zijn. 

Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Rondom het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. Voor de gebieden 

Markiezaat (circa 13,5 km afstand) Zoommeer (circa 14,5 km afstand) en Hollands Diep (circa 16 

km afstand)geldt dat binnen deze gebieden geen stikstofgevoelige habitats aanwezig zijn, zodat 

het onderzoek geen betrekking heeft op deze natuurgebieden. 

De meest nabij gelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn Brabantse Wal (circa 8 km 

afstand), Krammer-Volkerak (circa 14,5 km afstand) en Oosterschelde (circa 17,5 km afstand). 

 

 
Afbeelding 1: Ligging van het plan ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Uitgangspunten 

De sloop van de bestaande opstallen, het bouwrijp maken, de bouw van de ontwikkeling en het 

woonrijp maken van de locatie wordt de aanlegfase genoemd. De gebruiksfase is aan de orde 

nadat de 144 nieuwe woningen, de horeca en de basisschool/ kinderdagverblijf zijn opgeleverd. 

In het onderstaande gedeelte worden de uitgangspunten van de aanleg- en de gebruiksfase 

beschreven. 

 

Aanlegfase 

In de aanlegfase wordt de stikstofemissie voornamelijk gegenereerd door de (mobiele)werktuigen 

op de bouwplaats en de verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. Op dit moment is nog 
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niet bekend welke installaties tijdens de bouw gebruikt zullen worden. Daarom zijn voor de 

aanlegfase algemene kentallen gebruikt. Wel is bekend dat de aanlegfase 4 jaar gaat duren. 

 

In het rapport ‘Methode inschatting depositie woningbouwprojecten’ van het RIVM van 14 

november 2019 wordt voor de aanlegfase een emissiekental van 3 kg NOx per woning genoemd. 

Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak (NH3) in de lucht terecht. Zowel NH3 en 

NOx zijn reactieve stikstofverbindingen. Per woning is uitgegaan van 3 kg NOx en 0,01 kg NH3. 

De hoeveelheid NH3 is bepaald op basis van een analyse van de verhouding tussen de NOx en 

NH3 emissiefactoren van mobiele werktuigen zoals deze door TNO zijn bepaald. Het bouwverkeer 

zit bij deze kengetallen inbegrepen.  

 

Voor de horeca en de basisschool/ kinderdagverblijf zijn geen kengetallen beschikbaar. Voor 

deze functies kan het oppervlak van de functie vergelijken worden met het oppervlak van een 

gemiddelde woning (circa 100 m2). De overige functies hebben een gezamenlijk oppervlak van 

3.529 m2. Dit staat gelijk aan circa 36 woningen.  

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de emissie voor de aanlegfase: 180 

(144+36) x 3 = 540 kg NOx en 1,8 kg NH3. Bij een fasering over 4 jaar is dat 135 kg NOx en 0,45 

kg NH3 per jaar. 

 

Het kengetal 3 kg per woning gaat uit van de aanleg van nieuwe woningen. Echter worden 50 

woningen in het bestaande kloostercomplex gerealiseerd. Tevens betreft dit 30 zorgwoningen die 

aanzienlijk kleiner zijn dan de gemiddelde woning. Dit kengetal kan dus worden gezien als worst 

case. Daarnaast is gerekend voor het beoordelingsjaar 2021. Dit kan ook worden gezien als worst 

case omdat de emissie van stikstof van motorvoertuigen in toekomstige jaren afneemt. 

 

Gebruiksfase 

De voorgenomen ontwikkeling wordt gasloos gebouwd en veroorzaken zelf derhalve geen 

emissie tijdens het gebruik. De emissie wordt bepaald door de verkeersbewegingen van en naar 

de woningen, de horeca en de basisschool/ kinderdagverblijf. 

 

In het (ontwerp)bestemmingsplan “Groot Mariadal” is opgenomen dat de verkeersgeneratie 1.688 

motorvoertuigen per etmaal bedraagt. Voor de berekeningen is uitgegaan van een verdeling van 

95% licht verkeer, 3% middelzwaar vrachtverkeer en 2% zwaar vrachtverkeer. Dit resulteert in 

1.603 personenwagenbewegingen per etmaal, 51 middelzware en 34 zware vrachtwagen. 

Uitgangspunt is dat 40% van het verkeer in zuidwestelijke richting arriveert en vertrekt, 40% in 

zuidoostelijke richting en de overige 20% in zuidelijke richting. 

 

Het verkeer moet worden meegenomen tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

In het document van Bij12 ‘Instructie gegevensinvoer voor Aerius calculator’ van oktober 2020 is 

dit als volgt omschreven: 

Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid 

en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 

betrokken weg bevindt.  

 

Op basis van deze omschrijving is het verkeer beschouwd tot kruising van de Stationsstraat met 

de Kade/ Markt (richting zuidwest), tot de rotonde van de Brugstraat met de Boulevard, de 
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Dunantstraat en de Van Beethovenlaan (richting zuidoost) en tot de kruising van de Burgemeester 

Prinsensingel met de Molenstraat (richting zuid). Daarna kan er zeker van worden uitgegaan dat 

het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld en zeker niet meer is toe te rekenen 

aan de locatie. Omdat de locatie op grotere afstand van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 

is gelegen maakt het overigens voor de resultaten van de berekening nauwelijks uit welke 

oriëntatie voor het verkeer wordt aangehouden. 

 

Gerekend is voor het beoordelingsjaar 2021. Dit kan worden gezien als worst case omdat de 

emissie van stikstof van motorvoertuigen in toekomstige jaren afneemt. 

 

Berekeningen 

De resultaten van de berekeningen van de aanleg- en gebruiksfase zijn in bijlage 1 en 2 

gepresenteerd. Uit deze berekeningen blijkt dat in beide situaties geen toename van de 

stikstofdepositie plaatsvindt binnen de Natura 2000-gebieden. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek is beoordeeld of de aanleg- en de gebruiksfase van de bouw en het gebruik van 

de 144 nieuwe woningen, de horeca en de basisschool/ kinderdagverblijf in het plan “Groot 

Mariadal” in Roosendaal leidt tot een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van 

stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden. 

 

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake is 

van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden door 

de aanleg en het gebruik van de 144 nieuwe woningen, de horeca en de basisschool/ 

kinderdagverblijf in het plan “Groot Mariadal”. Dit betekent dat significant negatieve effecten op 

de instandhouding van die gebieden kunnen worden uitgesloten en dat de Wet 

natuurbescherming niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit plan. 
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Bijlage 1 Aerius-berekening aanlegfase 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rxx3FyZCu6pr (18 maart 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

KuiperCompagnons Vincentiusstraat 5, 4701 LM  Roosendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Groot
Mariadal

Rxx3FyZCu6pr

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 maart 2021, 15:51 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 135,00 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase
540 kg NOx en 1,8 kg NH3 gefaseerd over 4 jaar = 135 kg NOx en 0,45 kg NH3 per jaar.

Rxx3FyZCu6pr (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 135,00 kg/j

Rxx3FyZCu6pr (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Aanleg
Locatie (X,Y) 90581, 394602
NOx 135,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Aanleg 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

135,00 kg/j
< 1 kg/j

Rxx3FyZCu6pr (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rxx3FyZCu6pr (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 2 Aerius-berekening gebruiksfase 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RfLxs24CwMqy (18 maart 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

KuiperCompagnons Vincentiusstraat 5, 4701 LM  Roosendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Groot
Mariadal

RfLxs24CwMqy

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 maart 2021, 14:03 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 196,13 kg/j

NH3 9,58 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

RfLxs24CwMqy (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Zuidwest
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,50 kg/j 92,08 kg/j

Verkeer Zuidoost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

3,63 kg/j 74,27 kg/j

Verkeer Zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,45 kg/j 29,78 kg/j

RfLxs24CwMqy (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeer Zuidwest
Locatie (X,Y) 90278, 394646
NOx 92,08 kg/j
NH3 4,50 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 641,2 / etmaal NOx
NH3

59,07 kg/j
3,95 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

20,4 / etmaal NOx
NH3

16,24 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 13,6 / etmaal NOx
NH3

16,77 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer Zuidoost
Locatie (X,Y) 90814, 394711
NOx 74,27 kg/j
NH3 3,63 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 641,2 / etmaal NOx
NH3

47,64 kg/j
3,19 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

20,4 / etmaal NOx
NH3

13,10 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 13,6 / etmaal NOx
NH3

13,52 kg/j
< 1 kg/j

RfLxs24CwMqy (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Verkeer Zuid
Locatie (X,Y) 90600, 394469
NOx 29,78 kg/j
NH3 1,45 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 320,6 / etmaal NOx
NH3

19,11 kg/j
1,28 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

10,2 / etmaal NOx
NH3

5,25 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 6,8 / etmaal NOx
NH3

5,42 kg/j
< 1 kg/j

RfLxs24CwMqy (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 5/6



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RfLxs24CwMqy (18 maart 2021)Resultaten Situatie 1
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Bijlage 19: Aanvullend onderzoek vleermuizen scholenlocatie (Van der 

Goes en Groot, oktober 2020) 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Er bestaan plannen een perceel aan de Kloosterstraat in Roosendaal, 
Gemeente Roosendaal, in de Provincie Noord-Brabant, her in te 
richten. 

Het slopen van een gedeelte van de bebouwing en/of kappen van 
bomen maakt onderdeel uit van het plan. 

Het is mogelijk dat vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 
(Huismus) of vleermuizen verblijven in de te slopen bebouwing. De 
aanwezigheid van deze potentie werd aangegeven in een eerder 
uitgevoerde quickscan (ECONSULTANCY, 2019). 

Om dit nader te onderzoeken heeft KuiperCompagnons en Gemeente 
Roosendaal opdracht gegeven aan ecologisch onderzoeks- en 
adviesbureau Van der Goes en Groot een inventarisatie uit te voeren 
naar deze soorten. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april-september 2020. Dit 
rapport doet verslag van het onderzoek. 

  

  

Ligging van plangebied Mariadal in Roosendaal. 

±
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1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het voorkomen en 
de verspreiding van Huismus en vleermuizen binnen het plangebied. 

1.3 Ligging van het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het plangebied aangegeven. 

De onderzoek locatie betreft de Jeroen Bosch basisschool en de 
daarnaast gelegen buitenschoolse opvang. Rondom de onderzoek 
locatie bevinden zich verharding, bomen en struikachtige begroeiing. 
Ten noorden van de onderzoek locatie bevindt zich een groot 
perceel, voornamelijk begroeid met gras en bomen. 

1.4 Geplande werkzaamheden 

De voorgenomen plannen zijn om de bestaande Jeroen Bosch 
basisschool en de daarnaast gelegen buitenschoolse opvang te 
slopen. Deze gebouwen zullen worden vervangen door een nieuwe 
school en een appartementencomplex. Op de parkeerplaats zullen 
een aantal patiowoningen worden gebouwd. 

Ecologisch gevoelige werkzaamheden betreffen de sloop van de 
bebouwing en het verwijderen van groen (kappen/rooien van 
struiken en bomen en verwijderen vegetatie-toplaag) om het 
plangebied volledig bouwrijp op te leveren. 

De werkzaamheden kunnen ook gepaard gaan met geluid, trillingen, 
licht of optische verstoring. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3-4 worden de resultaten beschreven en wordt aange-
geven welke soorten zijn aangetroffen binnen en eventueel nabij het 
plangebied. 

In hoofdstuk 5 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 
effecten kunnen ondervinden door de uit te voeren werkzaamheden 
welke specifieke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn en of een 
ontheffing van de Wnb noodzakelijk is. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies en eventuele aanbeveling-
en. Indien van toepassing worden aanbevelingen gedaan. 

Hoofdstuk 7 tenslotte, geeft een overzicht van de gebruikte 
literatuur. 

In de bijlages is aanvullende informatie opgenomen over de geldende 
wetgeving en de gebruikelijke procedures bij een vergunnings- en/of 
ontheffingsaanvraag. Eventueel zijn (indien relevant) verspreidings-
kaarten opgenomen. 
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 2 Methode 

2.1 Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten  

Alleen vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd, zijn 
geïnventariseerd. Het betreft de Huismus. Deze soort komt in de 
omgeving van het plangebied voor (NDFF) en kunnen gevestigd zijn in 
bebouwing zoals die aanwezig in het plangebied. 

Uiteraard is tijdens de inventarisatie ook gelet op eventueel andere 
aanwezige jaarrond beschermde broedvogels of andere beschermde 
soorten. 

Alle waarnemingen zijn op locatie gekarteerd. De codes zijn gestipt 
op locatie met behulp van een veldtablet. 

2.1.1 Huismus 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het KENNISDOCUMENT HUISMUS, 
VERSIE 1.0, BIJ12 juli 2017. 

Op 17 april en 9 mei 2020 is het plangebied bezocht om de 
verblijfplaatsen van Huismussen te inventariseren, zie Tabel 1. 

Tussen de verschillende bezoekrondes lag minimaal tien dagen. De 
bezoeken vonden plaats tussen twee uur na zonsopkomst en twee 
uur voor zonsondergang en zijn uitgevoerd bij gunstige (weers-) 
omstandigheden (geen regen, harde wind en/of kou, geen 
overmatige verkeersdrukte). 

Door langzaam rond te lopen en te posten in het plangebied en door 
regelmatig te luisteren, wordt duidelijk of- en waar Huismussen 
aanwezig zijn. Tijdens elk van de inventarisatierondes is daarbij het 
gehele plangebied bezocht. 

 

Zowel nestindicatieve waarnemingen als waarnemingen van 
(territoriale) vogels in geschikt broedbiotoop zijn op locatie 
gekarteerd. De waarnemingen zijn zoveel als mogelijk gekarteerd op 
de daadwerkelijke nestplaatsen van de Huismussen. Indien mogelijk 
werd gewacht met het stippen tot vogels op of nabij de daadwerke-
lijke nestplaats aanwezig waren (veelal op dakgoten, op pannen-
daken, naast dakkapellen e.d.). De codes zijn beide gebruikt om 
kaarten te maken van de verblijfplaatsen van Huismussen per ronde. 

  

  
Overzicht bezoekrondes 

Huismusinventarisatie. 

Ronde Datum Tijdstip 

1 17 april 13:30-14:30 

2 9 mei 15:00-16:00 
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2.2 Vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen zijn beschermd krachtens de Wnb onder 
het regime van de Habitatrichtlijn. 

Het doel van het onderzoek is om de aanwezigheid en de ver-
spreiding van vleermuizen in het plangebied in kaart te brengen. Het 
onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen uit het 
protocol voor vleermuisinventarisaties, zoals dat is opgesteld door 
het Vleermuisvakberaad (VLEERMUISVAKBERAAD, 2017). 

Voorafgaand aan het onderzoek is op grond van aanwezige biotopen 
en bekende voorkomens nagegaan welke vleermuissoorten rede-
lijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn binnen het onderzoeks-
gebied. Het onderzoek is op grond daarvan met name gericht op de 
gebouw bewonende soorten Gewone dwergvleermuis, Ruige dwerg-
vleermuis en Laatvlieger. 

Uiteraard zijn ook andere soorten gezocht in het plangebied en zijn 
eventueel bezoek rondes en/of bezoektijden tussentijds aangepast 
aan bevindingen tijdens het veldwerk. Bij het aantreffen van 
‘bijzondere’ soorten zoals Meervleermuis, grootoorvleermuis, 
Watervleermuis, Baardvleermuis, etc., die mogelijk het plangebied 
gebruiken, worden rondes en rondetijden aangepast of worden extra 
rondes ingepland. 

2.2.1 Veldbezoeken 

Door middel van veldwerk zijn de daadwerkelijke aanwezigheid en 
verspreiding van vleermuizen in het plangebied onderzocht. Er zijn 
zes bezoeken volbracht in de periode mei tot en met september 
2020. Het aantal bezoeken is op voorhand op grond van potentie 
bepaald, bij onverwachte of afwijkende waarnemingen of grotere en 
bijzondere verblijfplaatsen wordt altijd een extra veldbezoek 
ingepland. 

Het plangebied kan door vleermuizen op verschillende manieren 
worden gebruikt, bijvoorbeeld als verblijfplaats, als (onderdeel van) 
een vliegroute of als foerageergebied. Deze gebiedsfuncties zijn 
tijdens het veldwerk onderzocht. 

Tijdens een veldverkenning (tijdens de eerste ronde) zijn relevante 
elementen zoals bijvoorbeeld begroeiing en randen daarvan en 
aanwezige lijnvormige beplanting in beeld gebracht en zijn delen van 
bebouwing nader op potentie beoordeeld (gaten, spleten, donkere 
delen). 

Bij dit onderzoek en tijdens alle veldrondes is met behulp van 
zaklamp bij inspecteerbare delen van het plangebied en bij mogelijke 
verblijfplaatsen gezocht naar sporen van gebruik zoals keutels op 
verhardingen, poepstrepen bij gaten, vraatresten. 
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Het terreingebruik door vleermuizen is op grond van de veldver-
kenning ’s nachts nader onderzocht door middel van langzaam 
surveilleren en posten met gebruik van batdetectors (beschikbare 
modellen Pettersson 240x, Echo Meter Touch (Pro), Batlogger-M). Op 
de onderzoek locatie was altijd visuele- en audioweergave van de 
opgevangen pulsen mogelijk en er was altijd de mogelijkheid 
geluiden en/of pulsen op te nemen met opnameapparatuur 
(Batlogger M). 

Bij het onderzoek werden ook een sterke zaklamp en een 
warmtebeeld camera (Pulsar Helicon XP50) ingezet. 

Tijdens alle veldbezoeken is gekeken naar aanwezige vliegroutes en 
foerageergebieden in het plangebied. Deze gebruiksfuncties zijn 
vooral te verwachten in luwe delen van het plangebied en langs 
lijnvormige landschapselementen. 

De eerste drie bezoeken aan het begin van de zomer zijn met name 
gericht geweest op het in kaart brengen van zwermactiviteit bij 
kraamkolonies of zomerkolonies. Deze zwermactiviteit treedt met 
name aan het einde van de nacht op en wordt onderzocht door op 
kansrijke plekken te posten en/of door rustig door het plangebied 
surveilleren. Bij een avondbezoek wordt gepost op kansrijke plekken 
(uitvlieggaten). De avondrondes zijn vooral ingezet om de activiteit 
van Laatvlieger te kunnen volgen. 

  

Ronde / 

Datum 
Starttijd Duur 

Weersomstandigheden 

bewolking (in octa’s), temp, 

wind, regen 

Opzet 

KZ1 

19 mei  

zonsondergang 
21:34-23:34 

2 uur 4/8,17°C,nw3,droog 
avondbezoek 

kraamkolonies, zomerverblijven, 
terreingebruik  

KZ2 

10 juni 

2uur voor 
zonsopkomst 
03:19-05:19 

2 uur 8/8,14,1°C,no2,droog 
ochtendbezoek 

kraamkolonies, zomerverblijven, 
terreingebruik  

KZ3 

2 juli  

zonsondergang 
22:03-00:03 

2 uur 6/8,16,2°C,zw3,droog 
avondbezoek 

kraamverblijven, zomerverblijven, 
terreingebruik  

MN 

13 aug 
00:00-02:00 2 uur 8/8,23,9°C,z3,droog 

middernachtbezoek 
zwermactiviteit, paarverblijven, 

terreingebruik 

P1 

8 sept 
00:00-02:00 2 uur 8/8,16,8°C,zw2,droog 

middernachtbezoek 
paarverblijven, zwermactiviteit, 

terreingebruik 

P2 

30 sept 

uur na 
zonsondergang 

20:30-22:30 
2 uur 8/8,15,9°C,z2,droog 

avondbezoek 
paarverblijven, zwermactiviteit, 

terreingebruik 

  
Overzicht en informatie van de veldbezoeken ten behoeve van het vleermuisonderzoek in plangebied 

Mariadal in Roosendaal in 2020 (“KZ” = kraamkolonie- en zomerverblijfronde, “MN” = 

middernachtzwermronde en “P” = paarverblijfronde). 
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De middernachtzwermronde (MN) is ingezet vanwege de grootte van 
de bebouwing en is gericht op het vaststellen van zwermactiviteit die 
een aanwijzing vormt voor een winterverblijf in de bebouwing 

Het vierde bezoek (P1 ronde) op 1 september is nogmaals mede 
gericht geweest op het vaststellen van middernachtelijke zwerm-
activiteit van Gewone dwergvleermuis. 

De laatste twee bezoeken (P1 en P2) zijn vooral gericht geweest op 
het vaststellen van paarverblijven en baltsactiviteit. De ronde in de 
periode eind augustus/begin september is tevens laat ingezet om 
baltsactiviteit van Ruige dwergvleermuis later in de nacht in beeld te 
brengen. Zoals aangegeven wordt in deze ronde ook eventuele 
middernachtzwerm activiteit onderzocht. 

Vanwege de grootte van het object en het aantal potentieel geschik-
te plekken en de positie daarvan voor met name verblijfsgebruik van 
vleermuizen, is de inventarisatie uitgevoerd door drie personen. 

Tijdens de veldbezoeken was geen sprake van substantiële neerslag, 
werd er niet geïnventariseerd bij een windkracht hoger dan 4 Bft of 
bij een te lage temperatuur. 

Voor een overzicht met informatie van de veldbezoeken zie Tabel 2. 

De vleermuiskasten in het plangebied zijn bekeken met de warmtebeeldcamera om (vóór het 

uitvliegen) te controleren of vleermuizen aanwezig zijn. 
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 3 Resultaten broedvogels 

3.1 Huismus 

In het plangebied of de omgeving daarvan, werden in het geheel 
geen waarnemingen gedaan van aanwezige Huismussen. 

Omdat de soort ontbreekt in het plangebied, is geen aparte 
verspreidingskaart gemaakt. 

 

Archieffoto mannetje Huismus. 
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 4 Resultaten vleermuizen 

In plangebied Mariadal in Roosendaal zijn drie soorten vleermuizen 
vastgesteld. In Tabel 3 staan de aangetroffen soorten. De relevante 
verspreidingskaarten van de aangetroffen vleermuizen staat in 
Bijlage 1. 

 

 

Er werden langsvliegende, foeragerende exemplaren en baltsende 
vleermuizen waargenomen. Tevens werd één zomer/paarverblijf 
vastgesteld van een Gewone dwergvleermuis. 

Per soort wordt hieronder het voorkomen van de aangetroffen 
vleermuizen in plangebied Mariadal in Roosendaal kort toegelicht en 
wordt de leefwijze van de waargenomen vleermuizen in Nederland 
geschetst. 

4.1 Gewone dwergvleermuis 

In plangebied Mariadal in Roosendaal werd de Gewone dwerg-
vleermuis verspreid aangetroffen. De dichtheden en aantallen 
vleermuizen waren gemiddeld. Er werd in het plangebied één 
zomer/paarverblijf gevonden. 

De omliggende begroeiing, met name Lindes aan de achterzijde, 
werden gedurende de onderzoeksperiode regelmatig gebruikt door 
foeragerende vleermuizen. Soms waren dieren langere tijd aanwezig. 

Op de speelplaats aan de achterzijde brandde bij alle rondes een felle 
buitenlamp. Een aantal keer is gezien dat een Gewone dwergvleer-
muizen foerageerden nabij het licht van de lamp. Waarschijnlijk 
profiteerden zij van de insecten die op het licht afkwamen. 

Er werden geen bijzondere gerichte verplaatsingen opgemerkt van 
Gewone dwergvleermuizen die zouden kunnen wijzen op een 
belangrijke vliegroute. 

In ronde één zijn er voornamelijk tussen het gebouw en de rij Lindes 
circa vier Gewone dwergvleermuizen foeragerend waargenomen. 
Tussen de gymzaal en de parkeerplaats van het gemeentehuis is ook 
een foeragerende Gewone dwergvleermuis aangetroffen. 

In ronde twee zijn beduidend minder vleermuizen waargenomen dan 
in ronde één, de reden is waarschijnlijk dat vleermuizen in de avond 
actiever zijn dan aan het einde van de nacht. De vleermuizen kunnne 

  
Vastgestelde soorten 

vleermuizen met 

bijbehorende indicatie 

van de aantallen 

waarnemingen en 

bescherming/bedreiging

in plangebied Mariadal 

in Roosendaal in 2020. 

Soort Aantal Beschermd Rode Lijst 

Gewone dwergvleermuis 10 tal x (HR IV) - 
Ruige dwergvleermuis enkele x (HR IV) - 
Laatvlieger enkele x (HR IV) gevoelig 
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in de loop van de nacht naar andere, verder weg gelegen 
foerageergebieden zijn gevlogen. Eén Gewone dwergvleermuis werd 
foeragerend waargenomen rond de kastanjeboom aan de voorzijde 
van de school. Andere waarnemingen betroffen voornamelijk 
langsvliegende vleermuizen. 

Tijdens ronde drie (wederom een avondronde) zijn tussen het 
schoolgebouw en de rij Lindes drie foeragerende Gewone 
dwergvleermuizen waargenomen. Tussen de gymzaal en de 
parkeerplaats van het gemeentehuis zijn twee foeragerende 
vleermuizen aangetroffen. 

In de vierde ronde (de MN ronde) zijn in de zone tussen de gymzaal 
en de school twee foeragerende Gewone dwergvleermuizen 
waargenomen. Aan de achterzijde van de school is een tweemaal 
kort aan de muur hangende Gewone dwergvleermuis waargenomen. 
Dit gedrag wijst op een binding aan de bebouwing, gezien de tijd van 
het jaar zou een paarverblijf meest voor de hand liggend zijn. Het is 
waarschijnlijk dat dit verblijf ook wordt gebruikt als zomerverblijf. 

 

 

Tijdens ronde vijf zijn op een aantal plekken foeragerende en 
baltsende Gewone dwergvleermuizen waargenomen, het baltsen was 
te horen langs de Kloosterstraat en langs de Stadserf. 

In ronde zes werd aan de achterzijde van de school gefoerageerd 
door Gewone dwergvleermuis en tevens was de baltsroep te horen. 
Ditzelfde werd ook waargenomen tussen het schoolgebouw en de 
gymzaal. 

Locatie van aanhangende vleermuis (Foto uit quickscan van econsultancy). 
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Rond het veel lagere gebouw van de BSO werden aanmerkelijk 
minder waarnemingen gedaan. 

Algemeen 

De Gewone dwergvleermuis is de meest verspreide en talrijkste 
vleermuissoort in Nederland. Deze soort wordt beschouwd als 
hoofdzakelijk gebouwbewonend. Gedurende het hele jaar worden 
vooral van buiten toegankelijke spouwmuren en besloten ruimtes 
achter betimmeringen en daklijsten gebruikt. 

Nachtelijk zwermgedrag rond een verblijfplaats in voorjaar en zomer 
duidt op de aanwezigheid van (kraam)kolonies. 

Door de verborgen leefwijze gedurende de winterperiode zijn 
overwinterende dieren, die zich dan meestal in kleinere groepen 
ophouden, vaak onvindbaar. Een sterke aanwijzing voor dergelijke 
winterverblijven is het voorkomen van zogenaamde middernacht-
zwermactiviteit in de periode half juli – augustus. 

Daarnaast is gedurende de baltsperiode in de nazomer en herfst 
sprake van paargezelschappen die rond paarverblijfplaatsen kunnen 
worden waargenomen. Baltsende mannetjes worden ook vaak 
vliegend waargenomen en zijn dan vaak niet direct aan een 
paarverblijfplaats te koppelen. 

Foerageergebieden bevinden zich overwegend in besloten tot 
halfopen landschap binnen enkele kilometers van de (zomer)-
verblijven. Het foerageergebied wordt via vaste en veelal beschutte 
vliegroutes bereikt, zoals bomenlanen, boszomen en watergangen. 

4.2 Ruige dwergvleermuis 

In plangebied Mariadal in Roosendaal werd de Ruige dwergvleermuis 
slechts één maal aangetroffen in het plangebied. De soort werd 
alleen foeragerend gezien zonder dat aanwijzingen werden 
verkregen dat de vleermuizen binding hadden met bebouwing in het 
plangebied. 

De Ruige dwergvleermuis is tijdens ronde vijf nabij de Stadserf 
gehoord. In de andere rondes in deze soort niet waargenomen. 

Algemeen 

De Ruige dwergvleermuis is in ons land jaarrond een algemeen 
verspreide soort, met name ten noorden van de grote rivieren. Het 
leefgebied is zeer divers, maar de grootste aantallen bevinden zich in 
bosrijk of parkachtig gebied. Ruige dwergvleermuizen gebruiken 
uiteenlopende (tijdelijke) verblijfplaatsen, zoals boomholten, 
bastspleten, nestkasten, spouwmuren, houtstapels en kelders. 
Hoewel de soort in ons land ook ’s zomers verspreid wordt 
waargenomen, bevinden kraamkolonies zich vooral in Noord- en 
Oost-Europa (slechts één keer in ons land). 
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4.3 Laatvlieger 

In plangebied Mariadal in Roosendaal werden slechts één 
langsvliegende Laatvlieger opgemerkt. De waarneming van de soort 
betroffen een overvliegend exemplaar. Deze waarnemingen hebben 
waarschijnlijk betrekking op dieren die op weg zijn van of naar 
foerageergebieden (veelal aan de buitenrand van bebouwing) of de 
verblijfplaatsen, er werden geen aanwijzingen verkregen dat de 
vleermuizen binding hadden met (bebouwing in) het plangebied. 

In ronde vijf werd een overvliegende Laatvlieger gehoord. In de 
andere rondes zijn geen waarnemingen gedaan van laatvlieger. 

Vanwege het beperkte gebruik en omdat geen waarnemingen 
werden gedaan die duiden op belangrijk binding van de soort aan het 
plangebied, is geen aparte verspreidingskaart opgenomen. 

Algemeen 

De Laatvlieger komt in ons land algemeen verspreid voor rond 
dorpen in agrarisch gebied, parken, tuinen en stadsranden. In 
Nederland bewonen Laatvliegers gedurende het hele jaar uitsluitend 
gebouwen. 

Kraamkolonies worden vooral aangetroffen op (kerk)zolders, in 
spouwmuren of achter gevelbekleding, waarbij de dieren vaak 
weggekropen zijn tussen balken en in spleten. Een populatie 
Laatvliegers gebruikt veelal een netwerk van verblijven, waarbij 
relatief vaak van plaats wordt gewisseld. Voor zover bekend leven 
mannetjes vrijwel het gehele jaar solitair. Overwinterende dieren 
worden meestal in kleine groepjes aangetroffen, mogelijk in dezelfde 
gebouwen als waarin zich de zomerverblijven bevinden. 

Laatvliegers foerageren na het uitvliegen eerst kort in sociale 
groepen nabij de kolonieplaats. Daarna zoeken ze afzonderlijk de 
open jachtgebieden op. Deze liggen veelal in kleinschalig agrarisch 
gebied dat rijk is aan vochtige graslanden. Hierbij kunnen relatief 
grote afstanden worden afgelegd. 
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 5 Effectbeoordeling en maatregelen 

De aanwezigheid van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 
of vleermuizen nabij en binnen het plangebied kan van invloed zijn 
op de verdere procedure. De effecten die kunnen optreden bij de 
geplande werkzaamheden worden beschreven. Voorts zal worden 
aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen om 
effecten te voorkomen of te minimaliseren. 

5.1 Huismus 

Er zijn geen Huismussen waargenomen in of bij de bebouwing van 
het plangebied en ook in de omgeving zijn geen broedende 
Huismussen vastgesteld. Er kunnen daarom geen negatieve gevolgen 
zijn door de plannen voor de Huismus. 

5.2 Vleermuizen 

5.2.1 Verblijfplaatsen 

De aanwezige vaste verblijfplaatsen van vleermuizen, Gewone 
dwergvleermuis, zullen door sloop van de gebouwen/bomen vernield 
worden. Er is tijdelijke compensatie en permanente compensatie 
noodzakelijk. Er dient een ontheffing te worden aangevraagd waarbij 
in een op te stellen ‘Projectplan’ deze maatregelen worden 
uitgewerkt. 

5.2.2 Foerageergebied 

Het foerageergebied binnen het plangebied maakt slechts een klein 
deel uit van een veel groter foerageergebied en is geen ‘essentieel’ 
deel van het leefgebied. De vleermuizen kunnen derhalve uitwijken. 

5.3 Broedvogels  

Het is mogelijk dat in de bebouwing of omliggend groen vogelsoorten 
verblijven met niet-jaarrond beschermde nesten. 

Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 
worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 
grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van 
bijvoorbeeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt 
buiten deze periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen 
werkzaamheden plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 
voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 
van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 
nesten aanwezig zijn. 
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 6 Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens de inventarisatie zijn vleermuizen aangetroffen (zie Tabel 4). 

 

 

♣ In het plangebied komen geen jaarrond beschermde verblijfplaats-
en van vogels voor. In het plangebied kunnen wél broedvogels 
met niet-jaarrond beschermde nesten voorkomen. Voor de ver-
wachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden waarbij 
nesten vernield of verstoord kunnen worden, buiten het broed-
seizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan 
niet nodig. Het broedseizoen duurt ruwweg van half maart tot half 
juli. 

♣ In het plangebied zijn verblijvende vleermuizen aangetroffen. Het 
gaat om Gewone dwergvleermuis. De werkzaamheden zullen een 
negatief effect hebben op de verblijfplaatsen van de aangetroffen 
vleermuizen en er dient een plan van aanpak gemaakt te worden 
waarin mitigerende en compenserende maatregelen worden 
beschreven om negatieve effecten die kunnen optreden teniet te 
doen. Dit plan dient te worden ingediend in het kader van een 
WABO-procedure of in het kader van een ontheffingsaanvraag 
Wnb. Wanneer voldoende compenserende en/of mitigerende 
maatregelen worden getroffen wordt door de provincie een 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven (Wabo-procedure) of 
een ontheffing (ontheffingsaanvraag Wnb). Zie ook Bijlage 4.5.1). 

♣ Het foerageergebied voor vleermuizen binnen het plangebied 
maakt slechts een klein deel uit van een veel groter foerageer-
gebied en is geen ‘essentieel’ deel van het leefgebied. De 
vleermuizen kunnen derhalve uitwijken. 

  
Aangetroffen 

beschermde soorten 

met vastgestelde 

gebruiksfuncties in 

plangebied Mariadal in 

Roosendaal in 2020. 

 Aanwezig Verblijfplaats Essentieel leefgebied 

Vogels    

Huismus nee nee nee 

Vleermuizen    

 Verblijfplaats Foerageren Vliegroute 

Gewone dwergvleermuis ja ja nee 
Ruige dwergvleermuis nee ja nee 
Laatvlieger nee nee nee 
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Bijlage 1 Verspreidingskaart vleermuizen 
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Bijlage 2 Verspreidingskaart vleermuizen (foeragerend) 
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Bijlage 3 Verspreidingskaart vleermuizen (langs vliegend)  
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Bijlage 4 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 4.1 Wet Natuurbescherming (Wnb) 

De Wet Natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 
waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 
geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 
bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 
van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 
handhaving. 

Bijlage 4.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 
“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 
dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-
komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 4.2 Soortbescherming 

Bijlage 4.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 
beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 
categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 
onder de Europese Habitatrichtlijn en soorten genoemd in de 
Europese Vogelrichtlijn. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 
extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 
opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 
derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 
een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 
verbodsbepalingen (zie Bijlage 4.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 
per provincie variëren en is te vinden in Tabel 5. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 
de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 
  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 

Rood=niet vrijgesteld. 

 DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZH ZL 

Zoogdieren             

Aardmuis + + + + + + + + + + + + 
Bosmuis* + + + + + + + + + + + + 
Bunzing + + +  + +    + + + 
Dwergmuis + + + + + + + + + + + + 
Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Eekhoorn      +1       
Egel + + + + + + + +  + + + 
Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Haas + + + + + + + + + + + + 
Hermelijn + + +  + +    + +  
Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + + 
Konijn + + + + + + + + + + + + 
Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +  
Ree + + + + + + + + + + + + 
Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + + 
Steenmarter      +2       
Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Veldmuis + + + + + + + + + + + + 
Vos + + + + + + + + + + + + 
Wezel + + +  + +    + + + 
Wild zwijn       +      
Woelrat + + + + + + + + + + + + 

Amfibieën en reptielen             

Bruine Kikker + + + + + + + + + + + + 
Gewone pad + + + + + + + + + + + + 
Hazelworm      +3       
Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + + 
Levendbarende hagedis      +4       
Meerkikker + + + + + + + + + + + + 
Bastaardkikker + + + + + + + + + + + + 

*: algemene vrijstelling wanneer soorten zich in/op gebouwen en bijhorende erven bevinden 

+1:geldt in de periode maart-april en juli t/m november 

+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari 

+3:geldt in de periode juli t/m september 

+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober  



Mariadal te Roosendaal 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2020-75 

Bijlage 4.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 
zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 
levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 
de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 
opzettelijk te verstoren. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 
hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 
nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 
verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-
lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 
(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

Bijlage 4.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 
renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 
aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 
gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 
gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-
vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 
verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 4.2.1) voorkomen die niet zijn 
vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 4.2.2) worden over-
treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 
art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-
gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-
oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 
plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 
schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 
alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 4.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 
belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 
verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 
de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

♣ in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 

Ontheffing is nodig: 

♣ ter bescherming van flora en fauna. 

♣ in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

♣ in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 
gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

♣ ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 
aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 
begraafplaatsen. 

Bijlage 4.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-
vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 
schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-
plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 
verschillende categorieën ‘jaarrond beschermde broedvogels’, 
categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 
zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf wordt 
zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor het 
succesvol functioneren daarvan, betrokken! 

Voor jaarrond beschermde soorten kan, meestal alleen buiten het 
broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. Een ‘omgevings-
check’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat geval vaststellen of 
de desbetreffende soort zelfstandig een vervangend nest kan vinden 
in de omgeving, of dat met verzachtende en/of compenserende 
maatregelen de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste 
rustplaats gegarandeerd kan worden. Om zeker te zijn dat geplande 
of genomen maatregelen hiertoe voldoende zijn, moeten deze 
middels een ontheffingsaanvraag worden voorgelegd aan de provin-
cie. Als geen schade optreedt en de gunstig staat van instandhouding 
niet in gevaar komt, zal de aanvraag (positief) worden afgewezen. 
Het is uiteraard essentieel dat de (aan de provincie) voorgestelde 
maatregelen ook daadwerkelijk worden genomen. 

Categorie 5-soorten 

Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 
Deze soorten keren (zoals ook jaarrond beschermde soorten) 
weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 
hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar beschikken 
over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de verblijfplaatsen 
alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Bijlage 4.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-
gekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

Kader: Vogelsoorten 

met jaarrond 

beschermde nesten 

en bijbehorende 

categorie. 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 
principe jaarrond zijn beschermd met 
beschermingscategorie: 
1 = soorten die ook buiten het 
broedseizoen het nest gebruiken als vaste 
rust- of verblijfplaats,  
2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 
op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van 
bebouwing of biotoop,  
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 
afhankelijk van bebouwing,  
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 
staat zijn een nest te maken. 
 

Buizerd 4 
Gierzwaluw 2 
Grote gele kwikstaart 3 
Havik 4 
Huismus 2 
Kerkuil 3 
Oehoe 3 
Ooievaar 3 
Ransuil 4 
Roek 2 
Slechtvalk 3 
Sperwer 4 
Steenuil 1 
Wespendief 4 
Zwarte wouw 4 
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natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-
soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 
soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 
aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 
bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 
gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 
gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 
soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 
behandeld en er moet een belang zijn voor het project vergelijkbaar 
met genoemde belangen uit de VRL, HRL of de ‘andere soorten’. 

Bijlage 4.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 
(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 
aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 
andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-
pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 4.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 
Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 
Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 
vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 

Wanneer plannen bestaan een project in of rond een Natura 2000- 
gebied uit te voeren, neemt de initiatiefnemer contact op met het 
bevoegde gezag. In principe is dit Gedeputeerde Staten van de 
Provincie waarin een gebied (grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 
uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 
toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 
(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 
vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 
significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 
wordt vergunning verleend. 
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Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 
kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 
plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 
wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 
een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten. Het bevoegd gezag geeft een 
vergunning af als de verslechtering of verstoring in het licht van de 
instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar is. 

Externe werking 

Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000- gebieden is de 
‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 
2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 
getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 
gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 
uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 
Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Aangetoond 
moet worden dat geen negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op 
Natura 2000-gebieden. 

Bijlage 4.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 4.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Ingrepen in gebieden die horen bij het Natuurnetwerk Nederland 
(voorheen Ecologische hoofdstructuur, EHS) worden in principe niet 
toegestaan, tenzij bijvoorbeeld uitgesloten is dat de ingreep een 
negatief effect heeft op het netwerk of de ingreep een groot 
maatschappelijk belang dient. Getoetst wordt of een ingreep van 
invloed is op ‘wezenlijke kenmerken en waarden’, het NNN kent geen 
toetsing op ‘externe werking’. Als een ingreep wordt toegestaan, 
moeten eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden 
voorkomen en de resterende schade moet worden gecompenseerd. 
Uitgangspunt bij het toestaan van ingrepen is dat netto sprake moet 
zijn van een versterking van het netwerk. 

Bijlage 4.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 
beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 
provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 
beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 
van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 
worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 

Bijlage 4.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 
soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 
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kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 
stroomschema uit Figuur 2 te worden gevolgd. 

Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 
soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat 
negatieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 
op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 
worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 
Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 
mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 4.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 
plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 

 
Stappenplan 

procedure 

ecologisch 

onderzoek en 

ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie Bijlage 4.2.1 

Zie Bijlage 4.2.2 

Zie Bijlage 4.2.3 

Zie Bijlage 4.2.3 
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ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

♣ Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te 
verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatieven-
studie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven. 

♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 
beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-
vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 
waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 
(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 
gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 
projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 
omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 
‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft als onderdeel van 
de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 
vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 
waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-
codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 
geldelijke boetes of het stilleggen van werkzaamheden. 
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NOTITIE 
 

  

Betreft Notitie reactie op zienswijzen bestemmingsplan Groot Mariadal 

geluid en luchtkwaliteit 

Locatie Roosendaal 

Werknummer 618.124.30 

Datum 5 november 2021 

  

Aanleiding 

 

Er zijn zienswijzen ingediend voor de aspecten geluid en luchtkwaliteit door de bewoners van de 

adressen: 

- Kloosterstraat 52 (VVE), 280, 288, 290, 292, 296, 298, 300 en 302; 

- Hogestege 37( VVE), 114, 146, 147, 151 en 161; 

- Burgemeester Prinsensingel 12. 

 

Het adres Kloosterstraat 280 is een kapsalon en heeft geen geluidgevoelige en geen 

luchtgevoelige functie. Dit adres is daarom in de analyse buiten beschouwing gelaten. 

 

De adressen van de indieners van de zienswijzen zijn allen gelegen langs de Kloosterweg in 

Roosendaal. Op de Kloosterweg geldt een maximale snelheid van 30 km/uur. Op 30 km-wegen 

is er vanuit de Wet geluidhinder (Wgh) geen noodzaak voor het uitvoeren van een akoestisch 

onderzoek. Op grond van jurisprudentie dient vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 

ordening echter wel onderzoek plaats te vinden naar het verkeer op de 30 km-wegen. 
 
 
Uitgangspunten 

 

Verkeerscijfers 

De verkeerscijfers zijn verkregen uit het rapport: “Verkeerskundige onderbouwing 

bestemmingsplan Groot Mariadal” dat door Mobycon opgesteld is op 1-4-2021. Deze 

verkeerscijfers zijn gebaseerd op recente tellingen die zijn uitgevoerd in 2019 en januari 2020 

(voor de vermindering van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de maatregelen i.v.m. 

COVID-19). In het rapport van Mobycon zijn de werkdagintensiteiten vermeld. Voor het 

akoestisch onderzoek zijn deze werkdagintensiteiten omgerekend naar weekdagintensiteiten 

door deze te delen door 1,11. 

 

De uitsplitsing naar de dag-, avond- en nachtperiode en de verdeling van de lichte, middelzware 

en zware motorvoertuigen is voor alle wegen gebaseerd op de verkeerstelling van de 

Burgemeester Prinsensingel (noord). De wegdekverharding en de wettelijke toegestane rijsnelheid 

zijn gebaseerd op data uit de Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) en Streetview 

(Google). 
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Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens op de beschouwde wegen is in bijlage 1 

weergegeven. 

 

Berekeningsmethode wegverkeer 

Voor de bepaling van de geluidsbelasting door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd met 

Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In het 

rekenmodel zijn de geluidsbronnen (weg), bodemgebieden (akoestisch hard/zacht), objecten 

(gebouwen, schermen) en toetspunten ingevoerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het 

rekenprogramma Geomilieu, versie 2020.2. 

 

De ontwikkelde rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

Berekeningsmethode luchtkwaliteit 

Om de luchtkwaliteit te berekenen is een drietal Standaardrekenmethodes (SRM) ontwikkeld. 

Deze rekenmethodes zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007). 

Langs wegen wordt de luchtkwaliteit bepaald met SRM 1 en SRM 2. Het toepassingsbereik voor 

SRM 1 zijn de wegen in stedelijk gebied. Het gehanteerde rekenmodel voor de 

luchtkwaliteitsberekeningen is Stacks (Geomilieu v2020.2). In het model zijn de wegen en 

toetspunten ingevoerd. De correctie voor zeezout is niet toegepast. Voor de meteorologische 

gegevens is uitgegaan van de periode van 2005 tot 2014. 

 

Rekenresultaten 

 

Wegverkeerslawaai 

De akoestische effecten zijn getoetst ter plaatse van de langs de Kloosterweg gelegen woningen. 

Naast de adressen van de indieners is de geluidbelasting tevens bepaald op de andere 

geluidgevoelige adressen langs deze straat. In bijlage 3 is de ligging van de beoordelingspunten 

weergegeven. De geluidbelasting is berekend in de autonome situatie (2030) en de plansituatie 

(2030). De berekende geluidbelasting van alle wegen samen incl. reductie ex art. 110g Wgh is 

eveneens weergegeven in bijlage 3. 

 

Uit de vergelijking van de autonome situatie (2030) met de plansituatie (2030) volgt dat de 

toename van de geluidbelasting maximaal 1,17 dB is. Dit is geen significante toename, waardoor 

de ontwikkelingen van het bestemmingsplan Mariadal geen belemmering vormen. 

 

Luchtkwaliteit 

De rekenresultaten van de concentratie luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en PM2,5 op de 

maatgevende punten langs de wegen en de op de beschouwde woningen zijn opgenomen in 

bijlage 4. De grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit zijn 40 µg/m3 voor NO2, 40 µg/m3 voor PM10 

en 25 µg/m3 voor PM2,5.  

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat deze jaargemiddelde concentratie voor de luchtverontreinigende 

stoffen NO2, PM10 en PM2,5 respectievelijk 24, 19 en 11 µg/m3 bedraagt, waardoor de 

grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden. 
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De waarden die de WHO hanteert zijn 40 µg/m3 voor NO2, 20 µg/m3 voor PM10 en 10 µg/m3 voor 

PM2,5. Voor PM2,5 vindt een overschrijding plaats. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de 

hoge achtergrondconcentratie in een groot deel van Nederland. 

 

Het onderzoek naar de concentraties luchtverontreinigende stoffen heeft plaatsgevonden voor de 

plansituatie in het beoordelingsjaar 2020. Verwacht wordt dat in de toekomst de 

achtergrondconcentraties en emissies van motorvoertuigen afnemen. Dit betekent dat de 

berekende concentraties in de toekomst afnemen. Omdat in het jaar 2020 het aspect 

luchtkwaliteit niet leidt tot belemmeringen is dat ook niet het geval in toekomstige jaren. 

 

Conclusie 

In deze notitie is beoordeeld of de ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden met het 

bestemmingsplan ‘Groot Mariadal’ leiden tot negatieve effecten op het gebied van 

wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit ter plaatse van de bestaande woningen.  

 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de geluidsbelasting op de bestaande woningen 

in de plansituatie maximaal slechts 1,2 dB hoger is dan in de autonome situatie, waardoor geen 

sprake is van een significante toename. Ook wordt geconcludeerd dat de grenswaarden uit de 

Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden. De aspecten wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit 

vormen daarom geen belemmering voor het plan.  
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Bijlage 1 

Overzicht wegverkeersgegevens 
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Bijlage 1: Wegvaknummering

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Roosendaal - Wegverkeer 2020 - autonome situatie] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons
90200 90400 90600 90800

394600

394400

Wegen
Bodemgebieden

0 m 100 m

schaal = 1 : 3000



daguur licht middel zwaar avonduur licht middel zwaar nachtuur licht middel zwaar
1a Burgemeester Prinsensingel (noord)2428 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
1b Burgemeester Prinsensingel (noord)2428 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
1c Burgemeester Prinsensingel (noord)2428 50 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
2 Burgemeester Prinsensingel (zuid)2974 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --

3a Vughtstraat 2720 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3b Vughtstraat 2720 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3c Vughtstraat 2720 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3d Vughtstraat 2720 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3e Kloosterstraat 4334 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3f Kloosterstraat 4334 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3g Kloosterstraat 4334 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3h Kloosterstraat 4334 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
4 Domineestraat 497 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --

Tabel : Verkeersgegevens akoestisch onderzoek Groot Mariadal - zienswijze Kloosterstraat, gemeente Roosendaal - autonome situatie
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Wegdek
Snelheid
[km/h]IntensiteitNaam wegId weg



daguur licht middel zwaar avonduur licht middel zwaar nachtuur licht middel zwaar
1a Burgemeester Prinsensingel (noord)2666 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
1b Burgemeester Prinsensingel (noord)2666 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
1c Burgemeester Prinsensingel (noord)2666 50 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
2 Burgemeester Prinsensingel (zuid)3212 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --

3a Vughtstraat 3038 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3b Vughtstraat 3038 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3c Vughtstraat 3038 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3d Vughtstraat 3038 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3e Kloosterstraat 4810 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3f Kloosterstraat 4810 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3g Kloosterstraat 4810 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3h Kloosterstraat 4810 30 Referentiewegdek 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
4 Domineestraat 657 30 Elementenverharding in keperverband 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --

Tabel : Verkeersgegevens akoestisch onderzoek Groot Mariadal - zienswijze Kloosterstraat, gemeente Roosendaal - plansituatie
Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Wegdek
Snelheid
[km/h]IntensiteitNaam wegId weg



Bijlage 1: Verkeersgegevens akoestisch onderzoek Groot Mariadal - zienswijze Kloosterstraat, gemeente Roosendaal - luchtkwaliteit

Tabel: Verkeersgegevens luchtkwaliteit plansituatie (rekenjaar 2032)

Bomenfactor daguur licht middel zwaar avonduur licht middel zwaar nachtuur licht middel zwaar
1a Burgemeester Prinsensingel (noord) 2.666 30 Canyon 20 10 10 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
1b Burgemeester Prinsensingel (noord) 2.666 30 Canyon 15 10 10 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
1c Burgemeester Prinsensingel (noord) 2.666 50 Canyon 15 10 -- 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
2 Burgemeester Prinsensingel (zuid) 3.212 30 Canyon 15 10 10 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --

3a Vughtstraat 3.038 30 Canyon 10 9 9 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3b Vughtstraat 3.038 30 Canyon 10 9 9 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3c Vughtstraat 3.038 30 Canyon 10 9 9 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3d Vughtstraat 3.038 30 Canyon 10 9 9 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3e Kloosterstraat 4.810 30 Canyon 25 6 18 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3f Kloosterstraat 4.810 30 Canyon 25 15 18 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3g Kloosterstraat 4.810 30 Canyon 25 -- 18 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
3h Kloosterstraat 4.810 30 Canyon 25 8 18 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --
4 Domineestraat 657 30 Canyon 10 9 9 1.00 0 6,27 94,26 4,36 1,38 4,49 98,51 1,30 0,19 0,85 97,51 2,49 --

Nachtperiode
Intensiteit Snelheid Wegtype

Stagnatiefactor
(spitsuren)Weg

Dagperiode AvondperiodeCanyon-
breedte

Canyon-
hoogte links

Canyon-
hoogte rechts



 

 

 

 

Bijlage 2 

Afbeeldingen rekenmodellen geluid en luchtkwaliteit 
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Bijlage 2: Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai autonome situatie 2030
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Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Groot Mariadal - zienswijze Kloosterstraat
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Bijlage 2: Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai - plansituatie

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Roosendaal - Wegverkeer 2030 - plansituatie] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Groot Mariadal - zienswijze Kloosterstraat
618.124.30
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Bijlage 2: Overzicht rekenmodel luchtkwaliteit - plansituatie

Luchtkwaliteit - STACKS, [Roosendaal - luchtkwaliteit 2030 - plansituatie] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Bijlage 3 

Berekeningsresultaten wegverkeer  
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Bijlage 3: Ligging toets- c.q. beoordelingspunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Roosendaal - Wegverkeer 2030 - plansituatie] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Akoestisch onderzoek Groot Mariadal - Zienswijzen Kloosterstraat

Bestaande geluidgevoelige functies - resultaten wegen cumulatief incl. reductie ex art. 110g Wgh

Autonome
situatie
(2030)

[dB]

Plan-
situatie
(2030)

[dB]
Verschil

[dB]

Bu 12a Burgemeester Prinsensingel 12 (zijde kloosterstraat) 1,50 55,57 56,01 0,44
Bu 12a Burgemeester Prinsensingel 12 (zijde kloosterstraat) 4,50 55,47 55,91 0,44
Bu 12a Burgemeester Prinsensingel 12 (zijde kloosterstraat) 7,50 54,87 55,31 0,44
Bu 12b Burgemeester Prinsensingel 12 (zijde B. Prinsensingel) 1,50 54,61 55,01 0,40
Bu 12b Burgemeester Prinsensingel 12 (zijde B. Prinsensingel) 4,50 54,86 55,26 0,40
Bu 12b Burgemeester Prinsensingel 12 (zijde B. Prinsensingel) 7,50 54,58 54,98 0,40
Ho 86-167a Hogestede 86 t/m 167 - 1e verdieping 4,50 52,20 53,03 0,83
Ho 86-167a Hogestede 86 t/m 167 - 2e verdieping 7,50 51,97 52,81 0,84
Ho 86-167a Hogestede 86 t/m 167 - 3e verdieping 10,50 51,57 52,42 0,85
Ho 86-167a Hogestede 86 t/m 167 - 4e verdieping 13,50 50,98 51,88 0,90
Ho 86-167a Hogestede 86 t/m 167 - 5e verdieping 16,50 50,46 51,42 0,96
Ho 86-167b Hogestede 86 t/m 167 - 1e verdieping 4,50 54,36 54,95 0,59
Ho 86-167b Hogestede 86 t/m 167 - 2e verdieping 7,50 53,96 54,56 0,60
Ho 86-167b Hogestede 86 t/m 167 - 3e verdieping 10,50 53,37 54,00 0,63
Ho 86-167b Hogestede 86 t/m 167 - 4e verdieping 13,50 52,62 53,38 0,76
Ho 86-167b Hogestede 86 t/m 167 - 5e verdieping 16,50 51,97 52,77 0,80
Ho 86-167c Hogestede 86 t/m 167 - 1e verdieping 4,50 53,38 54,11 0,73
Ho 86-167c Hogestede 86 t/m 167 - 2e verdieping 7,50 53,08 53,83 0,75
Ho 86-167c Hogestede 86 t/m 167 - 3e verdieping 10,50 52,55 53,37 0,82
Ho 86-167c Hogestede 86 t/m 167 - 4e verdieping 13,50 51,90 52,87 0,97
Ho 86-167c Hogestede 86 t/m 167 - 5e verdieping 16,50 51,34 52,36 1,02
Ho 86-167d Hogestede 86 t/m 167 - 1e verdieping 4,50 53,16 53,96 0,80
Ho 86-167d Hogestede 86 t/m 167 - 2e verdieping 7,50 52,83 53,64 0,81
Ho 86-167d Hogestede 86 t/m 167 - 3e verdieping 10,50 52,26 53,17 0,91
Ho 86-167d Hogestede 86 t/m 167 - 4e verdieping 13,50 51,54 52,65 1,11
Ho 86-167d Hogestede 86 t/m 167 - 5e verdieping 16,50 50,97 52,14 1,17
Kl 10-76a Kloosterstraat 10 t/m 76 - 1e verdieping 4,50 54,26 54,82 0,56
Kl 10-76a Kloosterstraat 10 t/m 76 - 2e verdieping 7,50 53,85 54,49 0,64
Kl 10-76a Kloosterstraat 10 t/m 76 - 3e verdieping 10,50 53,26 53,93 0,67
Kl 10-76a Kloosterstraat 10 t/m 76 - 4e verdieping 13,50 52,59 53,32 0,73
Kl 10-76a Kloosterstraat 10 t/m 76 - 5e verdieping 16,50 44,15 45,16 1,01
Kl 10-76b Kloosterstraat 10 t/m 76 - 1e verdieping 4,50 53,70 54,30 0,60
Kl 10-76b Kloosterstraat 10 t/m 76 - 2e verdieping 7,50 53,38 54,08 0,70
Kl 10-76b Kloosterstraat 10 t/m 76 - 3e verdieping 10,50 52,90 53,62 0,72
Kl 10-76b Kloosterstraat 10 t/m 76 - 4e verdieping 13,50 52,28 53,00 0,72
Kl 10-76b Kloosterstraat 10 t/m 76 - 5e verdieping 16,50 44,10 45,21 1,11
Kl 10-76c Kloosterstraat 10 t/m 76 - 1e verdieping 4,50 53,33 53,98 0,65
Kl 10-76c Kloosterstraat 10 t/m 76 - 2e verdieping 7,50 53,05 53,80 0,75
Kl 10-76c Kloosterstraat 10 t/m 76 - 3e verdieping 10,50 52,60 53,35 0,75
Kl 10-76c Kloosterstraat 10 t/m 76 - 4e verdieping 13,50 52,01 52,66 0,65
Kl 10-76c Kloosterstraat 10 t/m 76 - 5e verdieping 16,50 45,23 46,10 0,87
Kl 284 Kloosterstraat 284 4,50 55,51 56,18 0,67
Kl 286 Kloosterstraat 286 4,50 55,52 56,08 0,56
Kl 288 Kloosterstraat 288 7,50 54,80 55,49 0,69
Kl 290 Kloosterstraat 290 7,50 54,77 55,35 0,58
Kl 292 Kloosterstraat 292 10,50 53,77 54,65 0,88
Kl 294 Kloosterstraat 294 10,50 53,72 54,47 0,75
Kl 296 Kloosterstraat 296 13,50 52,96 53,91 0,95
Kl 298 Kloosterstraat 298 13,50 52,94 53,74 0,80
Kl 300 Kloosterstraat 300 16,50 52,25 53,26 1,01
Kl 302 Kloosterstraat 302 16,50 52,27 53,11 0,84

Toetspunt Adres

reken-
hoogte
[m]

geluidbelasting



 

 

 

 

Bijlage 4 

Berekeningsresultaten luchtkwaliteit 
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Bijlage 4: Concentratie NO2 - plansituatie 2030

Luchtkwaliteit - STACKS, [Roosendaal - luchtkwaliteit 2030 - plansituatie] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Bijlage 4: Concentratie PM10 - plansituatie 2030

Luchtkwaliteit - STACKS, [Roosendaal - luchtkwaliteit 2030 - plansituatie] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Bijlage 4: Concentratie PM2,5 - plansituatie 2030

Luchtkwaliteit - STACKS, [Roosendaal - luchtkwaliteit 2030 - plansituatie] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: KuiperCompagnons
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Bijlage 20: Notitie reactie op zienswijzen bestemmingsplan Groot 

Mariadal (KuiperCompagnons, 5 november 2021) 
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HOOFDSTUK 1   Inleiding  

 

 

Doel en opzet nota  

 

Beantwoording zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Groot Mariadal’ heeft met ingang van 12 april 2021 

gedurende zes weken ter inzage gelegen.  

Tijdens deze periode hebben 40 verschillende betrokkenen en belanghebbenden 

zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingebracht. In deze nota zijn de zienswijzen 

samengevat en voorzien van een gemeentelijk antwoord.  

Opgemerkt wordt dat alle aspecten die wel in de zienswijzen zijn vermeld, maar wellicht niet 

in de samenvatting zijn weergegeven, mede in de beoordeling en overwegingen zijn 

betrokken. 

Hoorzitting 

De hoorzitting van de Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening heeft op 8 juni 2021 

plaatsgevonden. Tijdens deze -vanwege Corona- digitale zitting zijn reclamanten in de 

gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting op de ingebrachte zienswijzen te geven. 

Tevens zijn door leden van de gemeenteraad en de hoorcommissie vragen gesteld aan de 

reclamanten. Hetgeen tijdens de zitting is besproken is meegewogen bij de behandeling van 

de zienswijzen. Het verslag van deze hoorzitting alsmede de ingediende pleitnota’s zijn als 

separate bijlagen bij deze nota gevoegd. Acht reclamanten hebben van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt.  

Overwegingen 

In het ‘Inspraak- en overlegrapport Bestemmingsplan Groot Mariadal’  (d.d. maart 2021), 

alsmede de aanvulling daarop d.d. april 2021 zijn overwegingen opgenomen naar aanleiding 

van de ingekomen inspraak- en overlegreacties. Deze overwegingen maken deel uit van de 

onderhavige zienswijzenbehandeling en dienen als herhaald en ingelast te worden 

beschouwd. 

Aanpassing bestemmingsplan 

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd 

vastgesteld. Daarnaast zijn ook nog ambtshalve aanpassingen noodzakelijk.  

Overzicht zienswijzen 

De zienswijzen, waarvan een deel qua aard en strekking dezelfde zijn, zijn afkomstig van 
bewoners van de vier straten die om het plangebied heen liggen.   
In deze zienswijzenota zijn de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de indieners 
van de zienswijzen vervangen door een nummer. Dit weglaten van de NAW-gegevens van 
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de indieners van de zienswijzen, de ‘anonimiseringsverplichting’, vloeit voort uit de 
Algemene verordening persoonsgegevens (Avg). Daarin is bepaald dat NAW-gegevens van 
natuurlijke personen niet elektronisch beschikbaar mogen komen. Op rechtspersonen is dit 
niet van toepassing, maar ook deze in deze zienswijzenota geanonimiseerd. De NAW-
gegevens van de indieners zijn bekend bij de gemeente Roosendaal.  
  
Wijzigingen bestemmingsplan n.a.v. ingediende zienswijzen 

Het bestemmingsplan wordt ten opzichte van het ontwerp op een aantal onderdelen 

gewijzigd vastgesteld als gevolg van de ingekomen zienswijzen. De wijzigingen zijn 

opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij het raadsbesluit tot de gewijzigde vaststelling van 

het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan wordt ook nog op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld zonder 

dat dit kan worden toegeschreven aan hetgeen in de zienswijzen is verwoord. Dit wordt 

onder andere veroorzaakt door zaken als voortschrijdend inzicht, geconstateerde 

onvolkomenheden of gewenste verbeteringen. 

Deze wijzigingen komen aan bod in hoofdstuk 3 van deze nota.  
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HOOFDSTUK 2  Samenvatting en 

beantwoording van de 

ingediende zienswijzen 

  

De zienswijzen vanuit de Kloosterstraat  

De door de VvE’s van de drie complexen in de Kloosterstraat (De Matrijs, Kloosterstede en 

Hogestede) en door een aantal individuele bewoners ingediende zienswijzen zijn alle van 

gelijke aard en strekking. Deels zijn de zienswijzen ook in dezelfde bewoordingen 

geredigeerd.  

Onderstaand zullen eerst de zienswijzen worden samengevat. Daarna volgt het 

gemeentelijke antwoord. 

1. Zienswijze indiener 1  

1.1 Proces 

De bewoners hebben zich altijd nauw betrokken gevoeld gedurende het tot op heden 

verlopen traject en hebben hun bezwaren en opmerkingen gedeeld. Ze zijn van oordeel dat 

ze in het Inspraak- en overlegrapport van maart 2021 onvoldoende (bevredigende) 

antwoorden hebben gekregen. 

1.2 Bouwmassa 

Het appartementencomplex en het kindcentrum zijn veel te massaal en worden te dicht bij 

bestaande bebouwing aan de Kloosterstraat gesitueerd. Door de bouwmassa van vijf 

verdiepingen is sprake van te weinig licht en ruimte.   

De bewoners van ‘De Matrijs’ hebben voor deze woonplek gekozen vanwege licht en ruimte 

die ter plaatse aanwezig is, ook en vooral richting het noordelijk van het complex gesitueerde 

gebied. Met de voorgenomen bebouwing blijft weinig over van licht en ruimte. 

1.3 Parkeren 

1.3.1 Het verminderen van parkeerplaatsen in de Kloosterstraat kan niet worden 

gecompenseerd door een minimum aantal parkeerplaatsen te realiseren op een 

andere plek in het plangebied. 

1.3.2 De gemeente neemt al een aantal parkeerplaatsen in beslag voor eigen gebruik.  

1.3.3 Metingen zijn aldus de indiener van de zienswijze uitgevoerd in een periode van het 

jaar die totaal niet representatief is voor een gemiddelde en zijn in coronatijd verricht. 

Zijn deze dan nog wel representatief?  
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1.4 (Verkeers)veiligheid 

De Kloosterstraat is een zeer drukke straat met ook veel vrachtverkeer. Het fietspad is niet 

veilig vanwege de vele in-/uitritten met in- en uitrijdend autoverkeer. Zeker op piekmomenten 

leidt dit tot levensgevaarlijke situaties.  

De gemeente heeft nog geen goed verkeersplan ontwikkeld. De gemeente heeft 

onvoldoende oog voor de verkeersveiligheid. De oorspronkelijke fietsroute naar de Norbertus 

Gertrudis mavo was veel veiliger. 

1.5 Luchtvervuiling en geluid 

De gemeente gaat voorbij aan een stijging van de  gevaren voor de volksgezondheid door 

luchtvervuiling en geluidsoverlast als gevolg van de toename verkeer (er ontstaat een 

‘klankwal’ door de voorgenomen bebouwing). Ook hier wordt afgevraagd of de berekeningen 

wel representatief zijn (vanwege corona). 

1.6 Planschade 

De voorgenomen bouwplannen kunnen leiden tot waardevermindering van de woningen. 

2. Zienswijze indieners 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 

2.1 Proces 

De bewoners hebben zich altijd nauw betrokken gevoeld gedurende het tot op heden 

verlopen traject en hebben hun bezwaren en opmerkingen gedeeld. Ze zijn van oordeel dat 

ze in het Inspraak- en overlegrapport van maart 2021 te laat en onvoldoende (bevredigende) 

antwoorden hebben gekregen. 

2.2 Bebouwing 

De rooilijn wordt zonder gegronde reden te ver in zuidelijke richting verplaatst waardoor het 

bouwvlak komt tot en met het huidige trottoir aan de noordzijde van de straat.  De in de jaren 

zestig ontstane ruime en open structuur wordt met de plannen een massale bouwpartij. Dit 

steekt af tegen de in 2014 voorgestelde plannen verwoord in ‘Roosendaal: gezonde stad’ .  

De rooilijn mag maximaal komen op de plaats waar nu een hekwerk staat.   

2.3 Parkeervoorzieningen 

2.3.1 Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen in de Kloosterstraat kan niet elders 

worden gecompenseerd. 

2.3.2 De gemeente neemt al een aantal parkeerplaatsen in beslag voor eigen gebruik.  

2.3.3 Metingen zijn aldus de indiener van de zienswijze in coronatijd verricht. Zijn deze dan 

nog wel representatief?  

2.4 (Verkeers)veiligheid 

De Kloosterstraat is een zeer drukke straat met ook veel vrachtverkeer. Het fietspad is niet 

veilig vanwege de vele in-/uitritten met in- en uitrijdend autoverkeer. Zeker op piekmomenten 

leidt dit tot levensgevaarlijke situaties.  

De gemeente heeft nog geen goed verkeersplan ontwikkeld. De gemeente heeft 

onvoldoende oog voor de verkeersveiligheid. De oorspronkelijke fietsroute naar de Norbertus 

Gertrudis mavo was veel veiliger. 
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2.5 Luchtvervuiling en geluid 

De gemeente gaat voorbij aan een stijging en gevaren volksgezondheid door luchtvervuiling 

en geluidsoverlast als gevolg van de toename verkeer (er ontstaat een ‘klankwal’ door de 

voorgenomen bebouwing). Ook hier wordt afgevraagd of de berekeningen wel representatief 

zijn (vanwege corona). 

2.6 Planschade 

De voorgenomen bouwplannen kunnen leiden tot waardevermindering van de woningen. 

3. Zienswijze indieners 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 

3.1 Proces 

Sinds 2020 zijn de eigenaren/bewoners van de residentie Hogestede nauw betrokken bij 

Groot Mariadal. Er is gedeeltelijke waardering voor de plannen maar vooral grote 

bezorgdheid op belangrijke punten van het plan en de directe gevolgen hiervan, als resultaat 

van de volstrekt foutieve aannames die hieraan ten grondslag liggen. Deze zijn in de 

voorfase aan de orde gesteld, met volstrekt onvoldoende resultaat. Het voorliggende plan 

heeft veel positieve elementen, maar voor een belangrijk deel worden de negatieve effecten 

neergelegd bij de bewoners van de Kloosterstraat.  

De bewoners beseffen dat het vasthouden aan wat was niet vanzelfsprekend is, maar wel 

bestaat de hoop dat negatieve gevolgen evenredig over iedereen kunnen worden verdeeld. 

In het nu voorliggende plan is daar zeker geen sprake van, terwijl er wel mogelijkheden zijn 

omdat te doen.  

De bewoners van de Kloosterstraat zijn van oordeel dat ze in een (te) laat stadium in het 

inspraakproces betrokken zijn. Eind 2019 werden ze geconfronteerd met de voorgenomen 

plannen, in januari 2020 werd het gemeentelijke projectteam uitgenodigd zich ter plaatse te 

laten informeren. Dit heeft geleid tot een te beperkte aanpassing van de plannen. De 

bewoners van de Kloosterstraat voelen zich niet serieus genomen.  

3.2 Bouwplannen Kloosterstraat 

De beide in de Kloosterstraat voorziene bouwplannen, een appartementencomplex van 30 

wooneenheden en een Integraal Kind Centrum worden als veel te massaal ervaren. Deze 

bouwplannen leiden ertoe dat ruimte, licht en schone lucht zullen verdwijnen, terwijl de 

huidige bewoners juist voor hun woningen hebben gekozen vanwege ruimte en licht. De 

massaliteit in combinatie met de hoogte (15 m.) wordt als een bezwaar gezien. Niet het 

Stadskantoor maar de overige bebouwing in het plangebied zou maatgevend moeten zijn. 

Een maximale hoogte van 9 m. met een afbouw naar 7 m. in combinatie met het naar 

achteren plaatsen van het bouwblok W-4 wordt bepleit. Dan kunnen naar het oordeel van de 

indieners van de zienswijze het huidige trottoir, de parkeerplaatsen en de groenstrook 

gehandhaafd blijven. Om het plan financieel exploitabel te maken zou ervoor gekozen 

kunnen worden om op de plaats waar nu de bestemming W-1 (grondgebonden woningen) 

wordt voorzien deze om te zetten in een W-4-bestemming zodat aldaar een 

appartementengebouw kan worden gerealiseerd. 

3.3 Openbare parkeervoorzieningen 

3.3.1 De bewoners van de Kloosterstraat hebben er herhaalde malen op gewezen dat de 

door de gemeente gehanteerde tellingen en berekeningen ten aanzien van het 

parkeren onjuist zijn. Men vreest voor een ernstige beperking van de 

parkeermogelijkheden voor bewoners, bezoekers, leveranciers en dienstverleners in 
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de Kloosterstraat als gevolg van de vermindering van het aantal parkeerplaatsen. 

Een sterke toename aan parkeerbehoefte zal optreden in de toekomstige situatie.  

3.3.2 De tellingen en berekeningen zijn gebaseerd op verkeerde uitgangspunten  

3.3.3 Veel gemeentelijke medewerkers (ook Dunantstraat) zullen meer dan nu al het geval 

is gebruik gaan maken van openbare parkeerplaatsen. Dat zal ook gelden voor een 

veel groter aantal gasten en cliënten, zeker bij het Huis van Roosendaal. Maar ook  

dienstverlenende instanties (verhuizers, pakketbezorgers, artsen, thuiszorg 

ambulances, transporteurs, et cetera) hebben een parkeerbehoefte. Met als gevolg 

dat fietspad en trottoir gebruikt gaan worden voor parkeren. Dat geldt met name ook 

voor vrachtwagens. Dit levert hinder op en heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. 

In de praktijk zal sprake zijn van een toenemende parkeerdruk als gevolg van 

bezoekers, (hulp)diensten voor school en huidige bewoners van de Vincentiusstraat 

en omgeving. Ook zal er sprake zijn van een aanvullende druk op de beschikbare 

parkeerplaatsen door bezoekers en dienstverleners van de toekomstige bewoners 

van het klooster Mariadal.  

De berekeningen en tellingen die in 2019/2020 zijn verricht zijn totaal niet relevant ten 

opzichte van de normale situatie als gevolg van corona en niet representatief voor 

gemiddelde/drukke periode in het jaar.  

Daarom het verzoek om de huidige planopzet voor de parkeervoorzieningen volledig 

te herzien en realistische berekeningen te laten uitvoeren na de crisis en in drukke 

periodes. 

Geconstateerd wordt dat de gemeente zich voor de eigen dienst zestien 

parkeerplaatsen ‘toeëigent’. Deze parkeerplaatsen kunnen niet meegerekend worden 

bij het toch al te grote tekort aan publieke plaatsen. 

3.4 Verkeersintensiteit en verkeersveiligheid 

Er is naar oordeel van de indieners van de zienswijze sprake van een zeer forse 

toename van het aantal verkeerbewegingen met bijbehorende geluidsoverlast, (lucht) 

vervuiling en verkeersveiligheid.  

De onderliggende berekening zijn absoluut onjuist vanwege de gehanteerde 

referentieperiode.  

Er komen veel meer bewegingen als gevolg van de nieuwe woningen, medewerkers 

en leerlingen van de school voor voortgezet onderwijs, maar ook vanwege de sterke 

uitbreiding van het aantal personen werkzaam in of voor het Stadskantoor (in de 

referentieperiode) alsook de uitbreiding van functies in dit huis (waar publiek op af 

komt).  

Dit leidt tot gevaarlijke situaties, overstekend verkeer, vele in- en uitritten. De 

zichtbaarheid komt in het gedrang. De verkeersveiligheid komt nog meer in het 

gedrang door het realiseren van meer in- en uitritten en het daarbij behorende 

bestemmings- en fietsverkeer.  

Door de toename van het verkeer en de intensivering van de bebouwing zal de nu al 

vaak vettige, zwarte neerslag op kozijnen en ramen sterk toenemen. Ook zal sprake 

zijn van meer geluid door toename van de verkeersintensiteit en de bebouwing 

dichterbij. Daarom wordt het verzoek gedaan om nieuwe berekeningen in meer 

relevante periode en nieuwe metingen luchtkwaliteit te verrichten.  
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Met de komst van de ‘cityring’ is de Kloosterstraat een drukke doorgaande route 

geworden met ook veel vrachtverkeer. Er wordt te hard gereden.  

Verkorte samenvatting/conclusies:  

• In het inspraakproces zijn de bewoners van de Kloosterstraat laat betrokken. Dit 

wordt als sterk onvoldoende ervaren en vraagt om herstel.  

• Rooilijn van de nieuw op te richten bebouwing dient naar achteren te worden 

gelegd, de hoogte aanpassen naar 9/7m.  

 

• Nieuwe metingen, tellingen en berekeningen voor aantal parkeerplaatsen.  

 

• Idem verkeer, lucht, geluid. 

 

4. Zienswijze indiener 19 

Naast de onder 3 ingediende zienswijze brengt ARAG SE Nederland namens cliënt ook de 

volgende zienswijze naar voren. 

4.1 Parkeren 

Bij de berekening van de parkeerbehoefte die voortvloeit uit de wijziging van het 

bestemmingsplan, is uitgegaan van een bepaalde feitelijke invulling van het 

bestemmingsplan. An sich is hier niets op tegen, zij het dat de planregels niet uitsluitend 

deze invulling van het bestemmingsplan toestaan. Zo zijn er onder andere binnen de 

bestemming 'Gemengd-2' een groot aantal functies toegestaan, variërend van regulier 

wonen, tot horeca en ambachtelijke werkplaatsen. Daarnaast wordt er nu binnen de 

bestemming ‘maatschappelijk’ in het parkeeronderzoek uitgegaan van een basisschool, 

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, terwijl het binnen de bestemming 

maatschappelijk ook mogelijk is om culturele voorzieningen op te richten. Met andere 

woorden: de parkeerbehoefte is niet vastgesteld op basis van de maximale planologische 

invulling van het bestemmingsplan, die mogelijk een grotere parkeerbehoefte met zich 

meebrengt. Als gevolg hiervan bestaat er strijd met artikel 3:46 Algemene wet bestuursrecht. 

In dit kader wordt verwezen naar een uitspraak van de Raad van State met kenmerk 

ECLI:NL:RVS:2021:892, rechtsoverweging 6.2. 

Dit geldt ook voor de gehanteerde woningtypen in het parkeeronderzoek. Zo wordt er 

gerekend met wonen binnen de sector 'goedkoop’ en 'duur', zonder dat de planregels hier 

enige borging toe geven. Ook hier wordt aldus geredeneerd naar een bepaalde feitelijke 

invulling van het bestemmingsplan, zonder dat dit als maximale invulling van het 

bestemmingsplan kan worden gekwalificeerd.  

Op grond van het bovenstaande, dient te worden uitgegaan bij het bepalen van de maximale 

parkeerbehoefte van een planologisch maximale invulling van functies, die de grootste 

parkeerbehoefte tot gevolg heeft. Ook kan ervoor gekozen worden om de gewenste invulling 

van het bestemmingsplan (en dus de uitgangspunten van het uitgevoerde 

parkeeronderzoek) te borgen in de planregels en ervoor te zorgen dat dit de enige (en 

daardoor maximale) invulling van de functies binnen het plangebied oplevert.  
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5. Zienswijze indiener 20 

De heer Tolhuizen is weliswaar bewoner van de Burgemeester Prinsensingel maar heeft een 

zienswijze ingebracht die inhoudelijk en tekstueel geheel overeenstemt met de ingediende 

zienswijzen uit de Kloosterstaat. Om die reden wordt de zienswijze hier behandeld. 

Gemeentelijke reactie 

1. Het proces (zienswijzen 1.1, 2.1, 3.1) 

In het Inspraak- en overlegrapport is ingegaan op de door de bewoners van de 

Kloosterstraat naar voren gebrachte inspraakreacties. Dat deze antwoorden op onderdelen 

of wellicht geheel teleurstellend zijn, impliceert niet dat er door de gemeente en haar 

adviseurs niet serieus naar is gekeken. De gemeente kan zich goed voorstellen dat er een 

verschil van visie blijft tussen wat er aan stedenbouwkundig programma is ontworpen en 

datgene wat de bewoners van de verschillende wooncomplexen in de Kloosterstraat graag 

zien.  

Er treden veranderingen op in de bebouwingssituatie: bestaande gebouwen worden 

gesloopt, nieuwe bebouwing wordt opgericht. Er worden woningen toegevoegd in de vorm 

van een appartementengebouw. De onderwijsfunctie en de kinderopvang worden verplaatst. 

Bebouwing komt qua rooilijn meer naar voren richting de Kloosterstraat (als gevolg waarvan 

de afstand van de nieuwbouw ten opzichte van de bestaande woongebouwen aan de andere 

zijde van de Kloosterstraat kleiner wordt). Zie hierna onder 2. Bouwmassa. 

Dat het inspraakrapport lang op zich heeft laten wachten is een feit. Daar is een verklaring 

voor. Na het einde van de officiële inspraaktermijn heeft met vertegenwoordigers van alle 

vier straten en met provincie en Rijksdienst Cultureel Erfgoed intensief overleg 

plaatsgevonden. Deze overleggen hebben tijd gekost. Tevens zijn onderzoeken 

geactualiseerd of aangevuld. 

Richting de zienswijze indieners vanuit Hogestede wordt opgemerkt, dat de plannen voor 

Mariadal oorspronkelijk beperkt waren tot het kloostercomplex met bijbehorende tuin. Later is 

het plangebied ‘opgerekt’ tot Groot Mariadal: ook de Kloosterstaat en het terrein achter het 

Stadskantoor zijn onderdeel gaan uitmaken van het ontwikkelingsgebied. Toen duidelijk was 

dat deze gebieden ook bij de totaalontwikkeling van het gebied betrokken zouden worden, 

zijn de bewoners van de Kloosterstraat in ieder geval in een vroeg stadium betrokken bij de 

informatiebijeenkomsten. Vooruitlopend op het voorontwerpbestemmingsplan werden naar 

aanleiding van overleg met omwonenden al diverse aanpassingen gepleegd in het 

stedenbouwkundig ontwerp. Dit vond plaats in 2019. Dit was ruimschoots vóór de start van 

de formele inspraakperiode. De start van de inspraakmogelijkheden was voor alle 

betrokkenen tegelijkertijd, namelijk 23 maart 2020. De vanuit de Kloosterstraat ingediende 

inspraakreacties zijn beantwoord in het Inspraak- en overlegrapport.   

2. Bouwmassa (zienswijzen 1.2, 2.2, 3.2) 

Naar het oordeel van de gemeente is toetreding van licht en ruimte in het stedenbouwkundig 

plan nog steeds gegarandeerd, zij het dat de situatie ten opzichte van de huidige feitelijke 

situatie wel verandert. Bebouwing komt inderdaad ‘dichterbij’ door het verleggen van de 

rooilijn richting de Kloosterstraat. Die rooilijn komt in de lijn van het ‘Huis van 

Roosendaal’/Stadskantoor. Daardoor ontstaat aan deze zijde van de Kloosterstraat naar het 

oordeel van de gemeente een evenwichtiger stedenbouwkundig beeld. Het verleggen van de 

rooilijn naar achteren is om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk en ook (feitelijk) 

onmogelijk omdat uitgangspunt is dat bebouwing niet zal/mag plaatsvinden in de als 
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rijksmonument beschermde tuin van het klooster Mariadal. Gegeven dat uitgangspunt zou er 

met het verleggen van de voorgevelrooilijn naar achteren te weinig ruimte overblijven voor 

het oprichten van bebouwing of zou er gekozen moeten worden voor een smal gebouw dat 

over de hele lengte van de noordzijde van de Kloosterstraat zou worden opgericht. Het 

klooster en de tuin zouden dan geheel aan het zicht worden onttrokken. Met de gekozen 

opzet zijn er nu fundamentele zichtlijnen en verbindingen tussen de Kloosterstraat en de tuin 

van Mariadal.  

 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Centrum Noord. De afstand tussen de rooilijn van het bouwvlak en de 

gevels van de bestaande woningen aan de Kloosterstraat varieert van 31 tot 36 meter. In dit plan is het mogelijk 

een aaneengesloten wand te realiseren van 7 meter hoog (en voor een gedeelte mag bebouwing met een hoogte 

van 12 m. worden opgericht).  
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Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Groot Mariadal. De afstand tussen de rooilijn van de 

bestemmingsplanvlakken en de geven van de bestaande woningen aan de Kloosterstraat varieert van 25 tot 30 

meter. Tussen de bouwvlakken blijft altijd een onbebouwde, open ruimte bestaan. De bouwhoogten variëren per 

bouwvlak/differentiatievlak.   

Overigens wordt opgemerkt dat het nu nog ter plaatse vigerende bestemmingsplan Centrum 

Noord ook de juridische mogelijkheid biedt om binnen het daarbij vastgelegde bouwvlak 

bebouwing op te richten op een afstand van circa 31 tot 36 m. van de wooncomplexen van 

de zienswijze indieners. In de toekomst wordt deze afstand variërend van 25 m. tot bijna 30 

m. De rooilijn van het bouwvlak komt in het bestemmingsplan Groot Mariadal derhalve circa 

6 m. dichter bij de bestaande appartementencomplexen aan de zuidzijde van de 

Kloosterstraat (uitgaande van de bestaande planologische mogelijkheid op basis van het 

bestemmingsplan Centrum Noord). In de nieuwe planologische situatie kan incidenteel 

hogere bebouwing worden opgericht, maar daar staat tegenover dat er geen sprake meer 

kan zijn van een langgerekt bouwfront langs de gehele noordzijde van de Kloosterstraat. Er 

ontstaat een meer open bebouwingsstructuur. Naar het oordeel van de gemeente past het 

stedenbouwkundige programma in een binnenstedelijke context en blijft ook voor de 

bewoners van de bestaande wooncomplexen sprake van een aantrekkelijk en aanvaardbaar 

woonklimaat.  

Voor wat de door de zienswijze indieners aangedragen vrees voor het verdwijnen van licht is 

gekeken naar de mogelijke effecten van de bebouwing voor wat betreft de toetreding van 

zon op de gevels en de eventuele schaduwwerking. Voorkomen moet worden dat de 

schaduwwerking op de gevels van de Kloosterstraat te veel toeneemt. Er is geen wet- en 

regelgeving voor bezonning. De gemeente Roosendaal hanteert evenals vele andere 

gemeenten de TNO-norm. Deze norm wordt echter alleen toegepast op gevels die zon 

kunnen ontvangen. Noordgevels ontvangen immers nooit direct zonlicht. Aangezien de 

woningen aan de Kloosterstraat met de noordgevel aan het plangebied grenzen is een 

bezonningstudie hier niet aan de orde. Er is immers geen schaduwwerking op deze gevels 

en er is dus geen afname van de hoeveelheid licht in de woningen.  
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Gelet op de afstand tussen de op te richten bebouwing en de bestaande wooncomplexen 

(circa 30 m.) is voldoende lichttoetreding verzekerd, ook daar waar de bouwhoogte 15 m. 

bedraagt (namelijk bij het op te richten appartementengebouw).  

Het is wenselijk om goed in beeld te brengen welke effecten de nieuwbouw heeft voor de 

bewoners van de drie wooncomplexen in de Kloosterstraat. Dit is inzichtelijk gemaakt door 

middel van onderstaand beeldmateriaal. Het beeldmateriaal geeft een aantal impressies 

vanuit de appartementencomplexen nu en in de toekomst. Deze impressies zijn bedoeld om 

bouwmassa en afstanden te vergelijken, maar betreffen geen architectonisch ontwerp of 

ontwerp van de buitenruimte.  

 

Huidig uitzicht vanuit de Matrijs (1ste verdieping) 

 

Toekomstig uitzicht vanuit de Matrijs (1ste verdieping) 
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Huidig uitzicht vanuit Hogestede oostzijde (1ste verdieping) 

 

Toekomstig uitzicht vanuit Hogestede oostzijde (1ste verdieping) 
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Huidig uitzicht vanuit Hogestede westzijde (1ste verdieping) 

 

Toekomstig uitzicht Hogestede westzijde (1ste verdieping) 
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Huidig uitzicht Kloosterstede (3de verdieping) 

 

Toekomstig uitzicht Kloosterstede (3de verdieping)  

 

3. Parkeren 

1.3.1/2.3.1/3.3.1 

De parkeertellingen zijn op representatieve momenten uitgevoerd (maandag en donderdag 

in de winterperiode) in februari 2019 en januari 2020. De parkeertellingen zijn derhalve als 

relevant en steekhoudend aan te merken. De tellingen zijn uitgevoerd door bureau Trajan, 

dat gespecialiseerd is in parkeertellingen. Uit de tellingen bleek dat op maatgevende 

momenten (werkdagavonden) de parkeerdruk in de Kloosterstraat en Stadserf in 2019  53% 

en in 2020 44% is.  Volgens verkeerskundige begrippen is deze parkeerdruk, zelfs op de 

piekmomenten,  acceptabel.  Er zijn voldoende plaatsen vrij.  
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In de nieuwe plannen komt een groot deel van de huidige parkeercapaciteit terug. Ter 

hoogte van het Stadserf komt een groot parkeerplein en ook de parkeerplaatsen langs de 

parallelstraat van de Kloosterstraat komen terug. Per saldo verdwijnen er aan de zuidzijde 24 

openbare parkeerplaatsen. De parkeerdruk blijft hierdoor acceptabel. Aan de noordzijde van 

het plangebied worden 15 deels openbare parkeerplaatsen toegevoegd Deze 

parkeerplaatsen vallen onder een andere sector 

Onderstaand wordt het parkeren in de huidige situatie en in de toekomst nader toegelicht. Dit 

overzicht vormt daarmee ook (deels) de beantwoording van de zienswijzen die vanuit de 

Burgemeester Prinsensingel, de Vincentiusstraat en de Ludwigstraat zijn ingediend, voor 

zover betrekking hebbend op de parkeersituatie in en rond het plangebied.  

 

PARKEREN GROOT MARIADAL 

Bestaande situatie 

1. Programma bestaande situatie 
In het gebied Groot Mariadal is het volgende programma aanwezig: 

• Stadskantoor*      10.000 m2 

• Norbertus Gertrudismavo*    350 leerlingen, 2650 m2 

• Basisschool Jeroen Bosch     390 leerlingen  

• Kinderopvang Doppido    2 groepen BSO, 3 groepen 
kinderopvang 

• Don Bosco      843 m2, 2 groepen 

• Het bestaande kloostergebouw   ca 7600 m2 (exclusief kelders en 
zolders) 

* deze functies vallen buiten de plangrens van het bestemmingsplan maar zijn wel 
meegenomen in parkeerplaatsen, gebruik en tellingen 
 
2. Parkeren bestaande situatie 
In het gebied Groot Mariadal zijn de volgende parkeervoorzieningen in de bestaande situatie 
aanwezig: 
 

locatie Openbaar 

gebied 

Privé 

terrein 

t.b.v. functie Binnen plangrens 

bestemmingsplan 

Buiten plangrens 

bestemmingsplan 

 

Stadserf 32  algemeen 32  

Kloosterstraat 104  algemeen 104  

Parkeerterrein 

achter 

stadskantoor 

 94 stadskantoor 94  

Parkeerplaatsen 

aan Stadskantoor 

 13 stadskantoor 13  

Don Bosco  4 Don Bosco 4  

Kober 

kinderopvang 

Doppido 

 10 kinderopvang 10  

Jeroen Bosch 

school 

 Geen 

eigen P 
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Klooster Mariadal  28 klooster 28  

Norbertus-

Gertrudismavo 

 13 Norbertus 

Gertrudismavo 

 13 

Totaal 3636 162  285 13 

 298  285 13 

 
In het gebied zijn in de bestaande situatie 298 parkeerplaatsen aanwezig. Van deze 298 
parkeerplaatsen zijn er 136 ten behoeve van openbaar gebruik. Deze bevinden zich aan de 
zuidzijde (Kloosterstraat en Stadserf).  

 

 
Afbeelding: Het aantal parkeerplaatsen in de bestaande situatie (298) inclusief gebruik.  
 
 
 
Gebruik openbare parkeerplaatsen 
De in het plangebied aanwezige openbare parkeerplaatsen zijn deels bestemd voor 
vergunninghouders deels voor algemeen gebruik. Deze worden door verschillende 
gebruikers gebruikt: door gebruikers van het plangebied, maar ook door onder andere 
bezoekers van de binnenstad. Om zicht te krijgen op het gebruik van deze parkeerplaatsen 
zijn in opdracht van de gemeente parkeertellingen in  februari 2019 en in januari 2020 
uitgevoerd. Op basis van deze tellingen is de parkeerdruk in het gehele gebied inzichtelijk 
gemaakt.   De dinsdag- en de donderdagavond zijn de momenten met de hoogste 
parkeerdruk.In de tellingen zien we een duidelijk verschil in de straten ten noorden van het 
plangebied en de straten in het zuiden van het plangebied. Het noordelijk deel (Stationbuurt) 
kent een hoge parkeerdruk (circa 87% parkeerbezetting), in de straten ten zuiden van het 
plangebied (Stadserf-Kloosterstraat) is een overschot aan parkeerplaatsen (49% 
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parkeerbezetting).  (De parkeerstudie is onderdeel van bijlage 13 bij de toelichting van het 
bestemmingsplan. In bijlage 13 zijn in bijlage 1 en 2 de resultaten van de parkeerstudie van 
Trajan (rapport d.d. 24 januari 2020) opgenomen).    
 
3. Programma toekomstige situatie 
Met de ontwikkeling van Groot Mariadal gaan programmatische wijzigingen plaatsvinden in 
het gebied van Mariadal. Het beoogde toekomstige programma is als volgt: 

• Stadskantoor/Huis van Roosendaal*  11.000 m2 

• Norbertus Gertrudismavo*:     450 leerlingen, 21 lokalen, 3.506 
m2 

• Integraal Kindcentum Jeroen Bosch:   400 leerlingen,  
4 groepen BSO, 4 groepen kinderopvang    2648 m2 + 455 m2 gymzaal 

• Nieuwe woningbouw Mariastede Kloosterstraat: 30 woningen duur 

• Nieuwe woningbouw Oase:    12 woningen duur 

• Nieuwe woningbouw Stroomgaard:   34 woningen duur 

• Nieuwe woningbouw Kloosterhof:    18 woningen duur 

• Gemengde functie in Klooster Mariadal, bestaande uit: 
o Woningen:      30 woningen goedkoop 

20 woningen duur 
o Horeca:      440 m2 
o Cultuur:      650 m2 

Don Bosco wordt gesloopt en komt te vervallen 
 
* deze functies vallen buiten de plangrens van het bestemmingsplangrens maar zijn wel 
meegerekend in parkeerbalans en verkeersgeneratie 
 
4. Parkeren toekomstige situatie 

In het stedenbouwkundig ontwerp is aangegeven waar de parkeerplaatsen t.b.v. het 

beoogde toekomstige programma in de nieuwe situatie worden gerealiseerd. Dit is 

weergegeven in onderstaande afbeelding. 
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Afbeelding: Het aantal parkeerplaatsen in de toekomstige situatie (386) inclusief gebruik.  

In het plangebied (inclusief Stadserf en Kloosterstraat) zijn in de toekomstige situatie 386 
parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast wordt een kiss-and-ridestrook aangelegd met 12 
plekken. Van deze 386 parkeerplaatsen zijn er 127 ten behoeve van openbaar gebruik, 
waarvan 112 aan de zuidzijde (Kloosterstraat en Stadserf) en 15 aan de noordzijde 
(Vincetuin).  

Om te bepalen of de beoogde ontwikkelingen in Groot Mariadal over voldoende 
parkeervoorzieningen beschikken is een parkeerbalansberekening uitgevoerd. Dat betekent 
dat voor het gebied Groot Mariadal is berekend of de toekomstige parkeerbehoefte van de 
toekomstige functies binnen het gebied in evenwicht is met het toekomstige aantal 
parkeerplaatsen dat in het gebied gerealiseerd zal worden. 

Bij het opstellen van deze berekening is gebruik gemaakt van de geldende parkeernormen 
en -waar dit nodig is- cijfers uit de CROW. Ook zijn de uitgevoerde parkeertellingen gebruikt 
om het reguliere gebruik van de openbare parkeerplaatsen mee te kunnen nemen in de 
berekeningen. De resultaten van de balansberekening zijn weergegeven in onderstaande 
tabel: 
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Bron: rapportage verkeerskundige onderbouwing Mobycon 16-11-2021. 

NB1. In het rapport van Mobycon d.d. 1-4--2021 wordt nog uitgegaan van 30 

parkeerplaatsen in de Vincetuin. Dit is na afstemming met school en omwonenden bijgesteld 

naar 15 parkeerplaatsen. Daarmee komt het totaal aantal parkeerplaatsen op 386 (401-15) 

 

NB2. Het aantal woningen in Oase is na afstemming met omwonenden bijgesteld van 14 

naar 12. In het rapport van Mobycon wordt nog uitgegaan van 14 woningen. 

 
Uit deze tabel blijkt dat op het maatgevend moment 336  parkeerplaatsen in het gebied bezet 
zijn. In het gebied Groot Mariadal zijn 386 parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn op elk moment 
van de week voldoende parkeerplekken per parkeerlocatie beschikbaar waarmee de 
parkeerbalans voor het gehele gebied sluitend is. 
(NB: voor de volledige berekeningen en onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 13 van 
de toelichting bij het bestemmingsplan  Verkeerskundige onderbouwing, Mobycon, 16-11-
2021 ) 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende deelgebieden en op welke wijze de 
parkeerbehoefte wordt gefaciliteerd 

• Stadskantoor/HUIS van Roosendaal 
o De bestaande parkeerplaats voor het personeel achter het stadskantoor 

verdwijnt. Het personeel dat daar gebruik van maakt, parkeert straks 
buiten het plangebied in parkeergarage De Biggelaar. 

o De bezoekers parkeren in het openbaar gebied, op het Stadsplein of aan 
de Kloosterstraat. 

o Ten behoeve van dienstvoertuigen van de Gemeente en het college 
worden 16 parkeerplaatsen gerealiseerd. 
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o Voor deze functie wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen in de 
regels van het bestemmingsplan waarmee wordt geborgd dat de 
benodigde parkeervoorzieningen beschikbaar zijn voordat het bestaande 
parkeerterrein kan worden veranderd in het woongebied Oase. 

• Norbertus Gertrudismavo:  
o Het personeel parkeert in de nieuw te realiseren parkeerplaatsen in de 

Vincetuin. Buiten gebruikstijden van de school staan de parkeerplaatsen 
ter beschikking aan de bewoners van de Vincentiusstraat. In overleg met 
de school en de straat is het aantal bepaald op 15 parkeerplaatsen waarbij 
gezocht is naar een passende balans tussen parkeren en 
groenvoorziening. 

o Bezoekers van de mavo maken gebruik van de openbare parkeerplaatsen 
in het gebied.  Door de nieuwe langzaam verkeersverbinding is het 
parkeerareaal aan de zuidzijde een goede optie voor de bezoeker. 

• Integraal Kindcentrum Jeroen Bosch 
o Het personeel en de bezoekers maken net als in de huidige situatie 

gebruik van de aanwezige openbare parkeerplaatsen in het gebied. In de 
berekeningen van de capaciteit is hiermee rekening gehouden. 

o Voor het halen en brengen van de kinderen wordt een kiss-and-ridestrook 
gerealiseerd. Ook zal een deel van de aanwezige openbare 
parkeerplaatsen op deze momenten kortdurend worden gebruikt voor het 
halen en brengen. Daarmee is in de capaciteit rekening gehouden 

o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is 
gekoppeld aan deze functie in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Nieuwe woningbouw Mariastede aan de Kloosterstraat  
o Bewoners parkeren in de te realiseren parkeervoorziening in het gebouw. 
o Bezoekers parkeren in het openbaar gebied. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de nota parkeren, die is 

gekoppeld aan deze functie in het bestemmingsplan Groot Mariadal 

• Nieuwe woningbouw Oase 
o Bewoners parkeren op de aan te leggen privéparkeerplaatsen bij de Oase. 
o Bezoekers parkeren in het openbaar gebied. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is 

gekoppeld aan deze functie in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Nieuwe woningbouw Stroomgaard 
o Bewoners parkeren in de te realiseren parkeervoorziening in het gebouw. 
o Bezoekers parkeren in de te realiseren parkeervoorziening in het gebouw. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is 

gekoppeld aan deze functie in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Nieuwe woningbouw Kloosterhof 
o Bewoners parkeren op de aan te leggen privéparkeerplaatsen bij de 

Kloosterhof. 
o Bezoekers parkeren in de parkeervoorziening Stroomgaard. 
o Voor deze functie geldt de parkeernorm uit de Nota parkeren, die is 

gekoppeld aan deze functie in het bestemmingsplan Groot Mariadal. 

• Gemengde functie in Klooster Mariadal, bestaande uit: 
o Woningen: bewoners parkeren in de parkeervoorziening Stroomgaard 

en/of Kloosterhof. 
o Bezoekers van de woningen parkeren in de parkeervoorziening 

Stroomgaard. 
o Horeca: het personeel en de bezoekers parkeren in de parkeervoorziening 

Stroomgaard. 
o Cultuurfunctie: het personeel en de bezoekers parkeren in de 

parkeervoorziening Stroomgaard. 
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o Voor deze functie gelden de parkeernormen uit de Nota parkeren, die is 
gekoppeld aan deze functie in het bestemmingsplan Groot Mariadal 

o Voor deze functie wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen 
waarmee wordt geborgd dat de benodigde parkeervoorzieningen zijn 
gerealiseerd voordat kan worden gestart met de verbouw van het 
kloostergebouw. 
 

Tabel: Verdeling van parkeerlocaties in het gebied Groot Mariadal incl. openbaar/privé 
 

locatie Openbaar 

gebied 

privéterrein t.b.v. functie Binnen plangrens 

bestemmingsplan 

Buiten plangrens 

bestemmingsplan 

Stadsplein 61  Algemeen 

(waaronder 

bezoekers 

stadskantoor, 

personeel en 

bezoekers 

Kindcentrum, 

bezoekers wonen 

Oase en 

Mariastede) 

61  

Stadsplein  10 dienstauto’s 

stadskantoor 

10  

Voorplein 

stadskantoor 

 6 dienstauto’s 

stadskantoor 

6  

Kloosterstraat 51  Algemeen 

(waaronder 

bezoekers 

stadskantoor, 

personeel en 

bezoekers 

Kindcentrum, 

bezoekers wonen 

Oase en 

Mariastede) 

51  

Vincetuin 15 (*1)  Norbertus 

Gertrudis 

mavo+algemeen 

15  

Woningbouw  

Mariastede 

Kloosterstraat 

 33 bewoners 

Mariastede 

Kloosterstraat 

33  

Woningbouw 

Oase 

 16 bewoners Oase 16  

Woningbouw 

Stroomgaard 

 134 bewoners 

Stroomgaard + 

deel bewoners  

klooster 

personeel 

horeca/cultuur 

klooster 

bezoekers wonen 

Stroomgaard, 

134  
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klooster en 

Kloosterhof 

bezoekers 

horeca/cultuur 

klooster 

Woningbouw 

Kloosterhof 

 60 Bewoners  

Kloosterhof + 

deel bewoners 

klooster 

60  

Totaal 127 259  386  

 386  386  

Kloosterstraat 

kiss and ride 

12 School 

halen/brengen 

12  

 

*1: het aantal parkeerplaatsen in de Vincetuin is na afstemming met school en omwonenden 

bijgesteld naar 15 in plaats van 30. In het rapport van Mobycon d.d. 1-4--2021 wordt nog 

uitgegaan van 30 parkeerplaatsen 

In het gebied zijn in de toekomstige situatie 386 parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast wordt 
een kiss-and-ridestrook aangelegd met 12 plekken. 

Van deze 386 parkeerplaatsen zijn er 127 ten behoeve van openbaar gebruik. Deze   
bevinden zich met name aan de zuidzijde (112). 15 parkeerplaatsen worden in het noorden 
gerealiseerd ten behoeve van dubbelgebruik Norbertus-Gertrudisschool en de bestaande 
woningen in de Vincentiusstraat. Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van algemeen 
openbaar is uiteindelijk 9 minder dan in de huidige situatie. Daarbij komt dat 12 kiss-and-
rideplekken in de Kloosterstraat worden toegevoegd.  

Het personeel van het stadskantoor, dat thans op het privéterrein in het gebied parkeert, 
gaat straks parkeren buiten het plangebied. Hiervoor zal de openbare parkeergarage De 
Biggelaar, op loopafstand van het stadskantoor worden benut. 

5. Parkeernorm en dubbelgebruik. Borging parkeerregime in bestemmingsplan 

Parkeernormen 
In Roosendaal is het parkeerbeleid vastgelegd in de Nota Parkeernormen. In dit beleid staat 
beschreven welke parkeernorm voor welke functie geldt. De Nota parkeernormen is in het 
bestemmingsplan gekoppeld aan de regels voor de diverse bestemmingen. Zo is geborgd 
dat in voldoende parkeerplaatsen is voorzien.  
De Nota is gekoppeld aan de regels voor de volgende bestemmingen: 

• Wonen-1 (Stroomgaard en Kloosterhof) 

• Wonen-4 (woongebouw Kloosterstraat) 

• Wonen-5 (Oase) 

• Gemengd-2 (functies in Klooster) 

• Maatschappelijk (Kindcentrum) 
 

Dubbelgebruik 
Bij het opstellen van de parkeerbalans voor Groot Mariadal door adviesbureau Mobycon is 
gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages en dubbelgebruik. 
Kort samengevat houdt dit in dat een parkeerplaats door meerdere gebruikers op 
verschillende tijdstippen kan worden gebruikt. Zo laat in het geval van een openbare 
parkeerplaats het gebruik van bezoekers van stadskantoor of school (overdag) zich 
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bijvoorbeeld prima combineren met een woonfunctie waar het accent van het gebruik in de 
avonduren ligt. Hierdoor is een efficiënt ruimtegebruik mogelijk, waardoor de aanleg van 
onnodig veel parkeerplaatsen wordt voorkomen. 
 
1.3.2/2.3.2 

Dat klopt inderdaad, maar deze parkeerplaatsen zijn niet als openbaar aangemerkt. 

Desondanks blijven er voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar (zie rapport 

Mobycon, bijlage 13 bij het bestemmingsplan). 

1.3.3/2.3.3/3.3.2/3.3.3 

Er zijn gedurende twee weken in januari 2020 in opdracht van de gemeente .  

Verkeerstellingen voor het meten van de verkeersintensiteit op verschillende wegen rondom 

het plangebied, zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau (Dinaf). Doorgaans worden 

doorsnedetellingen gehouden door toepassing van telslangen voor een periode van 2 

weken. Deze tellingen vonden plaats vóór de Coronatijd (januari 2020) en de daaruit 

voortvloeiende maatregelen die gevolgen hadden voor het openbare leven en dus ook voor 

het binnenstadbezoek Daaruit is naar voren gekomen dat de gemiddelde intensiteit van de 

Kloosterstraat  4350 motorvoertuigen per etmaal bedraagt, rekening houdend met autonome 

groei zullen in 2030 circa 4800 mvt/etmaal gebruik maken van de Kloosterstraat. Als gevolg 

van de ontwikkelingen in het plangebied Groot Mariadal komen daar nog  ruim 500 extra 

motorvoertuigen bij.  

4.1 

De door de indiener van de zienswijze gemaakte opmerkingen ten aanzien van de  

parkeerbehoefte kunnen een rol spelen bij de functionele invulling van het klooster in de 

bestemming Gemengd - 2. 

Aan de Kloosterstraat speelt dit naar het oordeel van de gemeente minder. Het wijzigen van 

het gebruik van een schoolgebouw of het kindcentrum naar een andere functie is namelijk 

niet waarschijnlijk. Ter tegemoetkoming aan de ingediende zienswijze wordt in de 

bestemming Maatschappelijk nu ook een bepaling voor wat betreft parkeren opgenomen. Er 

dient bij een functieverandering binnen de noemer van de bestemming Maatschappelijk 

voldaan te worden aan de voor die functie van toepassing zijnde parkeernorm. Deze 

parkeerplaatsen zullen in het openbaar gebied worden gerealiseerd.  Blijkens vorenstaand 

overzicht van de parkeerbalans zijn er voor de school voldoende parkeerplaatsen in het 

openbare gebied.  

Het wijzigen van het gebruik binnen Gemengd - 2 is waarschijnlijker. In de bestemming 

Gemengd-2 is daar (deels) rekening mee gehouden blijkens artikel 3.5.6.  

3.5.6 Parkeren 

Voor wat betreft de wijziging van het gebruik van de bestaande opstallen naar een 

andere functie, zoals bijvoorbeeld woningen/wooneenheden of de functie kantoor, 

gelden de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de Nota parkeernormen, 

zoals deze geldt op het moment dat de functieverandering plaatsvindt. 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze wordt deze formulering aangepast en luidt als 

volgt: 

Voor wat betreft het gebruik van de bestaande opstallen en de wijziging naar een 

andere, binnen de bestemming Gemengd-2 toegestane functie, gelden de 
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parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de Nota parkeernormen zoals deze 

geldt op het moment dat de functieverandering plaatsvindt. 

In feite wordt hiermee geborgd dat de parkeervoorzieningen zijn afgestemd op het 

daadwerkelijk gebruik en er bij een wijziging van gebruik het parkeren moet worden 

aangepast conform het geldende parkeerbeleid. Dit betekent dat de parkeerbalans in het 

bestemmingsplan nu is afgestemd op het meest waarschijnlijke gebruik en dat op het 

moment dat het gebruik anders wordt, het parkeren zal worden aangepast aan de dan 

actuele situatie. Daarmee worden gebruik en parkeren altijd op elkaar afgestemd.  

Medio 2021 zijn in de Kloosterstraat zes parkeerplaatsen onttrokken uit het openbaar gebied 

ten behoeve van bezoekers van het Prinsenhof, een appartementencomplex buiten het 

plangebied. Voor deze groep gebruikers zijn circa 10 jaar geleden gereserveerde 

parkeerplaatsen aangelegd, die niet op de oorspronkelijke locatie konden blijven liggen. 

Omdat er qua bezettingscijfers nog ruimte is in de Kloosterstraat heeft het college van 

burgemeester en wethouders op 30 juni 2021 besloten de zes parkeerplaatsen in de 

Kloosterstraat te situeren. Vanaf 1 november 2021 wordt het gebruik van deze zes 

parkeerplaatsen gemonitord door middel van permanente verkeerscamera's. Afhankelijk van 

de uitkomsten van dit onderzoek moeten parkeerplaatsen, ten behoeve van bezoekers 

Prinsenhof, terugkomen in de omgeving van het Prinsenhof. Hiervoor zijn diverse opties 

mogelijk die besproken zullen worden met belanghebbenden. Een van de opties blijft de 

Kloosterstraat. De parkeerplaatsen voor het Prinsenhof zullen dan als extra, boven op de 

parkeerplaatsen ten behoeve van Groot Mariadal, worden gerealiseerd. In het 

buitenruimteontwerp zal dan ruimte moeten worden gemaakt voor maximaal zes extra 

parkeerplaatsen. 

4. Verkeersveiligheid (zienswijzen 1.4, 2.4, 3.4) 

De verkeersintensiteiten in de Kloosterstaat zijn in januari 2020 gedurende twee weken 
gemeten. Op weekdagen bedraagt de gemiddelde intensiteit van de Kloosterstraat circa 
4350 motorvoertuigen per etmaal, rekening houdend met autonome groei worden dit er circa 
4800. Hier komen met de ontwikkelingen op Groot Mariadal ruim 500 extra motorvoertuigen 
bij. De verkeersbelasting van de Kloosterstraat met een 30 km/uur-regime, 
eenrichtingsverkeer en vrijliggende fietspaden blijft ook in de toekomst acceptabel. Ondanks 
de verkeersintensiteiten, die overigens in een dergelijke straat (onderdeel van de cityring) als 
passend worden beschouwd, zijn dit factoren die bijdragen aan de verkeersveiligheid.   
Dat neemt niet weg dat het op momenten druk is in de Kloosterstraat. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij de aanvangstijden van de school. Om deze opstoppingen zoveel mogelijk in te 
perken gaat de gemeente met het inrichtingsplan aan de slag met de inrichting van een Kiss 
& Ride-strook nabij de school. Ook is er ruim voorzien in parkeerplaatsen naast het 
stadskantoor (‘Huis van Roosendaal’) met als doel het verkeer op deze piekmomenten beter 
te spreiden.   
De Kloosterstraat heeft een 30 km/uur-regime, is een eenrichtingsstraat en heeft vrijliggende 
fietspaden. Qua inrichting is de straat zodanig gedimensioneerd, dat hard rijden zoveel 
mogelijk beperkt wordt. Er zijn diverse in-/uitritten waarbij door in- en uitrijdend (auto) verkeer 
over het fietspad de rijbaan met een regime van 30 km/uur op gereden moet worden. In een 
binnenstedelijke context is dit niet een ongewone situatie. Dat daarbij goed opgelet moet 
worden door alle weggebruikers, zowel automobilisten als (brom)fietsers, is een logisch 
gegeven.  
Op een aantal momenten is het extra druk in de Kloosterstraat, namelijk bij de 
aanvangstijden en sluitingstijden van de scholen. De aanwezigheid van een school levert op 
bepaalde momenten altijd een piek op aan verkeersbewegingen. Dat is in de huidige situatie 
ook al het geval en dat zal ook in de toekomstige situatie niet anders zijn.  
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Zienswijze indieners vrezen voor een toename van drukte vanwege het aantal mensen dat in 
het Huis van Roosendaal werkzaam c.q. als bezoeker aanwezig zal zijn.  
Het stadskantoor is een bestaande functie in het gebied. Voor de verbouwing van het HUIS 
van Roosendaal is reeds een vergunning verleend. Daarmee is een maatschappelijke 
(kantoor)functie van 11.000 m2 mogelijk gemaakt.  
Daarnaast wordt opgemerkt dat overeenkomstig de huidige trend sterk ingezet zal worden 
op een toenemende rol van de digitalisering waarbij steeds frequenter sprake zal zijn van 
thuiswerken. Dat geldt zeker ook voor bezoekers die diensten van de gemeente afnemen. 
Ook daar is de trend dat dit steeds meer digitaal gebeurt, zoals bij andere dienstverleners 
(bijvoorbeeld banken) al is ingezet. 
 
In het weekend of bij bepaalde evenementen komt het voor dat het druk is met verkeer 

richting het centrum in de Kloosterstraat. Aan deze drukte is weinig te doen. Het hoort bij een 

stedelijke omgeving.   

Doordat langzaam verkeer, zoals fietsers richting het Norbertus college, door het plangebied 

kan fietsen ontstaat er juist voor deze doelgroep een extra (veilige) verbinding tussen 

centrum en school. Bij het ontwerp van de buitenruimte en de aansluiting van het plangebied 

op de bestaande centrumring (fietsoversteek), wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de 

verkeersveiligheid. 

Dat er in- en uitritten zijn, waarbij ook op het fietsverkeer gelet moet worden, alvorens men 

de rijbaan op kan rijden, is een gegeven. Het gaat daarbij om drie in-/uitritten van de 

wooncomplexen De Matrijs, Hogestede en Kloosterstede aan zuidzijde van de 

Kloosterstraat. Een in-/uitrit noodzaakt altijd tot oplettend gedrag. De plannen voor Groot 

Mariadal zorgen niet voor een andere verkeerssituatie bij de uitritten.  

5. Luchtvervuiling en geluid (zienswijzen 1.5, 2.5, 3.4) 

De adressen van de indieners van de zienswijzen zijn gesitueerd in de Kloosterstraat. Het 

adres Kloosterstraat 280 betreft een kapsalon en dit is geen geluidgevoelige functie. Dit 

adres is daarom in de nadere analyse buiten beschouwing gelaten. In de Kloosterstraat geldt 

een maximale snelheid van 30 km/uur. Op 30 km-wegen is er vanuit de Wet geluidhinder 

(Wgh) geen noodzaak voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Op grond van 

jurisprudentie dient vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening echter wel 

onderzoek plaats te vinden naar het verkeer op de 30 km-wegen. 

Onderstaand wordt een en ander uitgewerkt. Daarbij wordt regelmatig verwezen naar een 

bijlage die bij de zienswijzebehandeling is gevoegd.   

Uitgangspunten geluid- en luchtberekeningen 

Verkeerscijfers 

De verkeerscijfers zijn afkomstig uit het rapport: “Verkeerskundige onderbouwing 

bestemmingsplan Groot Mariadal”. Dit rapport is opgesteld door Mobycon (gedateerd 1 april 

2021). Deze verkeerscijfers zijn gebaseerd op tellingen die zijn uitgevoerd in 2019 en januari 

2020. Dit is dus gebeurd in de periode vóór de vermindering van het aantal 

verkeersbewegingen als gevolg van de maatregelen in verband met COVID-19). In het 

rapport van Mobycon zijn de werkdagintensiteiten vermeld. Voor het akoestisch onderzoek 

zijn deze werkdagintensiteiten omgerekend naar weekdagintensiteiten door deze te delen 

door 1,11. 

De uitsplitsing naar de dag-, avond- en nachtperiode en de verdeling van de lichte, 

middelzware en zware motorvoertuigen is voor alle wegen gebaseerd op de verkeerstelling 

van de Burgemeester Prinsensingel (noord). De wegdekverharding en de wettelijke 
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toegestane rijsnelheid zijn gebaseerd op data uit de Basisregistratie Grootschalige topografie 

(BGT) en Streetview (Google). 

Voor een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens op de beschouwde wegen wordt 

verwezen naar bijlage 13 bij de toelichting van het bestemmingsplan.  

Berekeningsmethode wegverkeer 

Voor de bepaling van de geluidsbelasting door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 

met Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

In het rekenmodel zijn de geluidsbronnen (weg), bodemgebieden (akoestisch hard/zacht), 

objecten (gebouwen, schermen), en toetspunten ingevoerd. Voor dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 2020.2. 

Berekeningsmethode luchtkwaliteit 

Om de luchtkwaliteit te berekenen is een drietal Standaardrekenmethodes (SRM) ontwikkeld. 

Deze rekenmethodes zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 

2007). Langs wegen wordt de luchtkwaliteit bepaald met SRM 1 en SRM 2. Het 

toepassingsbereik voor SRM 1 zijn de wegen in stedelijk gebied. Het gehanteerde 

rekenmodel voor de luchtkwaliteitsberekeningen is Stacks (Geomilieu v2020.2). In het model 

zijn de wegen en toetspunten ingevoerd. Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan 

van de periode van 2005 tot 2014. 

Rekenresultaten wegverkeerslawaai 

De akoestische effecten zijn getoetst ter plaatse van de langs de Kloosterstraat gesitueerde 

woningen. Naast de adressen van de indieners is de geluidbelasting tevens bepaald op de 

andere geluidgevoelige adressen langs deze straat. In bijlage 20 bij de toelichting is de 

ligging van de beoordelingspunten weergegeven. De geluidbelasting is berekend in de 

huidige situatie (2020), de autonome situatie (2030) en de plansituatie (2030). De berekende 

geluidbelasting van alle wegen samen inclusief reductie ex art. 110g Wgh is eveneens 

weergegeven in bijlage 20. 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting door de autonome ontwikkeling van het verkeer 

maximaal 0,43 dB toeneemt op de onderzochte woningen. Dit is in de tabel weergegeven als 

het verschil tussen de huidige situatie (2020) en de autonome situatie (2030).   

Uit de vergelijking van de autonome situatie (2030) met de plansituatie (2030) volgt dat de 

toename van de geluidbelasting maximaal 1,17 dB is. Er is geen significante toename: een 

toe- of afname van geluid met 1,5 dB is met het gemiddeld menselijk oor niet hoorbaar of 

waarneembaar. Dit is een aanvaardbaar uitgangspunt. Bij een toename van minder dan 1,5 

dB (afgerond 2dB) wordt bijvoorbeeld aangenomen dat er geen sprake is van een 

(noodzakelijke) reconstructie (van een weg) in de zin van artikel 1 van de Weg geluidhinder 

(RvS: www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125842/202102072-2-r3/).  

Rekenresultaten luchtkwaliteit 

De rekenresultaten van de concentratie luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en PM2,5 op 

de maatgevende punten langs de wegen en de op de beschouwde woningen zijn 

opgenomen in bijlage 4. De grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit zijn 40 µg/m3 voor NO2, 

40 µg/m3 voor PM10 en 25 µg/m3 voor PM 2,5.  

Uit de rekenresultaten blijkt dat deze jaargemiddelde concentratie voor de 

luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en PM 2,5 respectievelijk 24, 19 en 11 µg/m3 bedraagt, 

waardoor de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden. 

De waarden die de WHO hanteert zijn 40 µg/m3 voor NO2, 20 µg/m3 voor PM10 en 10 µg/m3 

voor PM 2,5. Voor PM 2,5 vindt een overschrijding plaats. Deze overschrijding wordt 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125842/202102072-2-r3/
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veroorzaakt door de hoge achtergrondconcentratie in een groot deel van Nederland en niet 

door de planontwikkeling Groot Mariadal. 

Het onderzoek naar de concentraties luchtverontreinigende stoffen heeft plaatsgevonden 

voor de plansituatie in het beoordelingsjaar 2020. Verwacht wordt dat in de toekomst de 

achtergrondconcentraties en emissies van motorvoertuigen afnemen. Dit betekent dat de 

berekende concentraties in de toekomst afnemen. Omdat in het jaar 2020 het aspect 

luchtkwaliteit niet leidt tot belemmeringen is dat ook niet het geval in toekomstige jaren. 

6 Planschade (zienswijzen onder 1.6, 2.6) 

De Wet ruimtelijke ordening regelt in artikel 6.1 het onderwerp planschade. Een nieuw 

bestemmingsplan kan planschade veroorzaken. Relevant is in dat kader een planologische 

vergelijking, waarbij uitgegaan wordt van de maximale invulling van het ‘oude’ (nu nog: 

huidige) bestemmingsplan en het nieuwe bestemmingsplan. Het gaat daarbij niet om oude 

en nieuwe feitelijke situaties maar wat op grond van de planologische regimes maximaal 

kon/kan worden gerealiseerd.  

Daarbij blijft het normale maatschappelijke risico altijd voor rekening van de aanvrager 

(artikel 6.2, lid 1 Wro).  

Indien men van mening is dat sprake is van planschade, dan kan een planschadeverzoek 

worden ingediend bij de gemeente. Op basis van een planschaderapportage kan bepaald 

worden of als gevolg van de planologische verandering inderdaad sprake is van planschade 

die voor uitkering in aanmerking komt. Daarbij dient uiteraard het normale maatschappelijke 

risico te worden meegewogen. De beoordeling van de planschade gebeurt door een 

onafhankelijke deskundige.  

Een planschadeprocedure is een aparte procedure. Het planschadeverzoek kan pas worden 

ingediend als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Vanaf dat moment geldt een 

termijn van 5 jaar. Het planschadeverzoek moet binnen die termijn worden ingediend.  
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De zienswijzen vanuit de Burgemeester Prinsensingel 

De bewoners van de Burgemeester Prinsensingel geven aan dat ze het waarderen dat het 

kloostercomplex en de bijbehorende tuinen voor de toekomst bewaard blijven. Zij 

constateren dat er aandacht wordt besteed aan het behoud van het cultuurhistorisch en 

monumentaal erfgoed. Echter: het plan heeft ook een aantal (negatieve) consequenties voor 

de bewoners van de Burgemeester Prinsensingel, reden waarom zienswijzen zijn ingebracht. 

Deze zienswijzen richten zich vooral op de volgende onderwerpen: 

• verkeersveiligheid in de Burgemeester Prinsensingel; 

• parkeren; 

• de toegangspoort van de tuin aan de zijde van de Burgemeester Prinsensingel; 

• de ruimte die in het ontwerpbestemmingsplan wordt geboden aan verschillende 

vormen van horeca. 

1. Zienswijze indieners 21, 22 en 23 

1.1 Parkeerdruk 

Er is sprake van een grote parkeerdruk, die mede veroorzaakt wordt door de aanwezigheid 

van auto’s uit aangrenzende staten. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het 

aantal geplande parkeerplaatsen acceptabel zal zijn. Verzocht wordt dit nader te motiveren, 

zeker omdat er door verschillende doelgroepen geparkeerd zal gaan worden. 

1.2 Toegangspoort tuin aan de zijde van de Burgemeester Prinsensingel 

Er komt een toegangspoort in de monumentale kloostermuur aan de zijde van de 

Burgemeester Prinsensingel naar de tuin. Deze wordt semi-openbaar. Dat is prima, maar wel 

worden de bewoners van de Burgemeester Prinsensingel graag betrokken bij het vastleggen 

van de openings- en sluitingstijden van de poort. 

 

1.3 Verdere betrokkenheid 

Als belanghebbenden willen de indieners van de zienswijze graag betrokken blijven bij de 

verdere uitvoering van de plannen.  

 

2. Zienswijze indiener 24 

2.1 Gevolgen voor leefbaarheid et cetera 

Er wordt verzocht om een gemotiveerde beslissing op gevolgen voor de leefbaarheid, 

veiligheid, gezondheid, welbevinden, spelende kinderen, voetgangers, fietsers en 

schoolgaande jeugd als gevolg van het plan voor Groot Mariadal. 

 

2.2 Verkeersveiligheid 

Er wordt te hard gereden in de Burgemeester Prinsensingel: de straat leent er zich ook voor 

omdat het een rechte straat is zonder obstakels. Op basis van een opgevraagde 

snelheidsmetingen blijkt dat er te hard gereden wordt.  

Er wordt voorgesteld: 

• ook van het gedeelte van de Burgemeester Prinsensingel, gelegen tussen de 

Brugstraat tot de Kloosterstraat een 30 km-zone te maken; 

• een fietsstraat van de Burgemeester Prinsensingel te maken; 

• eenrichtingsverkeer in te stellen met versmalling van de straat en een gescheiden 

fietspad 
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• in de Vughtstraat weer tweerichtingsverkeer in te stellen tussen de Stationsstraat en 

Groot Mariadal zodat auto’s die Groot Mariadal verlaten niet uitsluitend de route 

Kloosterstraat-Burgemeester Prinsensingel hoeven te volgen.   

 

2.3 Parkeren 

Het is met parkeren steeds drukker geworden in de Burgemeester Prinsensingel. Ook 

werknemers van bedrijven elders parkeren overdag vaak in de Burgemeester Prinsensingel. 

Ook vinden er in de omgeving allerlei bouwactiviteiten plaats (bouw appartementen) 

waardoor er sprake is van een toenemende parkeerdruk. De geplande horeca in het plan 

Groot Mariadal zal eveneens leiden tot verzwaring van de parkeerdruk.  

Nu gebeurt het al regelmatig dat de bewoners van de Burgemeester Prinsensingel in de 

avonduren bij thuiskomst niet in de eigen straat kunnen parkeren. 

De gemeente dient parkeerregelingen te verankeren in bestemmingsplannen. Dit is niet 

gebeurd in het bestemmingsplan Groot Mariadal: het is te vaag, waardoor het 

rechtszekerheidsbeginsel in gevaar komt.  

Suggesties die gedaan worden: 

• wijs vaste parkeerplaatsen toe per woonadres (in ruil voor de 1,5 m, eigen grond, die 

nu onderdeel uitmaakt van de openbare weg); 

• een andere verdeling in de parkeerzone zodanig dat deze uitsluitend is voor 

bewoners met een parkeervergunning. 

 

2.4 Horeca 

Op basis van het ontwerpbestemmingsplan zijn horecavestigingen in de categorieën 1 en 2 

toegestaan. Categorie 2 betreft horeca die ook delen van de nacht geopend kan zijn en 

daardoor hinder voor omwonenden kan opleveren. Daarom dient naar het oordeel van de 

indiener van de zienswijze alleen horeca in categorie 1 te worden toegestaan.  

 

2.5  Toegangspoort 

Het creëren van een toegangspoort voor bevoorrading van de horecavoorziening, tevens 

toegangspoort voor de brandweer, levert aantasting op van de monumentale muur. Tevens 

verdwijnen daardoor ook weer een aantal parkeerplaatsen.  

 

2.6 Juistheid van de onderzoeken 

Zienswijze-indiener stelt in algemene zin de juistheid van diverse rapporten in twijfel. Ook is 

ze van oordeel, dat de gemeente geen goede houding aanneemt jegens de burgers: de 

gemeente wekt weliswaar de indruk dat alles bespreekbaar is, maar gaat daar naar haar 

oordeel totaal aan voorbij. 

Kritiek op verkeersveiligheid en andere cijfers van rapporten wordt altijd weggewuifd, maar 

zelden goed onderbouwd. 

 

3. Zienswijze indiener 25 
 

3.1 De plannen van Groot Mariadal 

De plannen voor Groot Mariadal hebben gevolgen voor de Burgemeester Prinsensingel. De 

Burgemeester Prinsensingel blijft echter buiten de scope van Groot Mariadal, terwijl de 

gevolgen substantieel zijn. Er is van het begin af aan erop aangedrongen om de plangrens 

van Groot Mariadal te verleggen, maar zonder succes. 

 

3.2 Parkeren 

De toename van appartementen in de Brugstraat en de beperkte parkeercapaciteit in de 

Vincentiusstraat hebben gezorgd voor een toenemende verkeersdruk in de Burgemeester 
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Prinsensingel. Regelmatig zijn er geen parkeerplaatsen beschikbaar waardoor er uitgeweken 

moet worden naar de Kloosterstraat.  

 

3.3 Opening poort in de tuinmuur naar Mariadal 

Als gevolg hiervan zullen parkeerplaatsen worden opgeofferd, terwijl werknemers, bewoners 

en bezoekers van Mariadal geneigd zullen zijn te gaan parkeren in het gebied Burgemeester 

Prinsensingel Noord. 

 

3.4 Fout in parkeerberekeningen 

In de parkeerberekeningen is een forse fout gemaakt door de kapel als religiegebouw te 

bestempelen.  

De gemeente dient de parkeerregelingen te verankeren in het bestemmingsplan. De in het 

plan toegepaste berekeningen kloppen niet, de opmerkingen in de toelichting zijn te vaag en 

gebaseerd op onjuiste aannames.  

 

3.5 Verkeersveiligheid 

Er wordt te hard gereden in de Burgemeester Prinsensingel. Dit blijkt uit de gegevens die 

naar aanleiding van een WOB-verzoek naar voren zijn gekomen. De recentelijk geplaatste 

vier tijdelijke paaltjes hebben een wisselend effect. 

 

Het plan Groot Mariadal wordt omringd door straten waar een 30 km/u-regime van kracht is 

met een dito inrichting. De Burgemeester Prinsensingel is nog steeds een 50 km/u-straat met 

een inrichting die uitnodigt tot hoge snelheden.  

 

3.6 Kloostertuin 

Het creëren van een toegangspoort in de huidige kloostermuur aan de zijde van de 

Burgemeester Prinsensingel is een historische blunder. Het is zeer opmerkelijk dat in het 

ontwerpbestemmingsplan voorbij wordt gegaan aan de bevoorradings-/calamiteitenpoort.  

 

4. Zienswijze indieners 26 en 27 

 

4.1 Algemeen 

Opgemerkt wordt dat de plannen voor Mariadal onderschreven worden, in de woorden van 

de indieners van de zienswijze: ‘Het is een weloverwogen en smaakvol geheel’. Echter: Het 

plan heeft gevolgen voor de Burgemeester Prinsensingel. In de zienswijze wordt gevraagd 

om een gemotiveerde beslissing op de gevolgen. 

Gememoreerd wordt dat er sinds 2010 regelmatig overleggen hebben plaatsgevonden met 

de gemeente over de Burgemeester Prinsensingel: de straat werd steeds drukker, de 

verkeersveiligheid kwam onder druk te staan vanwege te hard rijden. Ook werden 

parkeerplaatsen in toenemende mate bezet door bewoners van andere straten, werd het 

smalle plantsoen bevuild door afval en hondenpoep. Deze overleggen hebben niet of niet 

voldoende tot resultaat geleid.  

 

Toen de plannen voor Groot Mariadal werden gedeeld, werd door de bewoners gevraagd 

welke consequenties deze plannen zouden hebben voor de Burgemeester Prinsensingel. 

Deze vragen werden naar het oordeel van de zienswijze indiener niet helder beantwoord. 

Ook gedurende de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal in de 

inspraakfase verkeerde, hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Uit deze overleggen 

bleek dat de Burgemeester Prinsensingel geen onderdeel uitmaakt van het 

bestemmingsplan Groot Mariadal, dat sprake zal zijn van een verdubbeling van het aantal 

motorvoertuigbewegingen, dat er een toegangspoort wordt gerealiseerd in de kloostermuur 
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aan de zijde van de Burgemeester Prinsensingel ter ontsluiting van de geplande 

horecafunctie in het klooster en de tuin. 

Er zijn inmiddels wel vier paaltjes geplaatst waardoor de straat op vier plaatsen versmald is.  

 

De ingediende inspraakreactie is in het inspraakrapport van maart 2021 onvoldoende c.q. 

niet naar tevredenheid beantwoord. Daarbij wordt naar het oordeel van de indieners van de 

zienswijze niet gekeken naar leefbaarheid, veiligheid en gezondheid ook al blijft ook met de 

realisering van de plannen voor Groot Mariadal de toename van de verkeersdruk binnen de 

maximaal toelaatbare capaciteit van de Burgemeester Prinsensingel.  

 

4.2 ‘Omdat de straat de toename van verkeer kan verwerken, is er geen directe 

aanleiding of noodzaak om over te gaan tot herinrichting van de straat.’ Zienswijze: hier 

wordt alleen gekeken naar de toegankelijkheid voor de auto en niet naar leefbaarheid, 

veiligheid en gezondheid van de bewoners, voetgangers, fietsers en schoolgaande kinderen.  

 

4.3 ‘Eventueel te treffen maatregelen passen in het bestemmingsplan dat in de 

Burgemeester Prinsensingel van kracht is. Het bestemmingsplan Groot Mariadal hoeft 

daarom niet te worden ‘opgerekt’.’ 

Zienswijze: hier wordt met verantwoordelijkheid geschoven. De Burgemeester Prinsensingel 

draagt immers de nadelige gevolgen van het plan Groot Mariadal. 

 

4.4 ‘De straat is niet toe aan groot onderhoud en dit staat de komende decennia ook niet 

op het programma.’ 

Zienswijze: de gemeente dient zich nu al hard te maken voor de leefbaarheid, veiligheid en 

gezondheid van de bewoners van de Burgemeester Prinsensingel. 

 

4.5 Het restaurant dat voorzien is het kloostergebouw kan mogelijk een ruimere 

vergunning krijgen (nl tot categorie 2). 

Zienswijze: dit levert mogelijkerwijs geluidsoverlast op voor de bewoners, gelet op de 

hemelsbrede afstand tussen restaurant en woningen van ongeveer 50 m.  

 

Concluderend is de indiener van de zienswijze van oordeel dat de bewoners van de 

Burgemeester Prinsensingel niet gaat profiteren van de lusten van het plan Groot Mariadal, 

doch alleen de lasten ervan gaat dragen. 

 

4.6 Overzicht bezwaren 

Dit leidt concreet tot de volgende onderdelen waartegen bezwaar wordt gemaakt: 

1. toename van het aantal auto’s dat gebruik gaat maken van de Burgemeester 

Prinsensingel; 

2. toename van het aantal auto’s dat te hard rijdt; 

3. toename parkeerproblematiek; 

4. mogelijk (geluid)hinder van het geplande restaurant; 

5. het aanzien van de straat; 

6. aantasting van de kloostermuur door aanleg van een poort voor hulpdiensten. 

 

Vervolgens wordt voor ieder onderdeel een aantal suggesties aangereikt om tegemoet te 

komen aan de zienswijzen. 
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Ad 1, 2 en 5: 

a. herinrichting van de Burgemeester Prinsensingel naar het voorbeeld van de stadsring 

met eenrichtingsverkeer, 30 km/h regime, versmalling rijbaan, van de rijbaan 

gescheiden fietspad, meer groen 

b. aanpassing stadsring door het opheffen van eenrichtingsverkeer in de Vughtstraat 

tussen de Stationsstraat en Groot Mariadal 

c. aanpassing toegangspoort tot Mariadal dwingt tot snelheidsbeperking 

d. verfraaiing van de straat. 

 

Ad 3: 

a. een parkeerplaats op naam gesteld per woonadres (in ruil voor de 1,5 m. eigen 

grond) 

b. sluiting van de poort naar Groot Mariadal om 19.00 u 

c. oprekken van de venstertijden tot minstens 21.00 u. 

 

Ad 4 

Beperkte vergunning voor een restaurant en geen activiteiten in de buitenlucht. 

 

Ad 6: 

Geen poort voor hulpdiensten in de monumentale kloostermuur. 

 

5. Zienswijze indiener 28 

 
Deze zienswijze gaat vooral in op de aspecten verkeersveiligheid en parkeren. 

 
5.1 Verkeersveiligheid 

Er wordt te hard gereden in de Burgemeester Prinsensingel. Alle straten rondom Groot 

Mariadal zijn al 30 km/u-gebied, dat dient ook te gebeuren met dit gedeelte van de 

Burgemeester Prinsensingel.  

De straat dient een fietsstraat te worden. 

Er dient eenrichtingsverkeer te worden ingesteld, met een versmalling van de straat en een 

gescheiden fietspad. 

In de Vughtstraat dient weer tweerichtingsverkeer te worden gerealiseerd in het gedeelte 

tussen de Stationsstraat en Groot Mariadal zodat de route Kloosterstraat-Burgemeester 

Prinsensingel ontlast wordt. 

 

5.2 Parkeren 

Het is veel drukker geworden met geparkeerde auto’s. Overdag parkeren veel werknemers 

van omliggende bedrijven uit de Brugstraat in de Prinsensingel, terwijl in de avonduren 

sprake is van een toename van auto’s van bewoners uit Oliemolen, Vincentiusstraat en 

Brugstraat.  Met de komst van een horecagelegenheid in het klooster zal de parkeerdruk nog 

verder toenemen. Vaak kunnen de eigen bewoners niet meer in de eigen straat parkeren.  

De gemeente dient parkeerregelingen te verankeren in het bestemmingsplan en dat is in het 

bestemmingsplan Groot Mariadal niet gebeurd.  

 

Suggesties om de parkeerproblematiek voor de eigen bewoners op te lossen: 

• Toewijzing vaste parkeerplaats per woonadres (in ruil voor de 1,5 m. eigen grond) 

• Andere indeling parkeerzone 
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5.3 Horecagelegenheid 

De in het klooster voorziene horecagelegenheid heeft een te zware categorie, omdat deze 

de mogelijkheid biedt voor vestiging van horecabedrijven die ook een gedeelte van de nacht 

geopend zijn. 

 

5.4 Toegangspoort bevoorrading en hulpdiensten 

Dit gaat ten koste van parkeerplaatsen en levert een aantasting van de monumentale 

kloostermuur. Dit soort voorzieningen dienen elders te worden gerealiseerd.  

 

6. Zienswijze indiener 29 
 

6.1 Verkeerveiligheid 

Er wordt vaak te hard gereden in de Burgemeester Prinsensingel.  Alle andere straten 

hebben een 30 km/u-regime.  

6.2 Parkeren 

De parkeerdruk is met de bouw van appartementen in de Brugstaat en de krapte in de 

Vincentiusstraat in de Burgemeester Prinsensingel alleen maar groter geworden. Ook 

werknemers van bedrijven uit andere straten parkeren vaak in de Burgemeester 

Prinsensingel. Als er nog een toegangspoort komt in de kloostermuur dan zullen daarvoor 

parkeerplaatsen moeten worden opgeofferd. Ook zal de vestiging van een horecavestiging in 

het klooster leiden tot verhoging van de parkeerdruk. 

Er is een fout gemaakt in de parkeerberekeningen door de kapel als religiegebouw aan te 

merken. De parkeernorm voor een kapel is namelijk veel lager dan voor een restaurant, 

zodat de parkeerdruk na opening van het restaurant in Groot Mariadal groter zal zijn. 

 

De gemeente dient parkeernormen te verankeren in bestemmingsplannen. Dat is niet 

gebeurd. De berekeningen kloppen niet: ze zijn te vaag, gebaseerd op wenselijke aannames 

en niet op de feiten. 

 

6.3 Kloostermuur 

De keuze om een toegangspoort voor brandweer en horecabevoorrading te realiseren zou 

een historische blunder zijn vanwege het monumentale karakter van de kloostermuur. 

 

6.4 Suggesties 

Verkeersveiligheid 

De Burgemeester Prinsensingel wordt omgebouwd tot 30 km/u-gebied met de daarbij 

behorende en passende inrichting. 

Parkeren 

Eén op naam gestelde parkeerplaats voor de bewoners van de Burgemeester Prinsensingel 

(in ruil voor de 1,5 m. eigendomsstrook voor het huis). 

Kloostermuur 

De kloostermuur intact houden inclusief onderhoud en herplanting van de groenstrook. 

Toegang voor bevoorrading en brandweer elders realiseren. 

 

7. Zienswijze indieners 30 en 31 
 

7.1 Ruimte aan horeca tot met categorie 2 

Een voorname wens van de omwonenden van het kloostercomplex is uiteindelijk het behoud 

van de unieke oase van rust. Het plan geeft ruimte aan horeca tot en met categorie 2. Dit 
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strookt niet met de doelstelling van het ‘behoud van de unieke oase van rust’. Ook de 

mogelijkheid voor evenementen in de tuin staat daarmee op gespannen voet.  

 

7.2 Parkeren 

Er is de laatste jaren een steeds groter parkeerprobleem ontstaan in de Burgemeester 

Prinsensingel. Dit komt door de aanwezigheid van auto’s uit andere straten. Regelmatig is er 

geen enkele plaats meer om te parkeren, met name in de avonden. De vrees is dat het 

parkeerprobleem met de plannen voor Groot Mariadal alleen nog maar groter zullen worden.  

 

De eigenaren van de woningen aan de Burgemeester Prinsensingel (1 tot en met 39) 

hebben een strook grond in eigendom van 1,5 m. die momenteel gebruikt wordt als verbreed 

trottoir. Voorgesteld wordt deze grond te ruilen voor een parkeerstrook voor de woningen 

zodat iedere woning één parkeervak voor de woning krijgt, bedoeld voor de bewoner(s) van 

de betreffende woning. 

 

7.3 Kloostermuur 

Wanneer de kloostermuur een poort krijgt, dan willen de bewoners graag betrokken worden 

bij het vaststellen van de openings- en sluitingstijden van deze poort. 

Het realiseren van een extra opening in de muur voor de bevoorrading van de horeca en 

voor hulpdiensten stuit op bezwaren omdat dit rekening houdt met de monumentale waarde 

van de muur. 

 

Samenvattend: 
De zienswijzen van de bewoners uit de Burgemeester Prinsensingel kunnen als volgt 

gerubriceerd worden: 

 

1. parkeerdruk/tekort aan parkeerplaatsen; 

2. verkeersveiligheid; 

3. toegangspoort en calamiteitenpoort in de kloostermuur; 

4. horecafunctie in gedeelte kloostercomplex; 

5. overige opmerkingen 

 

Gemeentelijke reactie 

 
Algemene opmerking 
 

Zoals al gememoreerd in het Inspraak- en overlegrapport staan diverse inspraakreacties 

vanuit de bewoners van de Burgemeester Prinsensingel (deels) los van de ontwikkeling 

Groot Mariadal. Dat geldt in ieder geval voor het parkeren: het stedelijk gebied waarvan de 

Burgemeester Prinsensingel deel uitmaakt, is gerealiseerd in een tijd waarin het autobezit en 

-gebruik veel lager waren dan nu als gevolg waarvan de parkeerdruk in de loop der jaren 

veel groter is geworden. Dat speelt niet alleen in een binnenstadsituatie: het is ook te 

constateren in veel later gerealiseerde woonwijken, zelfs in nog betrekkelijk recent 

ontwikkelde wijken. Door de ontwikkelingen op Groot Mariadal wordt de parkeerdruk 

vergroot.  

 

Ook wordt gewezen op de verkeersveiligheid die onder druk staat. Natuurlijk is het 

autogebruik in de loop der jaren toegenomen en is sprake van aanzienlijk hogere 

verkeersintensiteiten in verschillende straten waaronder ook dit gedeelte van de 
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Burgemeester Prinsensingel. Deze vormt een verbinding tussen de stadsring en de 

Brugstraat en heeft derhalve een ontsluitingsfunctie.  

De verkeersveiligheid in een straat is ook en vooral afhankelijk van het verkeersgedrag en de 

fatsoensnormen van verkeersdeelnemers. Deze aspecten zijn niet primair gerelateerd aan 

de voorgestane ontwikkeling van de transformatie van het kloostercomplex Mariadal, waar 

overigens ook blijkens de vanuit de Burgemeester Prinsensingel ingediende zienswijzen 

grote waardering voor bestaat. 

Onderstaand zullen de hoofdthema’s van de zienswijzen verder worden behandeld. 

 

1. Parkeren 

 

Zoals gesteld is de parkeerdruk als gevolg van de toename van het autobezit toegenomen. 

Daardoor is op diverse stadsdelen (met name in de binnenstad, maar ook in woongebieden 

die dicht tegen het stadshart aan liggen) de parkeerdruk zodanig geworden dat daarvoor 

speciale maatregelen zijn getroffen om ervoor zorg te dragen dat de bewoners toch binnen 

aanvaardbare afstand een parkeerplaats voor hun auto kunnen vinden: het regime van 

betaald parkeren. Dat neemt niet weg dat desondanks de situatie zich voordoet dat de auto 

niet altijd ‘voor de deur’ kan worden geparkeerd. Wonen in het centrum levert in de meeste 

gevallen krapte op als het gaat om parkeren. Dat leidt tot concessies. 

 

Het betekent ook, dat wanneer er in een stedelijk gebied een nieuwe ontwikkeling zich 

aandient, dat het parkeren een onderzoeksopgave is: kan bij een nieuwe ontwikkeling 

voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd, bij voorkeur op eigen terrein of op 

andere wijze waarbij de op dat moment geldende parkeernormen voor de diverse (nieuwe) 

functies in acht genomen kunnen worden. Soms betekent dit dat echt op eigen terrein 

parkeervoorzieningen moeten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe 

woningen, soms worden parkeerplaatsen toegevoegd in het openbare gebied. Uitgangspunt  

is dat voor woningen vooral private parkeerplaatsen worden gerealiseerd en voor scholen, 

kinderopvang en het Huis van Roosendaal wordt voorzien in openbare parkeerplaatsen. Dit 

is ook in de huidige situatie al het geval. .  

Bij de uitwerking van de plannen voor Groot Mariadal is de parkeeropgave beschouwd vanuit 

de integrale ontwikkeling die daar gaat plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een totaaloverzicht 

van parkeergelegenheid die in het plangebied wordt gerealiseerd. Daarbij is gebruik gemaakt 

van de parkeernormering van de nieuw te ontwikkelen functies in het plangebied. Daarbij is 

rekening gehouden met het op dit moment al beschikbare aantal parkeerplaatsen voor de 

huidige functies in het plangebied en de gebieden die daar direct omheen zijn gesitueerd 

zoals de woningen aan de Burgemeester Prinsensingel, maar ook de Kloosterstraat. Er zijn  

wel degelijk parkeernormen vastgelegd in de bestemmingsregels. Bij een 

vergunningaanvrage/functieverandering wordt getoetst aan de op dat moment actuele 

parkeernormen. Verwezen wordt naar de artikelen 3, lid 3.5.6, artikel 8, lid 2 onder 8.2.5, 

artikel 9, lid 2, onder 9.2.5 en artikel 10, lid 2, onder 10.2.6.  

Opgemerkt wordt, dat artikel 3.5.6 nu nog wat verder is aangescherpt. Aan de bestemming 

Maatschappelijk is nu een parkeernorm toegevoegd.  

Bij de bepaling van de totale parkeerbalans in het plangebied en de directe omgeving is de 

parkeerbehoefte voor deze functies meegenomen.  Met de totale parkeerbalans wordt 

voldaan aan de meest actuele parkeernormering (Nota Parkeernormen 2011). Dit neemt niet 

weg, dat de parkeerplaatsen in het openbare gebied een ‘openbaar’ karakter hebben, zodat 

deze gebruikt kunnen worden door iedereen die er wenst te parkeren voor zover dit 

toelaatbaar is binnen het parkeerregime. 
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Zoals reeds in het Inspraak- en overlegrapport is gesteld, geldt in de Burgemeester 

Prinsensingel het regime van betaald parkeren. Overdag zal men minder geneigd zijn om in 

die straat te parkeren, omdat er betaald moet worden. In de avonduren geldt er op dit 

moment geen parkeerregime. Per 6 september 2021 zijn de parkeertijden verruimd naar de 

avonduren, om meer ruimte te creëren voor vergunninghouders om in de avonduren hun 

auto kwijt te kunnen. Met uitzondering van de koopavond geldt er vanaf dat moment op 

weekdagen en weekenddagen een parkeerregime tot 20.00 uur. Op deze manier worden 

bezoekers van de binnenstad gestimuleerd hun auto in een van de garages te parkeren waar 

op dat moment een relatief gunstig parkeertarief geldt. In eerste instantie zullen de verruimde 

venstertijden worden ingevoerd voor een periode van zes maanden. Bij succes worden de 

tijden blijvend aangepast.   

 

Samenvattend: 

1.  wonen in het centrumgebied impliceert krapte en concessies met betrekking tot het 

parkeren; 

2.  wie waar kan parkeren en onder welke voorwaarden is vastgelegd in het vigerende 

parkeerbeleid; 

3. het parkeren in het gebied Mariadal is op gebiedsniveau bekeken en voldoet aan de 

normen, er worden o.b.v. de parkeernormen voldoende private parkeerplaatsen 

toegevoegd. De openbare functies (school, kinderopvang, stadskantoor) maken 

gebruik van openbare parkeergelegenheden en dat is nu ook al het geval;  

4.  de parkeerregeling is wel degelijk verankerd in de regels door middel van koppeling 

aan de Nota parkeernormen; 

5.  er is geen recht op een vrije parkeerplaats ‘voor de deur’, iedereen kan daar betaald 

parkeren.  

 

De suggestie om de 1,5 meter-strook voor de woning in te ruilen voor een op naam/kenteken 

gestelde parkeerplaats voor de woning, zodat voor ieder woonadres altijd één parkeerplaats 

beschikbaar is, wordt niet overgenomen. Immers: dubbelgebruik is dan niet meer mogelijk.  

Door openbare parkeerplaatsen te hanteren kunnen de schaarse parkeerplaatsen in de 

buitenruimte zo efficiënt mogelijk worden benut.  

 

De strook van 1,5 meter classificeert op grond van artikel 4 van de Wegenwet als openbaar 

gebied. De strook blijft wel (kadastraal) eigendom van de eigenaren van aangrenzende 

woningen, maar kan niet zomaar aan de openbaarheid worden onttrokken. Dit kan alleen als 

de gemeenteraad op grond van artikel 9, eerste lid van de Wegenweg, hierover een besluit 

neemt. Tot die tijd zijn de eigenaren verplicht de strook, als openbaar gebied, in de huidige 

toestand te bewaren, te beheren en de gemeente op de strook toe te laten als er 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Een voorbeeld is van deze werkzaamheden is 

het vervangen of aanleggen van kabels en leidingen. Voor de gemeente is er dus weinig 

reden om de ruil aan te gaan. Daaruit vloeit geen voordeel voort.   

 

2. Veiligheid 

 

Duidelijk is dat door toevoeging van het extra programma in Groot Mariadal de verkeersdruk 

in de Burgemeester Prinsensingel zal toenemen. Het bureau Mobycon heeft aan de hand 

van het programma Groot Mariadal en de CROW kencijfers berekend dat er ruim 500 extra 

auto’s door de Kloosterstraat zullen gaan rijden. Deze 500 motorvoertuigen verdelen zich 

vervolgens verder over de centrumring en het gedeelte van de Burgemeester Prinsensingel 

richting de Brugstraat. In het verkeersonderzoek van Mobycon (april 2021) wordt ingegaan 

op de prognoses van het aantal autobewegingen op de wegen rondom Groot Mariadal. In 
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2019 zijn de verkeersbewegingen in de Burgemeester Prinsensingel voor het laatst geteld. 

Met inachtneming van de autonome groei en de extra autobewegingen door het programma 

van Groot Mariadal komt de totale verkeersbelasting van het noordelijke deel van de 

Burgemeester Prinsensingel uit op circa 3000 motorvoertuigen per etmaal. Hiermee blijft de 

intensiteit onder de maximaal toelaatbare capaciteit en blijft de verkeersdruk binnen 

aanvaardbare normen voor een binnenstedelijke situatie. Toename van het autoverkeer 

heeft uiteraard gevolgen voor de leefbaarheid Echter, de belangrijkste factor is en blijft het 

gedrag van mensen. Houdt iedereen zich aan de verkeersregels, met name ook aan de 

toegestane snelheid, dan is de kans op een ongeluk een stuk geringer. Uiteraard speelt ook 

de inrichting van de straat een grote rol. 

In het voorjaar van 2021 is het project ‘Rondje Roosendaal’ opgestart. Daarin wordt 

binnenstadsbreed nagedacht over de ontwikkeling van de stad. In dat kader wordt ook 

aandacht geschonken aan de verkeerafwikkeling en kan in breder verband een afweging 

worden gemaakt over de functie en inrichting van de Burgemeester Prinsensingel. 

 

De door verschillende indieners gedane suggestie om het gedeelte van de Vughtstraat 

gelegen tussen de Stationsstraat en de toegang tot Groot Mariadal weer 

tweerichtingsverkeer te maken ter ontlasting van de verkeersintensiteiten in de 

Burgemeester Prinsensingel, wordt niet overgenomen. Dit past niet in het duidelijke concept 

van de cityring waarbij bewust gekozen is voor eenrichtingsverkeer. Het zou de duidelijkheid 

van de route niet ten goede komen. Ook zou sprake zijn van een behoorlijke 

kapitaalsvernietiging omdat dit noodzaakt tot een totale herinrichting van het gebied. 

Bovendien heeft de Burgemeester Prinsensingel voldoende capaciteit om de toekomstige 

verkeersintensiteit op een verantwoorde manier op te vangen en te verwerken.  

 

Concluderend en samenvattend wordt opgemerkt dat tijdelijke maatregelen zijn genomen om 

verkeer te ontmoedigen en de snelheid te verlagen. Vanuit de optiek van het 

verkeer/verkeersveiligheid is er geen sprake van een directe urgentie om de Burgemeester 

Prinsensingel als gevolg van de plannen voor Mariadal te herinrichten. Het is hier een 

leefbaarheidsissue en deze zal in breder verband tot een afweging moeten komen (‘Rondje 

Roosendaal’).  

 

3. Toegangspoort en calamiteitenuitrit monumentale kloostermuur 

 

Met het realiseren van een calamiteitenpoort vanuit de Burgemeester Prinsensingel naar de 

tuin van Mariadal hoeft naar het oordeel van de gemeente geen sprake te zijn van een 

‘historische blunder’, mits deze op een zorgvuldige wijze wordt aangebracht. Uiteraard dient 

het realiseren van een toegangspoort op respectvolle wijze te gebeuren met het oog op het 

monumentale karakter van de muur. Dit betekent dat daarbij ook adviezen van de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zullen worden 

ingewonnen.  

Het is gelet op het semi-openbare karakter van de kloostertuin de bedoeling dat de poort  

gedurende de avond- en nachtelijke uren afgesloten worden. Met initiatiefnemer, de 

bewoners en belanghebbenden zal overleg gevoerd welke openings- en sluitingsuren daarbij 

wenselijk zijn. Voor de goede orde: het regelen van openings- en sluitingstijden is geen 

aspect dat in een bestemmingsplan geregeld wordt  

 

Het is met het oog op de (brand)veiligheid noodzakelijk een calamiteiten in- en uitgang te 

realiseren. Deze zal ook worden ingezet als toegang voor bevoorrading. De Brandweer heeft 

aangegeven dat indien bevoorrading via Vincentiusstraat plaatsvindt dit tot meer gevaarlijke 
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situaties kan leiden omdat dan de doorgang wordt belemmerd in de straat waardoor 

calamiteiten diensten niet door de straat kunnen.  

Er vervallen maximaal twee parkeerplaatsen. Deze zullen in de directe omgeving (binnen 

dezelfde sub-parkeersector) worden gecompenseerd.   

Omdat de calamiteiteningang wordt gerealiseerd in een monumentale muur, worden ook de 

monumentale belangen goed afgewogen. Daarbij zal advies worden ingewonnen bij de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

 

4.Horecafunctie in klooster en evenementen in de tuin 

 

Het realiseren van een horecafunctie in het klooster maakt onderdeel uit van de tender. Het 

realiseren van horeca levert een wezenlijke bijdrage aan de gebruiksmogelijkheden van het 

kloostercomplex. Uiteraard hebben bepaalde vormen van horeca een uitstraling naar de 

omgeving. Om die reden is het aantal m2 aan een maximum gebonden en blijft beperkt tot 

een klein onderdeel van het klooster.  

 

Zienswijze indieners geven aan dat horeca vallend in categorie 2, gelet op het karakter van 

het gebied, dat aan te merken is als overwegend woongebied, niet passend is. Diverse in de 

Staat van horeca-activiteiten genoemde vormen van horeca kunnen immers ook gedurende 

de nachtelijke uren geopend zijn. De gemeente kan in deze zienswijze meegaan. 

 

Dit betekent dat de planregels worden aangepast. Daarmee ontstaat een meer op de 

specifieke locatie afgestemde horecaregeling. Uitgangspunt is en blijft dat vestiging van 

horeca in het kloostercomplex tot de mogelijkheden behoort. 

  

In artikel 1 (begripsomschrijvingen) wordt binnen het begrip horeca een onderscheid 

gemaakt tussen horeca 1 en horeca 2.  

Horeca 1: een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag en in de avond 

verstrekken van dranken en etenswaren, zoals een café, een restaurant, een café-

restaurant, een croissanterie, een snackbar, een koffiehuis, een biljartcentrum, besloten 

horeca-activiteiten zoals bruiloften, jubilea en recepties; 

Horeca 2: een horecabedrijf dat voor het goed functioneren ook ’s nachts geopend moet zijn 

en dat tevens een groot aantal bezoekers aantrekt, zoals een discotheek, dancing, 

nachtclub. 

 

Alleen horeca 1-activiteiten worden toegestaan. Vestiging van horeca 2 is niet mogelijk. De 

Staat van horeca-activiteiten die als bijlage bij de regels in het ontwerpbestemmingsplan was 

opgenomen, komt te vervallen. Een dergelijke staat, verdeeld in drie categorieën, is immers 

toch algemener en meer van toepassing op ‘echte horecagebieden’.  

Aldus is voor wat betreft de horecafunctie in het kloostercomplex Mariadal een op maat 

gesneden regeling opgenomen, waarbij nachtelijke horeca niet tot de mogelijkheden behoort. 

Ook wordt het aantal m2 aan horeca binnen de gebiedsaanduiding waar horeca is 

toegestaan gemaximeerd op 450 m2 

 

Opgemerkt wordt, dat binnen dezelfde gebiedsaanduiding ook ‘cultuur en evenementen’ zijn 

toegestaan. Deze functie is gemaximeerd op 650 m2.  

 

Voor wat betreft de evenementen in de tuin: deze blijven toegestaan en er zijn duidelijk 

voorwaarden aan gekoppeld waaraan voldaan moet worden. Deze voorwaarden bieden 

voldoende garantie om de impact voor de omgeving beperkt te houden.    
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Bij de parkeerberekeningen heeft de (klooster)kapel de functies cultureel centrum en horeca 

gekregen. Voor het cultureel centrum is uitgegaan van een oppervlakte van 650 m2 (norm 2 

parkeerplaatsen per 100 m2). Voor de horeca is een oppervlakte van 450 m2 opgenomen 

(norm 13 parkeerplaatsen per 100 m2). Daarmee wordt een realistisch beeld geschetst van 

de beoogde parkeerbehoefte. In de verbeelding zullen de oppervlaktes voor de beoogde 

functie in overeenstemming worden gebracht met het beoogde aantal vierkante meters. In 

het ontwerpbestemmingsplan wordt in de verbeelding nog geen onderscheid gemaakt tussen 

de culturele en de horecabestemming. Deze omissie wordt gerepareerd. Ook worden de 

maximum oppervlaktes voor beide functies vastgelegd in de bestemmingsregels. 

 

De kwaliteit van de groenstrook langs de 'buitenkant' is nu vooral een beheersvraag. Deze 

valt buiten de scope van het bestemmingsplan. De mogelijke verbetering van de strook kan 

worden meegenomen bij de uitwerking van plan voor de tuin, maar valt daarmee alsnog 

buiten de scope van dit plan.  

 

5. Overige opmerkingen 

De bij het bestemmingsplan Groot Mariadal aangeleverde rapporten zijn in opdracht van 

gemeente en ontwikkelaar opgesteld door deskundige en in de betreffende materie 

gespecialiseerde bureaus. Deze onderzoeken zijn in het verdere verloop van de procedure, 

mede naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties en zienswijzen, nogmaals op 

juistheid getoetst en daar waar nodig geactualiseerd. Er is naar het oordeel van de 

gemeente geen reden om de inhoudelijke juistheid van de onderzoeken in twijfel te trekken.  

 

Gedurende het plantraject zijn diverse opmerkingen van belanghebbenden ter harte 

genomen. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen van het bestemmingsplan. De gemeente 

is er zich van bewust dat niet alle wensen voor de volle 100% gehonoreerd konden worden. 

Wat nu voorligt is het resultaat van een integrale belangenafweging, waarbij een ieders 

belangen zo zorgvuldig mogelijk zijn afgewogen. Uitgangspunt daarbij is dat er een plan is 

ontwikkeld dat optimale mogelijkheden biedt voor een duurzame invulling, waarbij behoud 

van het waardevolle complex ook in de toekomst verzekerd is.  
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De zienswijzen vanuit de Vincentiusstraat 
De bewoners van de Vincentiusstraat  zijn van oordeel dat de toekomstige invulling van het 

kloostercomplex en de toevoeging van nieuwbouw grote gevolgen heeft voor het woongenot. 

De bewoners van de Vincentiusstraat worden onevenredig getroffen door de voorgestelde 

ontwikkeling. Met name de bouw van De Kloosterhof stuit op grote bezwaren.  

 

1. Zienswijze indiener 32 
  

1.1 Dakopbouw 

Het is niet wenselijk dat dakopbouwen/dakterrassen worden gerealiseerd met het oog op 

privacy in de tuinen en dakterrassen aan de Vincentiusstraat. Dit geldt met name ook voor 

een eventuele dakopbouw op het deel van het bestaande kloostercomplex dat uitgevoerd is 

met een plat dak. 

 

1.2 Kozijnen met crepi-glas 

De kozijnen van het klooster ter hoogte van het pand Kloosterstraat 23 zijn voorzien van 

crepi-glas. Dit glas waarborgt de privacy van de tuinen en de inkijk in de woningen. Dit glas 

dient ook in de toekomstige plannen behouden te worden. 

 

1.3 Looproute 

Tussen de tuinen van Vincentiusstraat 9 tot en met 25 en het klooster ligt een verhard pad. 

Als dit pad een looproute wordt, dan leidt dit tot overlast en een inbreuk op de privacy. 

 

1.4 Schade aan bestaande woningen door werkzaamheden. 

Voordat met de bouwactiviteiten begonnen wordt, dient een nulmeting plaats te vinden aan 

de bestaande woningen. 

 

2. Zienswijze indiener 33 namens cliënt 
 

2.1 Woningbouw 

Er worden achter de woning van cliënt 18 nieuwbouwwoningen opgericht (Kloosterhof). Deze 

mogen 11 m. hoog zijn in drie etages met plat dak. Onduidelijk is hoe deze woningen aan de 

achterzijde er uit zien: komen daar balkons? 

 

2.2 Groenbestemming 

De Groenbestemming die de woningbouwprojecten Oase, Stroomgaard en Kloosterhof 

omgeeft, biedt de mogelijkheid voor het realiseren van parkeerplaatsen en 

ontsluitingswegen. Daarmee suggereert de bestemming Groen een volstrekt verkeerd beeld. 

 

2.3 Ontbreken Ladder voor de duurzame verstedelijking 

Er wordt niet gesproken welke soort woningen er gebouwd gaan worden. Er is geen 

onderzoek gedaan naar de noodzaak van en de behoefte aan de bouw van woningen. Er is 

wel sprake van een stedelijke ontwikkeling in de zin van de wet. 

 

2.4 Er ontbreekt in de plantoelichting relevante informatie 

Informatie ontbreekt over: 

• de verkeersinrichting,  

• de verkeerscirculatie, 

• de ontsluitingsroutes, 
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• onderbouwde cijfers van parkeren en verkeersgeneraties van de nieuwe functies in 

het plangebied, 

In algemene zin wordt gesteld dat er in de huidige situatie al 298 parkeerplaatsen 

aanwezig zijn en dat dat er in de toekomst 401 zullen zijn. Er zijn volgens DAS ruim 

500 parkeerplaatsen nodig.  

• de bestemming voor de nieuwe parkeergarage onder het woongebouw Stroomgaard. 

  

Concluderend wordt gesteld dat het rapport van Mobycon onzorgvuldig tot stand gekomen is 

en slecht leesbaar is zodat het niet als een heldere en deugdelijke motivering kan dienen 

voor het vraagstuk van de parkeerbehoefte van het gebied. 

 

2.5 Ten aanzien van het belang van cliënt 

De woonbeleving wordt aangetast. Dit is aan de voorzijde van de woning omdat daar sprake 

zal zijn van een sterke toename van de gebruiksintensiteit (verkeer/bezoekers horeca), maar 

vooral ook aan de achterzijde: wie en wat gaat via dit parkeerterrein en deze ontsluiting 

allemaal gebruik maken?  

 

3. Zienswijze indiener 34 namens cliënten 

 

3.1 Aantasting omgeving 

Het plan tast het woongenot van belanghebbenden aan. De huidige groene omgeving wordt 

een hele nieuwe woonwijk. Tegenover belanghebbenden wordt immers een rij woningen 

voorzien die een bouwhoogte mogen hebben van 11 m. Dit tast de privacy aan. Ook wordt 

voorzien in een parkeergelegenheid van tenminste 15 parkeerplaatsen (Vincetuin).  Ook 

wordt een langzaamverkeersroute gecreëerd waardoor het mogelijk wordt om via Mariadal 

een kortere en aantrekkelijke looproute te creëren tussen stadscentrum en station: Dit is een 

inbreuk op de bestaande situatie en levert een ernstige inbreuk op de privacy op. 

3.2 Geluidsoverlast 

Toename van het aantal woningen, toename van verkeersbewegingen, geluidsoverlast van 

een hek levert geluidhinder op.  

3.3 Uitzicht 

Belanghebbenden hebben direct zicht op de voorgenomen bebouwing. Er wordt op gewezen 

dat elders in het plangebied naar het oordeel van belanghebbenden wel geluisterd is naar 

bezwaren met betrekking tot aantasting van uitzicht en privacy als gevolg waarvan de 

plannen zijn aangepast. 

3.4 Verkeer en parkeren 

Er zal sprake zijn van een aanzienlijke toename van de parkeerdruk. De Vincentiusstraat is 

primair bedoeld als ontsluitingsroute voor de aan de staat gesitueerde woningen. De 

Vincentiusstraat is naar het oordeel van belanghebbenden niet berekend op de toekomstige 

toename van het autoverkeer. Ook al is sprake van een 30 km/u-gebied, verkeerstoename 

leidt ook tot meer trillingen, geluid en uitstoot van schadelijke gassen.  

 

De parkeerdruk neemt enorm toe met de komst van ‘de nieuwe woonwijk’.  

 

3.5 Karakter van de buurt 

Het karakter van de buurt en de straat wordt ernstig aangetast. De bebouwingstypologie van 

de huidige straat bestaat voornamelijk uit middenstandswoningen uit de jaren dertig van de 

vorige eeuw. Wat er in de toekomst wordt gebouwd, past naar het oordeel van 
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belanghebbenden in het geheel niet. Bovendien wordt gebouwd op een plek waar nu nog 

sprake is van alleen een muur. Bebouwing op deze plek tast de leefbaarheid aan.  

Er worden enige suggesties gedaan waaraan voldaan moet worden om te komen tot een 

meer aanvaardbaar plan: 

• het creëren van een grotere afstand tussen Vincentiusstraat 46 en de nieuwbouw; 

• toepassen van gelaagdheid in de bebouwing, hoogte minder dan twee bouwlagen; 

• ramen en vensters zodanig plaatsen dat privacy gewaarborgd is 

• tuinafscheiding van de nieuw te bouwen woningen met de begrenzing aan de 

Vincentiusstraat in overeenstemming met stijl en behoud van de huidige afscheiding.  

Ook worden nog suggesties gedaan voor wat betreft de vormgeving, de materiaalkeuze en 

de kleuren van de nieuw op te richten bebouwing. 

 

4. Zienswijze indieners 35 (mede namens 25 medebewoners) 
 

4.1 Disproportionele gevolgen 

Grote delen van de Vincentiusstraat worden onevenredig getroffen door de voorgestelde 

ontwikkeling. De gevolgen qua uitzicht, geluid, verkeer, parkeerdruk raken de bewoners van 

de Vincentiusstraat. 

 

Een te massief gebouw in de vorm van De Kloosterhof, het onderbrengen van 

appartementen in het kloostergebouw, het realiseren van parkeergelegenheid, de keuze om 

de Vincentiusstraat de ontsluitingsstraat voor Groot Mariadal te maken tasten het woongenot 

aan. Privacy en het vrije uitzicht zijn in het geding. Overlast van geluid, stank, trillingen en 

schadelijke gassen komen erbij. Ook de veiligheid is in het geding. De opmerking dat wonen 

in een binnenstad een bepaalde dynamiek impliceert, wordt niet redelijk geacht. Opgemerkt 

wordt dat de plannen aan de zijde van de Ludwigstraat wèl zijn aangepast. Waarom kan dat 

hier dan niet? 

Met name De Kloosterhof heeft voor diverse bewoners van de Vincentiusstraat grote 

gevolgen: ongewenste inkijk, te hoge bouwhoogte van 11 m.  

 

4.2 Grondwater en riolering 

Er is sprake van overlast van hoog grondwater in de Vincentiusstraat. Met de plannen voor 

Groot Mariadal zal dit verergeren.  

Er zijn ondanks een bestuursakkoord uit 2011 (tussen waterschap en gemeenten) nog geen 

resultaten geboekt. Het bestuursakkoord heeft niet geleid tot een waterhuishoudingsplan.  

 

4.3 Gevolgen significant meer verkeer 

De toename van het verkeer heeft gevolgen voor de veiligheid. Daarbij wordt gewezen op 

het verkeersgedrag: ondanks eenrichtingsverkeer komt het veelvuldig voor dat 

automobilisten tegen het verkeer in rijden. Ook wordt vaak harder gereden dan de 

toegestane maximumsnelheid van 30 km/u. 

Door de toename van het verkeer zal sprake zijn van meer trillingen, geluid en uitstoot van 

schadelijke gassen.  

 

4.4 Natuurbehoud 

Door het toestaan van bebouwing in de kloostertuin wordt geen recht gedaan aan het 

rijksmonumentale karakter van de tuin. Gepleit wordt voor het nadrukkelijker borgen van de 

groene en ecologische waarden van de tuin.  

 

 

 



47 
 

4.5 Verontreiniging 

Nu de OMWB voorstelt om bij gevoeliger functies (moestuin, kinderspeelplaatsen) de lichte 

verontreinigingen met zware metalen te toetsen aan RIVM- en GGD-richtlijnen, wordt 

afgevraagd hoe hiermee omgegaan wordt. 

 

4.6 Gedrag 

Er wordt in het bestemmingsplan te weinig aandacht geschonken aan het gedrag van 

mensen. Zo zullen mensen eerder kiezen voor een parkeerplaats nabij het bestemmingsdoel 

dat ze hebben. Zo zal een restaurantbezoeker wellicht niet de auto parkeren onder De 

Stroomgaard maar eerder kiezen voor een parkeerplaats dichter bij het restaurant. 

 

4.7 Waardevermindering 

De plannen voor Groot Mariadal leiden tot waardevermindering van de woningen in de 

Vincentiusstraat. 

 

5. Zienswijze indiener 36 namens cliënten 
 

5.1 Bouw Kloosterhof 

Niet ingestemd kan worden met de bouw van De Kloosterhof, dat wordt gesitueerd 

tegenover de woning van cliënten. Zij hebben in 2012 hun woning gekocht.  Een belangrijk 

aankoopaspect was dat aan de overzijde sprake was van een open gevelwand in de vorm 

van een historische tuinmuur.  In het bestemmingsplan wordt nu de mogelijkheid geboden 

dat juist tegenover de woning van cliënten wordt voorzien in een bouwblok en een in- en 

uitgang voor auto’s en fietsen.  

5.2 Dubbelbestemming Cultuurhistorie 

Het bestemmingsplan is erop gericht de historisch stedelijke structuur in de opbouw van het 

lint te behouden. Dit blijkt ook uit de dubbelbestemming Cultuurhistorie.  Naar de mening van 

indiener van de zienswijze wordt hier echter met de in het bestemmingsplan voorziene 

nieuwbouw en het creëren van een in-en uitrit geweld aan gedaan.  

Bepleit wordt dat de gronden onbebouwd blijven en de tuinmuur gehandhaafd blijft.  

Met de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie is de bouw van nieuwe woningen niet 

mogelijk.  

5.3 Onvoldoende onderzoek 

Cliënten zijn van oordeel dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de mogelijk 

negatieve gevolgen van de in het bestemmingsplan mogelijk te maken ontwikkelingen. 

Toename van het autoverkeer leidt tot toename van geluidhinder en trillingen. En dit 

verhoudt zich niet met de ouderdom van de gevel van de woning van cliënten en het 

akoestisch klimaat in de woning. 

Gemeentelijke reactie 

Dakopbouw (zienswijze 1.1) 

Er komen – behoudens een dakopbouw op de onderhoudsvleugel- geen dakopbouwen op 

de rijksmonumentale gebouwen omdat dit zich niet verdraagt met het monumentale karakter 

van de gebouwen. De dakopbouw op de onderhoudsvleugel maakt onderdeel uit van de 

tender en zal terugliggend worden aangebracht ten opzichte van de huidige hoge dakrand. 

De daktuin bevindt zich aan de zijde van de kloostertuin. De gevels aan de noord- en 

westzijde worden als blinde gevels uitgevoerd zodat er geen inkijk mogelijk is in de tuinen 

van naburige bewoners.  
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Crepi-glas (zienswijze 1.2) 

Bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de bouwplannen zal het waarborgen van 

zoveel mogelijk privacy voor alle betrokken partijen een belangrijk uitgangspunt zijn. Hiervoor 

zijn diverse bepalingen vastgelegd in het burenrecht, waaraan voldaan dient te worden. 

Looproute  

Het betreft een buitenruimte die altijd al onderdeel heeft uitgemaakt van het kloostergebied. 

Het heeft dan ook niet de specifieke functie van looproute. De route zal hoofdzakelijk 

gebruikt worden door de toekomstige bewoners van klooster. Uitgangspunt is dat dit deel 

van het kloostercomplex geen onderdeel wordt van de semiopenbare tuin. Bij de verdere 

uitwerking van de plannen zullen aard en karakter van deze route nader bepaald moeten 

worden. Het betreft in ieder geval niet de ‘hoofdtoegangsroute’. 

 

Schade bestaande woningen (zienswijze 1.4) 

De ontwikkelaar/aannemer is aansprakelijk voor schade die als gevolg van bouwactiviteiten 

wordt toegebracht aan de bestaande woningen in de omgeving. Om te kunnen bepalen of 

eventuele schade inderdaad is toe te rekenen aan de bouwactiviteiten zal voordat met de 

werkzaamheden een aanvang wordt genomen, voor rekening van de ontwikkelaar/aannemer 

een opname plaatsvinden van het eigendom. De eigenaar dient hiervoor wel toestemming te 

verlenen. 

Aard woningbouw (zienswijze 2.1) 

Aan de achterzijde van de op te richten De Kloosterhof zullen geen balkons worden 

aangebracht. De raamindeling wordt in het bestemmingsplan niet vastgelegd. Dat zal  

gebeuren in de te zijner tijd te verlenen omgevingsvergunning. Uiteraard zullen bij de 

vergunningverlening aspecten van uitzicht en privacy betrokken worden.  

Groenbestemming (zienswijze 2.2)   

De bestemming Groen is naar het oordeel van de gemeente voor het overgrote deel van de 

tuin van Mariadal wel degelijk een juiste bestemming, die recht doet aan het toekomstige 

karakter, de uiterlijke verschijningsvorm en de functie van het gebied. De opmerking, dat ‘het 

karakter in hoofdzaak verkeers- en verblijfsgebied/parkeerterrein wordt en dat daarbij ook 

wat groen wordt gerealiseerd als bijzaak’ zodat de bestemming meer een 

verkeersbestemming wordt, is suggestief en staat haaks op wat in de plantoelichting wordt 

beschreven. Uit de in toelichting vervatte inrichtingsschets blijkt de kloostertuin een 

groengebied blijft. Parkeren blijft binnen deze bestemming weliswaar mogelijk, maar is voor 

het overgrote deel van de bestemming Groen marginaal.  Ook uit de bestemming Groen en 

de daaraan gekoppelde dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie blijkt heel duidelijk dat de 

kloostertuin grotendeels het karakter behoudt van een groengebied. Inderdaad worden in de 

tuin twee woningbouwprojecten gerealiseerd in de vorm van De Kloosterhof en Stroomgaard 

(die beide een woonbestemming krijgen), maar voor het overige blijft de tuin als groengebied 

intact.  

Voor zover de zienswijze indiener vooral het gebied bedoelt dat aan de achterzijde van De 

Kloosterhof is gesitueerd, dan heeft men in zoverre een punt, dat dit gebied vooral bedoeld is 

als parkeerterrein ten behoeve van de bewoners van De Kloosterhof. Dat impliceert dat het 

groen hier minder geprononceerd aanwezig zal zijn. Echter, naar het oordeel van de 

gemeente is een reguliere verkeersbestemming hier ook niet geheel op zijn plaats: het 

betreft een gebied waar de verkeersfunctie louter het parkeren betreft, terwijl een reguliere 

verkeersfunctie primair (openbare) wegen, straten en parkeerplaatsen omvat. Om die reden 

is uiteindelijk toch gekozen voor de bestemming Groen, temeer omdat in deze bestemming 

ook de functie parkeren is toegestaan.  
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Ladder voor de duurzame verstedelijking  (zienswijze 2.3) 

In de toelichting van het bestemmingsplan komt de ladder in paragraaf 4.12 (en zie 

gemeentelijk beleid op pagina 18) aan de orde. Het woningbouwprogramma lag bij het 

opstellen van het bestemmingsplan Groot Mariadal al vast in het gemeentelijk beleid en is bij 

de tender nader omschreven. Dit bestemmingsplan voegt daar maar beperkt een eigen 

afweging aan toe. Het woningprogramma wijkt feitelijk maar zeer beperkt af van het 

oorspronkelijke programma. 

In de plantoelichting ontbreekt relevante informatie (zienswijze 2.4) 

Verwezen wordt naar paragraaf 4.4 van de plantoelichting in combinatie met het rapport van 

Mobycon waarin aandacht wordt geschonken aan de parkeerbalans en de 

verkeersgeneratie. 

 

Ontsluiting van autoverkeer in de kloostertuin is niet aan de orde. De parkeergelegenheid bij 

Stroomgaard is alleen bereikbaar via de Kloosterstraat. Er wordt een beperkte ontsluiting 

gerealiseerd naar de parkeergelegenheid; voor het overige zijn er geen mogelijkheden om 

met de auto in de kloostertuin te komen. Ontsluitingswegen voor auto’s zijn niet aan de orde.  

 

Langs de ‘Oase’ is wèl een beperkte ontsluitingsmogelijkheid die (deels) bedoeld is voor 

autoverkeer: het gaat daarbij om de ontsluiting van de aldaar geprojecteerde woningen. Er is 

geen mogelijkheid van doorgaand autoverkeer. De route valt buiten wat nu de kloostertuin is. 

Op dit moment is er al een ontsluitingsroute van het op dit moment ter plaatse nog 

aanwezige parkeerterrein. Dit terrein zal worden opgeheven en plaats maken voor beperkte 

woningbouw. 

Ontsluiting van de woningen in de ‘Oase’ geschiedt niet via de Vincentiusstraat, doch alleen 

van en naar de Kloosterstraat langs het Huis van Roosendaal.  

 

In de bestemming Wonen-1 (Stroomgaard) worden gebouwde en ongebouwde 

parkeervoorzieningen mogelijk gemaakt. In de plantoelichting wordt uitdrukkelijk gesteld dat 

het parkeren inpandig wordt opgelost. De in de Stroomgaard te realiseren 

parkeergelegenheid voorziet in de parkeerbehoefte van de toekomstige bewoners en 

bezoekers van het wooncomplex en de woningen in het klooster, maar heeft daarnaast ook 

een functie voor de algemene parkeerbehoefte van de functie in het kloostergebouw 

Mariadal.  

 

Belang van cliënt (zienswijze 2.5) 

Dat de plannen voor cliënt en de andere bewoners in de Vincentiusstraat gevolgen zullen 

hebben wordt niet ontkend. De transformatie van een klooster naar een gemengde functie 

met wonen, maatschappelijke functies, een beperkte horecafunctie en een semi-openbare 

tuin leidt ongetwijfeld tot een hogere gebruiksintensiviteit, waarbij ook de verkeersintensiviteit 

toeneemt. Dit is inherent aan een transformatieproces van een dergelijk grootschalig 

complex. Echter: het rijks monumentale kloostergebouw en -tuin dient ook voor latere 

generaties behouden te blijven en dat is alleen mogelijk wanneer het complex weer een 

duurzame en financieel haalbare herbestemming krijgt. Bij dat herbestemmingsproces 

dienen de belangen van zowel het rijksmonument zelf als de omgeving uitdrukkelijk 

betrokken te worden. Dat is een proces van wikken en wegen.  

Toch past hier ook de opmerking dat dergelijke processen in een binnenstadsgebied 

onvermijdelijk zijn en dat bewoners zullen moeten accepteren dat veranderingen in hun 

leefomgeving onvermijdelijk zijn. De vraag is derhalve niet zozeer of er veranderingen 

mogen worden aangebracht maar vooral of bepaalde veranderingen wel of niet als 
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aanvaardbaar moeten worden bestempeld en met ingezette veranderingen op aanvaardbare 

wijze rekening is gehouden met belangen van omwonenden 

De gemeente is van oordeel dat de veranderingen die in het plangebied gaan plaatsvinden, 

passend zijn in een stedelijke omgeving. De veranderingen die nu in gang gezet worden, 

vloeien voort uit het feit dat het kloostercomplex inmiddels een aantal jaren niet meer wordt 

gebruikt waarvoor het eertijds is gebouwd. Vanwege het rijks monumentale karakter staat 

behoud voorop, terwijl er tegelijkertijd ook een transformatie noodzakelijk is om duurzame 

gebruiksmogelijkheden mogelijk te maken, waardoor behoud van het kloostercomplex 

haalbaar is. Voor dat laatste moeten vanzelfsprekend ook kostendragers gevonden worden.  

 

Dit betekent dat veranderingen in de optiek van de gemeente weliswaar aanvaardbaar zijn, 

maar dat natuurlijk wel gekeken dient te worden of de voorgestelde veranderingen zodanig 

kunnen worden ingepast, dat ze uit stedenbouwkundig oogpunt en met het oog op de 

leefbaarheid als aanvaardbaar te bestempelen zijn. 

 

Aantasting omgeving, geluidhinder en uitzicht (zienswijzen 3.1, 3.2 en 3.3) 

Tegenover de woning van cliënten wordt voorzien in een woongebouw De Kloosterhof op 

een locatie waar nu nog geen bebouwing aanwezig is. De suggestie dat een ‘woonwijk’ 

wordt gerealiseerd met direct tegenover belanghebbenden een rij woningen dient 

genuanceerd te worden. Er wordt zeker geen woonwijk gerealiseerd doch een woongebouw 

bestaande uit maximaal 18 woningen. De voorgevel van dit gebouw komt inderdaad aan de 

overzijde van de woning van belanghebbenden en heeft een hoogte van 11 m. Het betreft 

een gevel met een breedte van 6 m. Naar de mening van de gemeente is dit weliswaar een 

ingrijpende verandering voor betrokkenen, die gevolgen heeft voor de privacy, maar van een 

onaanvaardbare aantasting van de privacy kan niet gesproken worden: het is een in 

binnenstedelijk gebied normale situatie wanneer er sprake is van (woon) bebouwing aan 

weerszijden van een straat. Dat leidt niet tot een onaanvaardbare aantasting van privacy of 

uitzicht. Indien en voor zover hier schade in de vorm van waardevermindering van een 

woning uit voortvloeit (dat is mogelijk omdat de toekomstige situatie feitelijk verschilt van de 

huidige situatie) en dit ook blijkt uit een door deskundigen opgesteld planschaderapport, dan 

kan de waardevermindering voor vergoeding in aanmerking komen.  Opgemerkt wordt dat 

ook de bestaande woningen in de Vincentiusstraat op basis van het huidige ter plaatse 

geldende bestemmingsplan een bouwhoogte mogen hebben van 11 m. Daarmee wijkt de 

hoogtebepaling van de voorgenomen nieuwbouw niet af van de bebouwingshoogten van de 

woningen in de omgeving.  

Wanneer in het klooster woningen worden gerealiseerd en het woongebouw De Kloosterhof 

wordt opgericht, leidt dit tot een beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen en 

dus ook van het geluid. Toch moet gesteld worden dat de bouw van hooguit 18 woningen 

niet leidt tot een dermate forse toename dat daardoor het woon- en leefklimaat op 

onaanvaardbare wijze in het gedrang komt. Het gaat om slechts een kleine toename: de 

Vincentiusstraat kan deze verkeersintensiteiten goed verwerken. Ook heeft de beperkte 

toename van het aantal autobewegingen weinig tot geen gevolgen voor het geluid.  

Dat de plannen in de “Oase’ zijn aangepast ten opzichte van het voorontwerp is juist, maar 

hetzelfde geldt ook voor De Kloosterhof, waar in eerder stadium de plannen al aangepast 

zijn naar aanleiding van opmerkingen vanuit de omgeving.  

Verkeer en parkeren (zienswijze 3.4) 

Met de toevoeging van extra programma in Groot Mariadal neemt het aantal 

verkeersbewegingen toe. Voor een groot deel zal het verkeer via de zuidzijde van het 

plangebied rijden, omdat het merendeel van de parkeerplaatsen via de Kloosterstraat 
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bereikbaar is. Bewoners van het kloostergebouw, de woningen langs de Vincentiusstraat en 

de school zullen wel gebruik maken van het westelijke deel van de Vincentiusstraat om bij 

hun parkeerplaatsen te komen. Op basis van de CROW-kencijfers heeft Mobycon berekend 

dat het te realiseren programma op een weekdag circa 180 extra ritten door de 

Vincentiusstraat oplevert. Omdat de Vincentiusstraat een eenrichtingsregime kent, verlaten 

de voertuigen het plangebied via de Dokter Lemmensstraat en de Burgemeester 

Schoonheijtstraat  Metingen uit 2019/2020 geven aan dat op een gemiddelde weekdag circa 

180 voertuigen gebruik maken van de Vincentiusstraat. Op het moment van tellen, was de 

gemeente Roosendaal (tijdelijk) gehuisvest in het klooster Mariadal.  

Met een intensiteit van circa 380 motorvoertuigen per etmaal blijft de verkeersdruk in de 

Vincentiusstraat (westzijde) acceptabel. Verkeerskundig heeft een woonstraat een maximale 

toelaatbare capaciteit van 4000 tot 5000 motorvoertuigen per etmaal.  

Het programma van Mariadal voorziet in zijn eigen parkeerbehoefte en voldoet aan de Nota 

Parkeernormen 2011. Er worden voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoek 

binnen het plangebied gerealiseerd. In de Stationsbuurt geldt tijdens venstertijden een 

parkeerregime voor uitsluitend vergunninghouders. Het is niet waarschijnlijk dat bezoekers 

tegen het tarief van een dagkaart in de wijk zullen parkeren. Buiten de venstertijden kan dit 

wel voorkomen en ook kan er thans met een parkeerapp kort worden geparkeerd. Met 

ingang van 6 september 2021 zijn de parkeertijden verruimd naar de avonduren, om meer 

ruimte te creëren voor vergunninghouders om in de avonduren hun auto kwijt te kunnen. Met 

uitzondering van de koopavond geldt er op weekdagen en weekenddagen een 

parkeerregime tot 20.00 uur. Op deze manier worden bezoekers van de binnenstad 

gestimuleerd hun auto in een van de garages te parkeren waar op dat moment een relatief 

gunstig parkeertarief geldt. In eerste instantie zullen de verruimde venstertijden worden 

ingevoerd voor een periode van zes maanden. Bij succes worden de tijden blijvend 

aangepast.  Ook zullen de mogelijkheden om met de parkeerapp op straat te parkeren 

aangescherpt worden in gebieden waar uitsluitend vergunninghouders mogen parkeren.  

Karakter van de straat (zienswijze 3.5) 

Omdat het gebied waar De Kloosterhof tot ontwikkeling wordt gebracht deel uitmaakt van het 

cultuurhistorisch waardevolle gebied (met de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie), 

zal een bouwplan worden ontwikkeld waarbij door Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed expliciet getoetst wordt op inpasbaarheid in een 

monumentale setting.  

De Vincentiusstraat is behoudens het kloostercomplex ook voor wat betreft de aanwezige 

woningen een uit oogpunt van stedenbouwkundige vormgeving en architectuur een 

cultuurhistorisch waardevolle straat. Daarbij geldt dat toevoeging van nieuwe bebouwing 

zorgvuldig en zeker met respect voor de aanwezige waarden dient plaats te vinden. Dat de 

bouwstijl van de nieuwe bebouwing zal afwijken van de jaren dertig-architectuur is 

onmiskenbaar, maar dat betekent zeker niet dat nieuwbouw niet zal passen binnen de 

context van de straat. Het is aan de architect om een bouwplan te ontwikkelen dat als 

passend is te beschouwen in de Vincentiusstraat. Toetsing zal plaatsvinden door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is in de 

visie van de gemeente te kort door de bocht om bij voorbaat te suggereren dat het plan 

vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet aanvaardbaar is. In ieder geval is de gemeente van 

oordeel dat de in het bestemmingsplan voldoende waarborgen zijn ingebouwd dat er een 

harmonieuze stedenbouwkundige inpassing plaatsvindt. Voor het overige betreft het een 

ontwerpopgave, die voorwerp van toetsing is door ter zake deskundigen.  
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Disproportionele gevolgen (zienswijze 4.1) 

Het valt niet te ontkennen dat de transformatie van het kloostercomplex en de daarbij 

behorende tuin met het toevoegen van bouwvolume in de vorm van De Kloosterhof en De 

Stroomgaard gevolgen heeft voor de bewoners van de Vincentiusstraat. Ook de invulling van 

het bestaande klooster met wooneenheden leidt tot een intensiever gebruik. Opgemerkt 

wordt dat in tegenstelling tot wat de zienswijze aangeeft, het daarbij naar het oordeel van de 

gemeente niet gaat om ‘disproportionele gevolgen’. Er ontstaat niet een situatie die in een 

stedelijk gebied als onredelijk of onaanvaardbaar kan worden beschouwd: bouwvolumes 

staan in verhouding tot de omgeving, verkeersintensiteiten nemen als gevolg van de 

toename van het aantal woningen niet onaanvaardbaar toe en blijven ruimschoots binnen de 

marges die in een stedelijke woonstraat gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor overlast van 

geluid, stank, trillingen en schadelijke gassen van het verkeer. Verdubbeling van het aantal 

autobewegingen moet bezien worden in het licht van het gegeven dat het nu gaat om 

ongeveer 180 autobewegingen per etmaal en verdubbeling 360 autobewegingen gaat 

opleveren. Relatief gezien is dit een behoorlijke toename, maar in absolute aantallen zijn 360 

autobewegingen weinig voor een woonstraat. 

 

Grondwater en riolering (zienswijze 4.2) 

Bij het bestemmingsplan is een waterhuishoudingsplan als bijlage bijgevoegd. Daaruit blijkt 

dat voldaan kan worden aan het gemeentelijk beleid en aan de normstelling van het 

waterschap. Het bestemmingsplan is niet het kader voor een dergelijk plan. Wel wordt een 

koppeling gelegd tussen bestemmingsplan en wateraspecten. Daarbij dient op voorhand te 

worden beschouwd welke gevolgen het bestemmingsplan heeft voor de waterhuishouding in 

een gebied. De verdere uitwerking vindt plaats op basis van het waterhuishoudingsplan in 

relatie tot de te ontwikkelen bouwactiviteiten. 

 

Significant meer verkeer (zienswijze 4.3)  

Zoals al aangegeven in het Inspraak en overlegrapport (maart 2021) zal met de toevoeging 

van extra programma in Groot Mariadal het aantal verkeersbewegingen in de 

Vincentiusstraat toenemen. Voor een groot deel zal het verkeer via de zuidzijde van het 

plangebied rijden, omdat het merendeel van de parkeerplaatsen via de Kloosterstraat 

bereikbaar is. Bewoners van het kloostergebouw, de woningen langs de Vincentiusstraat en 

de school zullen wel gebruik maken van het westelijke deel van de Vincentiusstraat om bij 

hun parkeerplaatsen te komen.  

Op basis van de CROW-kencijfers heeft Mobycon berekend dat het te realiseren programma 

op een weekdag circa 180 extra ritten door de Vincentiusstraat oplevert. Omdat de 

Vincentiusstraat een eenrichtingsregime kent, verlaten de voertuigen het plangebied via de 

Dokter Lemmensstraat en de Burgemeester Schoonheijtstraat  Metingen uit 2019/2020 

geven aan dat op een gemiddelde weekdag circa 180 voertuigen gebruik maken van de 

Vincentiusstraat. Op het moment van tellen, was de gemeente Roosendaal (tijdelijk) 

gehuisvest in het klooster Mariadal.  

Met een intensiteit van circa 380 motorvoertuigen per etmaal blijft de verkeersdruk in de 

Vincentiusstraat (westzijde) zonder meer acceptabel. Verkeerskundig heeft een woonstraat 

een maximale toelaatbare capaciteit van 4000 tot 5000 motorvoertuigen per etmaal. De 

intensiteit heeft ook geen noemenswaardige gevolgen voor geluidhinder, trillingen et cetera: 

daarvoor is de toename te gering.  

De in de toelichting opgenomen geluidsparagraaf (hoofdstuk 4.7) refereert aan de nieuwe 

woningen die gebouwd gaan worden. De geluidsbelasting wordt vooral veroorzaakt door het 

verkeer in de Brugstraat en de de  Vincentiusstraat. Hoewel de geluidsbelasting van de 
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nieuwe woningen boven de voorkeursgrenswaarde komt, blijft deze ruimschoots onder de 

ontheffingswaarde. Aangezien voor de bestaande woningen, vanuit het perspectief van 

geluid, de situatie identiek is aan de nieuwe woningen kan worden aangenomen dat geluid 

op de gevel aanvaardbaar is en niet waarneembaar zal wijzigen ten opzichte van de huidige 

situatie.  

Natuurbehoud (zienswijze 4.4) 

Het bestemmingsplan biedt met de bestemmingen Tuin en Groen, alsmede met de 

dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie voldoende juridische basis voor het behoud van 

de kloostertuin en de daarin aanwezige natuurwaarden. Het bestemmingsplan is er juist op 

gericht deze waarden te beschermen en te behouden. Daarbij allereerst voor het behoud van 

de cultuurhistorische waarde, die bovendien nog extra geborgd wordt door de 

Rijksmonumentale status van kloostercomplex en tuin. Weliswaar wordt bebouwing 

toegestaan in de tuin (De Kloosterhof en Stroomgaard), maar deze bebouwing betekent 

zeker niet dat daarmee het leefgebied van de in de zienswijze genoemde dieren verdwijnt. Er 

blijft voldoende ruimte over. Uiteraard dient bij het verder uitvoeren van de plannen wel een 

aantal voorzorgsmaatregelen genomen te worden om (tijdelijke) verstoring c.q. nadelige 

gevolgen daaruit voortvloeiend te mitigeren.  

Verontreiniging (zienswijze 4.5) 

Er zal nader bodemonderzoek plaatsvinden op het moment dat het realiseren van gevoelige 

functies aan de orde is. Uit de resultaten van die onderzoeken kan vervolgens bepaald 

worden of bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn en deze zullen dan ook worden 

uitgevoerd voordat een gevoelige functie wordt gerealiseerd. Wij zijn het met de indieners 

van de zienswijze eens dat op (licht) verontreinigde grond geen speelplaatsen mogen 

worden opgericht. Dit betekent dat wij de richtlijnen van RIVM en GGD onderschrijven en 

volgen.  

 

Gedrag (zienswijze 4.6) 

Menselijk gedrag laat zich in zijn algemeenheid nauwelijks of niet in een plan vastleggen. Dat 

geldt voor parkeergedrag maar ook voor wat betreft de keuze om wel of niet gebruik te 

maken van een (loop)route. Mensen hebben nu eenmaal de vrije keuze om hun auto in de 

openbare ruimte te parkeren op een plek waar ze dat zelf willen, ook al zouden anderen 

graag zien dat de auto elders geparkeerd zou worden. Hooguit kunnen door middel van 

concrete maatregelen (enigszins) mensen enigszins worden gestimuleerd datgene te doen, 

wat het meest wenselijk is. Bijvoorbeeld door het systeem van betaald parkeren, 

routeaanduiding, et cetera.  

 

Waardevermindering (zienswijze 4.7) 

Indien men van mening is dat sprake is van planschade, dan kan een planschadeverzoek 

worden ingediend bij de gemeente. Dit planschadeverzoek kan worden ingediend vanaf het 

moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt gedurende een termijn van 5 jaar. Op 

basis van een planschaderapportage kan bepaald worden of als gevolg van de 

planologische verandering inderdaad sprake is van planschade die voor uitkering in 

aanmerking komt. Daarbij dient uiteraard het normale maatschappelijke risico te worden 

meegewogen. 

 

Bouw De Kloosterhof (zienswijze 5.1) 

Ten tijde van de aankoop van de woning door cliënten was al sprake van (mogelijke) 

planvorming rondom het klooster Mariadal. De zusters hadden het klooster verlaten en het 

was middels allerlei berichtgeving vanuit de gemeente en in de plaatselijke nieuwsmedia al 

aan de orde dat er ontwikkelingen zouden gaan plaatsvinden. Daarbij stond het behoud van 
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het monumentale kloostercomplex met de tuin weliswaar voorop, maar tegelijkertijd was ook 

duidelijk dat een dergelijke transformatie van het monumentale complex vaak impliceert dat 

toevoeging van bouwvolume noodzakelijk zou zijn om het behoud en de transformatie ook 

financieel te kunnen dragen. 

 

In het winnende tenderontwerp, dat de grondslag vormt voor het onderhavige 

bestemmingsplan, wordt voorzien in het toevoegen van bouwvolume in de vorm van 

woningbouw: De Kloosterhof en Stroomgaard. De Kloosterhof, bestaande uit 15 

grondgebonden woningen en 3 appartementen, is deels voorzien tegenover de woning van 

cliënten. Ten opzichte van de eerste ideeën in het tenderontwerp is het aantal woningen aan 

de Vincentiusstraat al teruggebracht van 21 naar 18. Juist tegenover de woningen van 

cliënten zijn 3 woningen vervallen waardoor de historische muur deels behouden blijft. 

 

Cliënten vrezen als gevolg van deze bebouwing dat het uitzicht, privacy en bezonning in 

gevaar komen. Dat het hierbij gaat om belangrijke onderdelen van het woongenot, wordt ook 

door de gemeente onderschreven.  De mate van uitzicht, privacy en bezonning kan 

verandering ondergaan door stedenbouwkundige en bouwkundige ingrepen. Volledige 

privacy, een volledig onbelemmerd uitzicht, totale bezonning en een claim dat er in de 

directe omgeving geen veranderingen mogen plaatsvinden is in een binnenstedelijke context 

met een hoge bebouwingsdichtheid niet reëel, ook niet en zelfs niet bij een monumentaal 

complex dat is komen leeg te staan en waarvoor een nieuwe duurzame toekomstige invulling 

wordt nagestreefd. Een goed leefklimaat dient echter wel te worden gegarandeerd, ook 

wanneer bebouwing plaatsvindt.  

In de visie van de gemeente is daar bij cliënten nog steeds sprake van. De Vincentiusstraat 

is een woonstraat waar voor het overgrote deel sprake is van woningen aan weerszijden van 

de straat; dat is in een binnenstedelijke context een gebruikelijk bebouwingspatroon. 

Weliswaar staan er nu geen woningen tegenover de woning van cliënten. Het is echter 

stedenbouwkundig goed te verantwoorden dat hier woonbebouwing wordt gerealiseerd.  

Gelet op de cultuurhistorische waarden van het gebied (kloostercomplex, tuin en de 

bebouwing aan de Vincentiusstraat) dienen ingrepen altijd met respect voor deze waarden 

plaats te vinden: het gaat hier om een gebied dat door de Rijksmonumentale status van 

bijzondere waarde is en waarvan het behoud ook in de toekomst een belangrijk, zo niet het 

belangrijkste uitgangspunt is.  Deze waarden worden in het bestemmingsplan onderkend en 

als zodanig door middel van regels geborgd. Toevoeging van (beperkte) nieuwbouw, mits 

zorgvuldig ingepast, tast naar het oordeel van de gemeente het nagestreefde behoud van 

cultuurhistorische waarden niet aan.    

De in het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan nagestreefde bebouwing past in 

het stedelijk weefsel van de straat en voegt ook iets toe aan de bestaande structuur. De 

bebouwing is stedenbouwkundig goed te verantwoorden en is passend in een 

binnenstedelijke context.  

 

Dubbelbestemming Waarde-cultuurhistorie (zienswijze 5.2) 

De opmerking dat de dubbelbestemming Waarde-cultuurhistorie zich verzet tegen de op 

basis van het bestemmingsplan voorziene bouwontwikkelingen, wordt niet onderschreven. In 

de bestemmingsomschrijving van voornoemde dubbelbestemming wordt uitdrukkelijk 

aangegeven dat deze bestemming van toepassing is ‘naast het bepaalde in de andere voor 

de gronden aangewezen bestemmingen’.  

Bovendien is de dubbelbestemming van toepassing op het behoud van bestaande 

bebouwing en de tuin en sluit deze de voorziene nieuwbouw niet uit. Dat is ook logisch want 

bij de uitleg zoals inspreker hanteert, zouden de bestemmingen die voorzien in nieuwbouw, 

illusoir zijn. In het winnende tenderontwerp waar ook de provincie en in later stadium de 
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Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed betrokken waren, werd al uitgegaan van nieuwbouw in de 

vorm van De Kloosterhof en Stroomgaard. Deze toevoegingen stonden als zodanig niet ter 

discussie. 

Uiteraard zijn er voor beide toevoegingen in het plangebied op uitwerkingsniveau nog wel 

diverse aandachtspunten die bij de verdere architectonische uitwerking door initiatiefnemer 

aan bod komen. 

 

Met het nieuwe plan wordt een nieuwe tijdlaag toegevoegd aan het monumentale complex. 

Dit is niet ongebruikelijk wanneer een monumentaal complex als gevolg van functieverlies 

een nieuw toekomstperspectief krijgt. Een monumentaal complex is geen statisch gegeven, 

maar zal zich steeds moeten aanpassen aan de tijd. De moderne toevoeging in de vorm van 

de woningen aan de Vincentiusstraat is een onderdeel van de nieuwe tijdlaag en in deze 

vorm ook een extra kwaliteit. Bovendien worden de bouwplannen getoetst door de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Onvoldoende onderzoek (zienswijze 5.3) 

Verdubbeling van het aantal verkeersbewegingen betekent concreet een toename van 180 

autobewegingen per etmaal (=89%). De hoeveelheid verkeer neemt relatief veel toe, maar 

dit blijft  een beperkte  toename en heeft geen of nauwelijks effect op het woon- en 

leefklimaat. De Vincentiusstraat is een straat waar nu zeer beperkt auto's rijden (183 per 

etmaal). Een toename met 180 auto's is  relatief veel, maar is in absolute zin zeer weinig. De 

woningen, die in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd zijn, zijn constructief zodanig 

dat deze marginale toename geen nadelige effecten oplevert. De toename van de 

geluidsbelasting en trillingen blijft zeer beperkt, mede als gevolg van het feit dat auto's hier 

niet harder mogen dan 30 km per uur.  
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De zienswijzen vanuit de Ludwigstraat 

1. Zienswijze indiener 37 

 

1.1 Gemeentelijke reactie op de door de bewoners van de Ludwigstraat 

geleverde inspraak, vervat in het Inspraak-en overlegrapport 
Op de verschillende onderdelen van de gemeentelijke beantwoording van de door de 

bewoners van de Ludwigstraat geleverde inspraak wordt door de indiener van de zienswijze 

een weerwoord gegeven. Punten daarbij zijn dat de privacy en het uitzicht met de 

voorgenomen plannen zullen verslechteren. Het woongenot gaat achteruit. Het 

parkeerterrein biedt alle dagen van de week rust en privacy en levert derhalve een bijdrage 

aan het woongenot. 

Het huidige parkeerterrein is naar het oordeel van de zienwijze indiener niet geschikt voor 

woningbouw omdat er door omgevingsfactoren geen goed woonklimaat kan worden 

geboden (bewoners hebben zicht op een stadskantoor, een schoolgebouw en een 

woongebouw, dat is geen opwaardering van het gebied). Geopteerd wordt voor het behoud 

van het parkeerterrein, eventueel in een groene setting.  

Ook wordt weinig vertrouwen uitgesproken in de afspraken en intenties die tijdens de 

overleggen met de projectgroep hebben plaatsgevonden.   

Door nu (in coronatijd) plannen te ontwikkelen wordt een onverantwoord risico genomen met 

gemeenschapsgeld. 

 

1.2 Bouwvlak bestemming Wonen-5 en bebouwingspercentage 

Het bouwvlak is te groot gedefinieerd. De kans bestaat dat alle woonblokken aan de 

westelijke rand van het bestemmingsvlak worden opgericht. Dan is geen sprake meer van 

‘drie losse woongebouwen’ maar van een ‘Berlijnse muur’. Het verspringende karakter van 

de bebouwing wordt nergens vastgelegd en geborgd. 

Bebouwingspercentage van 30 % wijkt af van wat eerder is gepresenteerd (namelijk 25 %).  

De afstand van het bouwvlak tot de erfafscheiding van de woningen aan de Ludwigstraat is 

gewijzigd van 12 m. naar 10 m.  

1.3 Artikel 10.2.2 Woningen in woongebouwen, lid a, lid c en lid d. 

Er worden teveel vrijheden ingebouwd voor een toekomstige ontwikkelaar. De kans dat er 

twee woongebouwen komen is groter dan dat er drie woongebouwen komen. Daarmee komt 

de aan de bewoners gepresenteerde inpassing van drie kleine woongebouwen op losse 

schroeven te staan.  

1.4 Bouwhoogte van de bestemming Wonen-5 

De maximale bouwhoogte van 7 m. wordt als te hoog ervaren.  

1.5 Parkeren 

Onvoldoende is vastgelegd dat het om ‘huisgebonden parkeren’ gaat. Een parkeerplaats 

voor algemeen gebruik levert nog meer overlast op.  

1.6 Specifieke bouwaanduiding ‘bouwwerken’ voor de bestemming ‘Groen’  

Er mogen bouwwerken ten behoeve van speel-, spel- en daarmee vergelijkbare 

sportvoorzieningen worden opgericht. Dit betekent dat er een openbare speeltuin kan 

worden gerealiseerd met alle overlast van dien. 
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1.7 Overschrijding bouwgrenzen 

Bouwgrenzen/voorgevelrooilijn mag overschreden worden door tot woongebouwen 

behorende balkons. Dit betekent dat uitkragende balkons mogelijk zijn. Dit past niet in de 

afspraken. 

1.8 Artikel 16, lid 1 Afwijking Bouwen lid b 

De afwijkingsmarge van 10 % biedt te veel mogelijkheden en daarmee wordt afgeweken van 

de eerder gemaakte afspraken.  

2. Zienswijze indiener 38 

2.1 Waterhuishouding 

• Er dient een grondwatermonitor te komen. Er is sprake van een complexe 

waterhuishouding die van kritiek belang is voor de woningen in de Ludwigstraat. 

• Er wordt in de toelichting niets gezegd over de grondwaterstand en het al dan niet 

ophogen van het deelgebied ‘Oase’. Ophogen van het deelplan ‘Oase’ is onwenselijk. 

• Het voornemen is om een eiland te ontwikkelen gelegen tussen de percelen van de 

Ludwigstraat en de ‘Oase’. De nu nog aanwezige elzen worden vervangen. Vraag is 

hoe het onderhoud van het eiland zal geschieden en hoe de toekomstige aanplant 

gaat plaatsvinden. 

 

2.2 Oase 

Dat er nog geen concrete invulling gegeven kan worden aan de plaats en grootte van de 

woningen in de ‘Oase’ is begrijpelijk, maar er wordt nu wel erg veel vrijheid geboden. Er 

dienen meer concrete regels te worden opgenomen.  

 

3. Zienswijze indiener 39 
 

3.1 Bouwstijl woningen Groot Mariadal 

Ondanks de aanpassing van de plannen voor het gebied ‘Oase’ zijn het toegestane 

bebouwingspercentage en de bouwvolumes te groot, terwijl het toegestane bouwvlak het 

gehele parkeerterrein omvat. 

3.2/3.3 Uitzicht verdwijnt, zorgen om privacy en wooncomfort. 

Er is weliswaar gesproken over ‘geen ramen richting onze tuinen’ en ‘geen uitkragende 

balkons’, maar zonder beeldkwaliteitsplan is er geen garantie dat men zich aan deze 

afspraken zal houden. 

 

3.4 Waarde woningen 

Er zal sprake zijn van waardevermindering van de woningen en dit wordt niet geaccepteerd. 

 

3.5  Alleen huisgebonden parkeren 

Er moet worden vastgelegd dat nieuwe bewoners het recht hebben om hun auto te parkeren. 

Het moet daarbij gaan om ‘huisgebonden parkeren’; er mogen geen algemene 

parkeerplaatsen worden opgericht. 

 

3.6 Speel-, spel- en sportvoorzieningen 

Dit kan ertoe leiden dat er een openbare speeltuin wordt opgericht in de bestemming Groen. 

Dit is onacceptabel.  

 

3.7 Afwijkingsmogelijkheid van 10 % 

Deze mogelijkheid dient geschrapt te worden.  
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4. Zienswijze indiener 40 
 

4.1 Hoogte woningbouw ‘Oase’ 

De hoogte van bouwplan is nog niet bekend. Daardoor wordt het woongenot aangetast. 

4.2 Schending privacy 

De privacy wordt geschonden vanwege het uitzicht vanuit het nog op te richten 

woongebouw. Dit leidt tot waardevermindering. Een groene hoge erfafscheiding zou een 

oplossing kunnen zijn.  

4.3 Geluidhinder 

In het geluidsrapport wordt gesproken van toetspunten op vier bouwlagen, terwijl in het 

bestemmingsplan gesproken wordt van drie bouwlagen. Dit is niet duidelijk. 

Gemeentelijke reactie 
 

Reactie op de inspraak (zienswijze 1.1) 

Zienswijze indiener brengt tot uitdrukking dat hij geenszins akkoord gaat met de 

gemeentelijke beantwoording van de ingediende inspraakreacties. Het komt er vooral op 

neer dat de grieven bestaan tegen het invullen van het parkeerterrein op welke wijze dan 

ook. Iedere invulling, anders dan de huidige invulling als parkeerterrein, leidt tot aantasting 

van uitzicht, privacy en wooncomfort.  

 

De bestemmingsregeling zoals neergelegd in het ontwerpbestemmingsplan 

(zienswijze 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 1.8) 

Opgemerkt wordt dat de bestemming Wonen op de verbeelding als een groot 

bestemmingsvlak wordt aangeduid. Op het eerste gezicht zou dit erop kunnen wijzen dat op 

deze locatie een grootschalige ontwikkeling mogelijk zou zijn. Het tegendeel is echter het 

geval. In de planregels wordt aangegeven dat het bestemmingsvlak weliswaar woningbouw 

ter plaatse mogelijk maakt. Echter:  

• Het gaat om maximaal 12 woningen; 

• Deze woningen worden in clusters binnen een woongebouw gerealiseerd 

• Er mogen maximaal drie clusters binnen het bestemmingsvlak worden opgericht 

• Een woongebouw/cluster heeft een oppervlakte van maximaal 350 m2; 

• De woongebouwen worden gelijkmatig verspreid binnen het bestemmingsvlak; 

daarbij worden samenhang in ontwerp, ruimtelijke uitstraling en het waarborgen van 

het groene karakter als uitgangspunten meegewogen; 

• Het totale bebouwingspercentage bedraagt binnen het bestemmingsvlak niet meer 

dan 30 % 

• De totale bouwhoogte van de woningen in de woonclusters bedraagt niet meer dan 7 

m. 

Deze planregels bieden voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat de impact van de op 

te richten bebouwing naar de omgeving binnen aanvaardbare normen blijft in een 

binnenstedelijke context. Natuurlijk verandert de situatie ten opzichte van de huidige.  

Echter: er zal ook een aanzienlijk groenere aankleding  plaatsvinden ten opzichte van de 

huidige situatie waar sprake is van een parkeervlak bestaande uit bestrating. 

 

De afstand van de mogelijkheid om woningen op te richten en de achtertuinen van de 

Ludwigstraat bedraagt minimaal 12 m. (en dus geen 10 m.).  
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De afwijkingsmogelijkheden die aan de orde worden gesteld onder 1.7 en 1.8 betreffen 

standaard afwijkingsmogelijkheden. Deze bepalingen worden in een bestemming 

opgenomen met het oog op enige mate van flexibiliteit die in bepaalde gevallen uit praktisch 

oogpunt noodzakelijk is om te voorkomen dat overgegaan moet worden tot aanpassing van 

het bestemmingsplan. Afwijkingen binnen de bepalingen van de betreffende afwijkingsregels 

mogen alleen plaatsvinden op basis van een ruimtelijke afweging. Belangen van derden 

mogen er niet door worden geschaad. Bij toepassing van een afwijkingsprocedure kunnen 

belanghebbenden een zienswijze indienen. Er zijn geen redenen om in dit geval de 

standaardafwijkingsregels niet van toepassing te verklaren.  

 

Waterhuishouding (zienswijze 2.1) 

• De gemeente heeft peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te monitoren. 

• Het ophogen van het plangebied ‘Oase’ is niet het uitgangspunt van de gemeente. Bij 

de nadere uitwerking van het plan wordt rekening gehouden met de 

waterhuishoudkundige situatie in het gebied en zullen maatregelen getroffen worden 

om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat voor omliggende percelen. 

• De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het 

gemeentelijk areaal. Het onderhoud zal worden meegenomen in het 

onderhoudsregime van de gemeente. Het inrichtingsplan is nog niet bekend.  

  

‘Oase’ (zienswijze 2.2) 

De in de bestemming Wonen-5 opgenomen bouwregels leveren de nodige begrenzingen 

aan van wat er binnen de bestemming gebouwd mag worden. Door de gekozen 

bestemmingsopzet is wel sprake van flexibiliteit en ruimte om te schuiven. Echter, wel binnen 

strikte voorwaarden en begrenzingen. Bovendien blijft er minimaal een buffer van 12 m. 

tussen de achtertuinen van de woningen aan de Ludwigstraat en de dichtstbijzijnde 

mogelijkheid voor het realiseren van een wooncluster.  

 

Bouwstijl woningen (zienswijze 3.1) 

Het is niet mogelijk het hele bestemmingsvlak vol te bouwen. De bestemmingsregeling is 

erop geënt dat slechts een beperkt deel ingevuld wordt met (geclusterde) woningen en dat 

het overgrote deel van de bestemming een groene invulling krijgt. 

 

Uitzicht, zorgen privacy (zienswijze 3.2 en 3.3) 

De woningbouwontwikkeling in het gebied ‘Oase’ vormt een onderdeel van het bij het 

bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitsplan. Bouwplannen worden ontwikkeld waarbij 

behalve het bestemmingsplan ook het beeldkwaliteitsplan toetsingskader vormt. 

 

Waarde woningen (zienswijze 3.4) 

De Wet ruimtelijke ordening regelt in artikel 6.1 het onderwerp planschade. Een nieuw 

bestemmingsplan kan planschade veroorzaken. Relevant is in dat kader een planologische 

vergelijking, waarbij uitgegaan wordt van de maximale invulling van het ‘oude’ (nu nog: 

huidige) bestemmingsplan en het nieuwe bestemmingsplan. Het gaat daarbij niet om oude 

en nieuwe feitelijke situaties maar wat op grond van de planologische regimes maximaal 

kon/kan worden gerealiseerd. Daarbij blijft het normale maatschappelijke risico altijd voor 

rekening van de aanvrager (artikel 6.2, lid 1 Wro). Indien men van mening is dat sprake is 

van planschade, dan kan een planschadeverzoek worden ingediend bij de gemeente. Op 

basis van een planschaderapportage kan bepaald worden of als gevolg van de 

planologische verandering inderdaad sprake is van planschade die voor uitkering in 

aanmerking komt. Daarbij dient uiteraard het normale maatschappelijke risico te worden 
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meegewogen. De beoordeling van de planschade gebeurt door een onafhankelijke 

deskundige.  

Een planschadeprocedure is een aparte procedure. Het planschadeverzoek kan pas worden 

ingediend als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Vanaf dat moment geldt een 

termijn van 5 jaar. Het planschadeverzoek moet binnen die termijn worden ingediend.  

Huisgebonden parkeren (zienswijze 3.5) 

Alleen parkeren ten behoeve van de bewoners en bezoekers is toegestaan. Het gaat niet om 

openbare parkeerplaatsen. 

 

Speel-, spel- en sportvoorzieningen (zienswijze 3.6) 

Dergelijke functies behoren standaard tot de mogelijkheden binnen de bestemming Groen. 

Voor wat betreft het groengebied in dit gedeelte van het plangebied is het oprichten van 

dergelijke voorzieningen niet voor de hand liggend. Daarom worden deze voorzieningen in 

het gebied ‘Oase’ niet toegestaan en wordt dit als zodanig ook in de planregels geborgd.  

 

Afwijken 10% (zienswijze 3.7) 

Zie het antwoord onder zienswijze 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 1.8. Er zijn naar het oordeel 

van de gemeente geen redenen om deze standaardbepalingen hier niet van toepassing te 

verklaren, temeer omdat alvorens dergelijke bepalingen worden toegepast een 

belangenafweging dient plaats te vinden. 

 

Hoogte woningbouw (zienswijze 4.1) 

De hoogte van de woningen is vastgelegd op maximaal 7 m.  

 

Schending privacy (zienswijze 4.2) 

Het beeldkwaliteitsplan dat tegelijk met het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter 

vaststelling wordt aangeboden biedt voldoende bepalingen om de privacy richting de 

achtertuinen van de woningen aan de Ludwigstraat te waarborgen.  

In het beeldkwaliteitsplan wordt daaromtrent het volgende naar voren gebracht: 

 

Stedenbouwkundige richtlijnen 

Essentieel bij de uitwerking is dat er geen inkijk in de (achter)tuinen van de woningen in de 

Ludwigstraat mogelijk is omwille van de privacy van de bestaande bewoners. Dit kan door 

middel van het beperken van gevelopeningen, het plaatsen van schermen of groene hagen 

of loggia’s. De bestaande groenzone langs de Ludwigstraat moet worden 

gehandhaafd en versterkt. De gebouwen dienen op te gaan in het groen en aan te sluiten op 

de waterrijke omgeving. 

 

Oriëntatie 

De woningen staan met de plint in het groen of het water en zijn alzijdig georiënteerd met 

veel transparante delen (in verband met privacy Ludwigstraat met uitzondering van de 

westzijde). 

 

Geluidhinder (zienswijze 4.3) 

Het akoestisch is (deels) nog gebaseerd op een ouder bouwplan, waarbij op een  gedeelte 

van het planonderdeel De Kloosterhof vier bouwlagen konden worden gerealiseerd. Die 

vierde bouwlaag is komen te vervallen. Dat heeft geen gevolgen voor de 

onderzoeksresultaten van de andere bouwlagen.   
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HOOFDSTUK 3  Ambtshalve aanpassingen 

 
In het bestemmingsplan zijn nog enkele ambtshalve aanpassingen aangebracht. 

De parkeerparagraaf is herschreven. Deels vloeit dit overigens voort uit de zienswijzen die 

ten aanzien van dit onderdeel van het bestemmingsplan naar voren zijn gebracht. Met de 

nieuw tekst wordt beoogd dat het parkeren in het plangebied inzichtelijker in beeld is 

gebracht. 

 

De gemeente werd er op gewezen dat in de beschrijving van het monumentale complex 

Mariadal, gebaseerd op de door Rijksdienst voor Cultureel erfgoed vervaardigde 

redengevende omschrijvingen, enige niet correcte passages werden aangetroffen. Deze 

correcties zijn in de tekst verwerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roosendaal, november 2021 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  het plan 

het bestemmingsplan 'Groot Mariadal' met identificatienummer 

NL.IMRO.1674.2105GROOTMARIADAL-0301 van de gemeente Roosendaal;  

1.2  aan huis gebonden beroep 

de uitoefening van een (vrij) beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op 

administratief, juridisch, medisch, paramedisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch, 

consumenten verzorgend (met uitzondering van erotisch gerichte dienstverlening) of 

hiermee gelijk te stellen terrein, met behoud van de woonfunctie en de ruimtelijke uitstraling 

die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.3  aan huis gebonden bedrijfsmatige activiteiten 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten dan wel het uitoefenen van ambachtelijke 

bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte 

omvang in een woning en/of daar bijbehorende bouwwerken, met behoud van de 

woonfunctie, kan worden uitgeoefend. 

1.4  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels er regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 

deze gronden;  

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  afhankelijke woonruimte (m.b.t. mantelzorg) 

een bijbehorend bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning 

en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;  

1.7  ambachtelijk bedrijf 

een bedrijf -niet zijnde een aan huis gebonden beroep- waarbij het productieproces 

grotendeels wordt uitgevoerd met de hand of althans niet in hoofdzaak gemechaniseerd, 

geautomatiseerd of met behulp van werktuigen, die door energiebronnen buiten de 

menselijke arbeidskracht worden aangedreven; voor zover van laatstbedoelde werktuigen 

gebruik wordt gemaakt, zijn deze als ondergeschikt te beschouwen aan de menselijke 

handvaardigheid;  

1.8  ambulante handel 

het te koop aanbieden van consumptiegoederen aan particulieren vanuit een 

(markt)kraam, verkoopwagen, grondplaats of standplaats in de openbare ruimte; 
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1.9  archeologisch advies 

advies door een organisatie die werkt conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA); 

1.10  archeologisch onderzoek 

inventariserend veldonderzoek uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA);  

1.11  archeologische begeleiding 

begeleiding uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA); 

1.12  archeologische opgraving 

opgraving uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) waarbij 

de aanwezige archeologische waarden worden veilig gesteld;  

1.13  archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 

overblijfselen uit oude tijden;  

1.14  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.15  bebouwingspercentage 

het percentage van een bouwperceel of gedeelte daarvan, dat ten hoogste mag worden 

bebouwd; 

1.16  bedrijfs-/dienstwoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk bedoeld voor (het huishouden 

van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het 

terrein noodzakelijk is; 

1.17  beperkt kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde 

voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden 

gehouden; 

1.18  bestaande situatie (bebouwing en gebruik) 

a. bouwwerken, zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het 

ontwerpplan, dan wel mogen worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip 

aangevraagde vergunning; 

b. het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan 

rechtskracht heeft gekregen; 

1.19  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 
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1.20  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 

behorende bijlagen; 

1.21  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.22  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde 

verbonden bouwwerk met een dak;  

1.23  bijzondere woonvormen 

met het wonen enigszins vergelijkbare huisvesting, zoals 'al dan niet' zelfstandige 

woonruimten voor andere groepen dan een gezin of een daarmee vergelijkbare vorm van 

een vast samenlevingsverband, zoals gezinsvervangende woningen en woonverblijven die 

mede afhankelijk zijn van binnen het complex aangeboden voorzieningen, waaronder in 

ieder geval een hospice wordt verstaan, alsmede bejaarden- of woonzorgvoorzieningen; 

1.24  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk; 

1.25  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

1.26  bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd; 

1.27  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;  

1.28  bouwperceelsgrens 

een grens van een bouwperceel; 

1.29  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.30  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden; 
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1.31  bruto-bedrijfsvloeroppervlak 

de totale vloeroppervlakte van winkels, kantoren of bedrijven met inbegrip van daartoe 

behorende magazijnen en overige dienstruimten; 

1.32  culturele voorzieningen 

inrichtingen en voorzieningen voor het uitoefenen van activiteiten op cultureel en 

kunstzinnig vlak, waaronder ateliers, galeries, expositieruimten, dansscholen, 

muziekscholen, bioscopen, filmhuizen, musea, theaters en muziektheaters met inbegrip 

van horeca en kantoren ten dienste van deze voorzieningen; 

1.33  cultuurhistorische waarde 

de aan een bouwwerk, gebied of landschapselement toegekende waarde in verband met 

ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid en herkenbaarheid vanuit historisch oogpunt in relatie 

met de bijbehorende abiotische randvoorwaarden (bodem, water, terreinvormen); 

1.34  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of 

leveren van goederen aan diegenen, die goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder 

detailhandel wordt mede begrepen: een afhaalservice zonder de mogelijkheid om ter 

plaatse te consumeren;  

1.35  dienstverlening 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waaronder mede begrepen publieksgerichte 

dienstverlening, al of niet met baliefunctie, op administratief, medisch, juridisch, 

therapeutisch of cosmetisch gebied, wellness, fotostudio's, uitzendbureaus, reisbureaus, 

kapsalons, snelfoto-ontwikkel- en kopieerservicebedrijven, videotheken en andere 

verhuurbedrijven, autorijscholen en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven 

inrichtingen;  

 

onder dienstverlening worden niet begrepen: garagebedrijven, belwinkels, internetcafé, 

erotisch gerichte bedrijven c.q. inrichtingen, escortbedrijven en kamerverhuurbedrijven; 

1.36  erotisch gericht bedrijf c.q. inrichting 

bedrijf c.q. inrichting, waarin voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard 

plaatsvinden. Hieronder worden mede begrepen: 

a. seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin door 

middel van automaten filmvoorstellingen van porno-erotische aard worden gegeven; 

b. seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin 

filmvoorstellingen van porno-erotische aard worden gegeven; 

c. seksclub: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid, waarin vertoningen 

van porno-erotische aard worden gegeven c.q. gelegenheid wordt geboden voor het 

verrichten van handelingen van porno-erotische aard, al dan niet gecombineerd met 

het bedrijfsmatig ten behoeve van gebruik ter plaatse verstrekken van alcoholische en 

niet-alcoholische dranken en/of kleine etenswaren;  
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1.37  garages en bergingen 

een gebouw bedoeld voor de stalling van vervoermiddelen en voor de berging van niet 

voor handel en distributie bestemde goederen;  

1.38  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;  

1.39  geluidshinderlijke inrichtingen 

bedrijven in de zin van artikel 41 van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99, laatst gewijzigd 

Stb. 2001, 29) en artikel 2.1, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, 143);  

1.40  gestapelde woningen 

een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat; 

1.41  gevel 

zijde van een gebouw; 

1.42  groene begrenzing 

een grens tussen twee afzonderlijke ruimtes die wordt gevormd door opgaande beplanting, 

zoals een haag of een bomenrij, als dan niet in combinatie met een hekwerk of een muur. 

1.43  groepsrisico 

de kans per jaar dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als 

direct gevolg van één ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn; 

1.44  handelsbedrijf 

een bedrijf dat bedrijfsmatig goederen ten verkoop uitstalt, te koop aanbiedt, verkoopt of 

levert;  

1.45  hoofdgebouw 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 

bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

1.46  horecabedrijf 

een bedrijf of instelling waar als hoofdfunctie bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor 

gebruik ter plaatse worden verstrekt. In deze regels zijn de hierna te noemen 

klassen/categorieën van bedrijven te onderscheiden: 

Horeca 1: een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag en in de avond 

verstrekken van dranken en etenswaren, zoals een café, een restaurant, een café-

restaurant, een croissanterie, een snackbar, een koffiehuis, een biljartcentrum, alsmede 

besloten horeca-activiteiten zoals bruiloften, jubiliea en recepties;   

Horeca 2: een horecabedrijf dat voor het goed functioneren ook 's-nachts geopend moet 

zijn en dat een tevens een groot aantal bezoekers aantrekt, zoals een discotheek, dancing 

of nachtclub; 
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1.47  kantoor 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn indeling en inrichting kennelijk 

bestemd is voor het verlenen van diensten en/of het uitvoeren c.q. verrichten van 

handelingen, die een administratief karakter hebben dan wel handelingen die een 

administratieve voorbereiding of uitwerking behoeven, al dan niet in rechtstreekse 

aanraking met het publiek; 

1.48  klein, religieus erfgoed 

kapellen, Calvariebergen, devotietegeltjes, Heilig Hartbeelden en heiligenbeelden veelal 

ontstaan vanuit (volks-)devotie; 

1.49  kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde 

voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht 

genomen moet worden; 

1.50  logies 

het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij het kenmerk is dat de betreffende 

persoon het hoofdverblijf elders heeft;  

1.51  maaiveld 

bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft; 

1.52  mantelzorg 

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, 

rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de 

gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een 

verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 

sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;  

1.53  netto-bedrijfsvloeroppervlak 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte, inclusief de 

etalageruimte(n), bestemd en gebruikt voor het en detail verkopen en leveren van roerende 

goederen, welke niet ter plaatse worden geconsumeerd en/of verbruikt; 

1.54  ontspanning en vermaak 

inrichtingen en voorzieningen gericht op spel, vermaak en ontspanning, zoals een 

bowlingbaan, creativiteitscentrum, dansschool, bioscoop, casino, speelautomatenhallen 

en daarmee te vergelijken voorzieningen met inbegrip van horeca en kantoren ten dienste 

van deze voorzieningen, maar met uitzondering van erotisch gerichte bedrijven en 

inrichtingen en activiteiten; 

1.55  overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden; 
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1.56  pand 

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar 

is. 

1.57  peil 

a. a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: - de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte 

maaiveld. 

1.58  permanente bewoning 

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf; 

1.59  plaatsgebonden risico 

risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een 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, 

gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is; 

1.60  prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding; 

1.61  risicovolle inrichting 

a. een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 

grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 

aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten; 

b. een AMvB-inrichting waarvoor krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 

afstanden gelden met het oog op de externe veiligheid; 

c. met uitzondering van gasdrukmeet- en regelstations.  

1.62  ruimtelijke kwaliteit 

de kwaliteit van de ruimte zoals bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde van de ruimte; 

1.63  seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoning van 

erotische/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 

verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.64  standplaats voor ambulante handel 

plaats in de openbare ruimte waar handelaren hun waren te koop aanbieden; 
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1.65  stedenbouwkundig beeld 

het door de omvang, de vorm en de situering van de bouwmassa's bepaald beeld inclusief 

de ter plaatse door de infrastructuur, natuurlijke waarde en andere door de mens 

aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormde ruimte(n); 

1.66  stedenbouwkundige waarde 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met de omvang, de vorm 

en de situering van de bouwmassa's en de ter plaatse door de infrastructuur, natuurlijke 

waarde en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormde 

ruimte(n); 

1.67  vloeroppervlakte 

de (netto-)vloeroppervlakte van een ruimte, dan wel de som van de vloeroppervlakten van 

meerdere ruimten gemeten op vloerniveau tussen de begrensde opgaande 

scheidingsconstructie van de afzonderlijk daartoe behorende ruimte(n);  

1.68  voorgevel 

naar de openbare weg gekeerde zijde van een gebouw; 

1.69  voorkeursgrenswaarde 

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid 

uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond 

industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit 

geluidhinder spoorwegen; 

1.70  wellness 

activiteiten, voorzieningen en producten, die kunnen bijdragen tot verhoging van het 

lichamelijk en geestelijk welbevinden met uitzondering van erotische dienstverlening; 

1.71  wonen 

het gehuisvest zijn in een woning/wooneenheid, zoals omschreven in onderhavige 

begripsbepalingen; 

1.72  woning/wooneenheid 

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijke 

huishouding, niet zijnde een bijzondere woonvorm, en/of voor de huisvesting van maximaal 

drie personen naast de huishouding of voor de huisvesting van maximaal vier personen 

wanneer daarnaast geen huishouding in het gebouw is ondergebracht; 

1.73  woongebouw 

een gebouw met een centrale ingang, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of 

gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm 

als een eenheid beschouwd kan worden. 
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1.74  woonoppervlakte 

de (netto-)oppervlakte van de vertrekken van een woning/wooneenheid, dan wel de som 

van de vloeroppervlakten van meerdere ruimten gemeten op 1,50 meter boven 

vloerniveautussen de begrensde opgaande scheidingsconstructie van de afzonderlijke 

daartoe behorende ruimte(n). Tot de vertrekken behoren huiskamers, eetkamers, 

slaapkamers, werk-, eet- en woonkeukens, entreeruimtes en sanitaire ruimten, alsmede 

bergruimtes en meterruimtes, met dien verstande dat aan de woonoppervlakte maximaal 

5 m2 van de bergruimte mag worden toegekend en maximaal 1 m2 van de meterruimte;  

1.75  zorgwoning 

een woonruimte functioneel ingericht op het bieden van zorg, bedoeld voor de huisvesting 

van hulpbehoevenden op het fysieke, psychische en/of sociale vlak eventueel met extra 

zorg en/of begeleiding, als dan niet door middel van gemeenschappelijke voorzieningen 

en kantoor dan wel een woonvorm waar bewoners nagenoeg zelfstandig wonen met 

(voorzieningen voor) verzorging en begeleiding (ook 24-uurs begeleiding).  
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de afstand tot (zijdelingse) perceelsgrens 

de kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelscheiding 

van het bouwperceel; 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3  de breedte van bouwpercelen 

tussen de zijdelingse perceelgrenzen van het bouwperceel in de naar de zijde van de weg 

gekeerde bestemmingsgrens; 

2.4  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.5  goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. druiplijn, het boeiboord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.6  lessenaarsdak 

in afwijking van het bepaalde in 2.2 en 2.5 bij een woning met een lessenaarsdak wordt 

het hoogste punt van het dak aangemerkt als bouwhoogte en het laagste punt van de goot 

c.q. druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel als 

goothoogte;  

2.7  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 

hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.8  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk; 

2.9  toepassing van maten 

de in deze regels omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- 

en kroonlijsten, schoorstenen, luchtbehandelingsinstallaties, gasafvoer- en 

ontluchtingskanalen, antennes, balkons, galerijen, noodtrappen, luifels, afvoerpijpen van 

hemelwater, gevellijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en dergelijke 

naar aard en omvang ondergeschikte bouwonderdelen. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Gemengd - 2 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kantoren; 

b. zorgwoningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 

zorgwoningen', met dien verstande dat de woonoppervlakte van een zorgwoning 

minimaal 30 m2 dient te bedragen;  

c. uitsluitend wonen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen'; 

d. maatschappelijke voorzieningen: bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd-

/kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven, zorg en welzijn; 

e. dienstverlening; 

f. ambachtelijke werkplaatsen voor zover deze vallen in de categorieën 1 en 2 van de bij 

deze regels als bijlage 1 gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten of daarmee gelijk te 

stellen ambachtelijke bedrijven; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1' tevens een horecabedrijf voor 

zover het een ‘horeca van categorie1’-bedrijf betreft met een maximum 

brutovloeroppervlakte van 450 m2;  

h. ter plaatse van de aanduiding ‘cultuur en evenementen’, tevens ruimten ten behoeve 

van culturele functies, waaronder vergaderingen, lezingen en kleinschalige 

evenementen, die passen bij het monumentale karakter van het klooster, alsmede het 

aanbieden van ontmoetingsruimten en (flex-)werkplekken tot een maximum van 650 

m2; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'monument' voor het behoud van een monument;  

j. ter plaatse van de aanduiding 'terras' een terras;  

k. wonen alsmede de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten met dien verstande dat de woonoppervlakte van een woning/wooneenheid 

minimaal 60 m2 dient te bedragen; 

l. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, water-, nuts- en 

daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, 

ontsluitingswegen, (onder)doorgangen, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, 

kunstobjecten, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, 

alsmede groen en water; 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd: 

a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

c. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut en ten behoeve van de afvalinzameling, 

straatmeubilair, abri's, kunstobjecten en parkeervoorzieningen. 
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3.2.2  Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende 

regels: 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak 

toegestaan; 

b. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'monument' geldt met betrekking tot het 

(ver- en her) bouwen van hoofdgebouwen en bouwwerken dat de, op het tijdstip van 

het in ontwerp ter visie leggen van dit plan, bestaande maatvoering niet mag worden 

gewijzigd, tenzij burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en/of de Erfgoedverordening een vergunning 

tot wijziging, afbraak of verwijdering hebben verleend; 

c. buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak mag het bebouwingspercentage per 

bouwperceel niet meer bedragen dan 75%, tenzij op de verbeelding anders is 

aangegeven; 

d. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel 

dient ten minste 1 m te bedragen; 

e. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag, onverminderd het bepaalde in b. ten 

aanzien van monumenten, ten hoogste bedragen de op verbeelding aangegeven 

bouwhoogte; 

f. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 5 m bedragen. 

 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen: 

1. erfafscheidingen  2 m; 

2. vlaggenmasten/ lichtmasten  6 m; 

3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde  3 m. 

3.3  Nadere eisen 

3.3.1  Situering en goot- en bouwhoogte bijbehorende bouwwerken 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen over, van, voor de 

situering en de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken, als over een lengte van meer 

dan 2,5 m in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, om te waarborgen dat de op te 

richten bebouwing geen onnodig nadelige veranderingen teweegbrengt in de 

bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen met dien verstande dat: 

a. daardoor de gebruikswaarde van de gronden buiten het als zodanig aangegeven 

bouwvlak niet onevenredig wordt geschaad; 

b. de goot- of bouwhoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder 

dan 2,5 m; met dien verstande dat: 

c. geen inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in 3.2.2 ten aanzien van het maximaal 

te bebouwen gedeelte van de gronden.  

3.4  Afwijken van de bouwregels 

3.4.1  Hoogte 
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Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 3.2.3 onder a.3 voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

waarbij de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m.  

3.5  Specifieke gebruiksregels 

3.5.1  Uitoefening aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten 

Gebruik van ruimten in een woning ten behoeve van de uitoefening van aan-huis-gebonden 

beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming 

aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de woning die voor de uitoefening van aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten nodig is, behoudt in overwegende mate de woonfunctie, met dien verstande 

dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning mag worden aangewend 

voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 

b. het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten 

levert geen hinder voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter 

van de buurt, waarbij in ieder geval geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige 

gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en als zodanig is opgenomen in Bijlage 1, 

behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dit van kracht is op het tijdstip van het 

in ontwerp ter inzage leggen van dit bestemmingsplan; 

c. de aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten hebben geen 

publieksgericht karakter;  

d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/ of leidt 

niet tot een onaanvaardbare parkeerdruk;  

e. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte 

nevenactiviteit bij de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten. 

3.5.2  Smart- en growshops, groothandel in smart- en growproducten en belwinkels 

Het is niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken als smart- en/of growshop 

en/of groothandel in smart- en growproducten en/of belwinkel.  

3.5.3  Erotisch gericht bedrijf c.q. inrichting 

Het is niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken als erotisch gericht bedrijf c.q. 

inrichting.  

3.5.4  Woning / wooneenheid 

Het is niet toegestaan de woning te gebruiken in strijd met het begrip woning/wooneenheid. 

3.5.5  Zorgwoning 

Het is niet toegestaan een zorgwoning te gebruiken in strijd met het begrip zorgwoning. 

3.5.6  Parkeren 

Voor wat betreft het gebruik van de bestaande opstallen en de wijziging van andere, binnen 

de bestemming Gemengd - 2 toegestane functies, gelden de parkeernormen zoals deze 

zijn opgenomen in de Nota parkeernormen, zoals deze geldt op het moment dat de 

functieverandering plaatsvindt. 

3.5.7  Voorwaardelijke verplichting 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt gerekend het in gebruik laten nemen van 

gebouwen overeenkomstig artikel 3.1 zonder de aanleg en de duurzame instandhouding 

van de groene begrenzing, zoals vastgelegd in de visiekaart in bijlage 2.  
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3.6  Afwijking van de gebruiksregels 

3.6.1  Cultuur en evenementen 

Burgemeester en wethouders kunnen voor wat betreft de aanduidingen 'horeca van  

categorie 1’ en de aanduiding 'cultuur en evenementen' met een omgevingsvergunning 

afwijken van het bepaalde in 3.1 ten behoeve van het verruimen van de aanduiding 'cultuur 

en evenementen' tot een oppervlakte van 1000 m2, met inachtneming van de volgende 

voorwaarden:  

a. de aanduiding 'horeca van categorie 1' vervalt; 

b. de functionaliteit van de aanduiding 'cultuur en evenementen' niet wordt verruimd; 

c. er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd; daarbij 

geldt een parkeernorm, zoals deze is opgenomen in de Nota parkeernormen, zoals 

deze geldt op het moment dat de functieverandering naar wonen plaatsvindt. 

3.6.2  Bijzondere woonvormen 

Burgemeester en wethouders kunnen voor wat betreft de woonfunctie met een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.4 ten behoeve van bijzondere 

woonvormen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

a. er dient sprake te zijn van een woonvorm die verwantschap heeft met bewoning door 

een gezin of een vorm van een vast samenlevingsverband, met dien verstande dat de 

samenstelling van personen mag wisselen;  

b. bedoeld gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu 

opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of 

buurt, waarbij aangetoond dient te worden dat de betreffende woonvorm geen 

beperking tot gevolg heeft voor het woongenot van aangrenzende woonpercelen;  

c. er dient te worden voorzien in een adequate ontsluiting en afwikkeling van autoverkeer 

en toereikende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers;  

d. vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden.  

3.6.3  Zorgwoning 

Burgemeester en wethouder kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 3.5.5 ten behoeve van wonen, met inachtneming van de volgende 

voorwaarden:  

a. het woonoppervlak van de woning dient minimaal 40 m2 te bedragen; 

b. er wordt geen onevenredig afbreuk gedaan aan de monumentale waarde van het pand:  

c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het algemeen belang dat gediend is met 

handhaving van de woonregelgeving:  

d. er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd; daarbij 

geldt een parkeernorm, zoals deze is opgenomen in de Nota parkeernormen, zoals 

deze geldt op het moment dat de functieverandering naar wonen plaatsvindt.  

3.6.4  Afwijken van parkeernormering 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 3.5.6 mits: 

a. de parkeerdruk in het openbaar gebied niet onevenredig toeneemt; 

b. het voldoen aan de normen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; 

of: 

c. op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.  
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. beplantingen;  

b. bermen;  

c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwwerken' speel-, spel- en daarmee 

vergelijkbare sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband 

alsmede voorzieningen ten behoeve van algemeen nut, zoals kunstobjecten en 

transformatorhuisjes; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'pergola' een pergola; 

e. verhardingen, voet- en fietspaden, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en 

straatmeubilair;  

f. watergangen en andere waterpartijen en daarbij behorende voorzieningen zoals 

bruggen en duikers.  

g. ter plaatse van de aanduiding 'monument' tevens voor het behoud van het monument. 

h. behoud, herstel en/of de duurzame ontwikkeling van vijver, watergangen en -partijen, 

bomenlanen, klein religieus erfgoed en het besloten karakter van de kloostertuin.  

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen, waar toegestaan, uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd: 

a. bouwwerken ten behoeve van speel-, spel- en daarmee vergelijkbare 

sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband; 

b. bouwwerken ten behoeve van algemeen nut; 

c. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2.2  Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van speel-, spel- en daarmee vergelijkbare 

sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband, en gebouwen van 

algemeen nut gelden de volgende regels: 

a. de inhoud van het op te richten bouwwerk mag maximaal 50 m3 bedragen;  

b. de bouwhoogte van een bouwwerk mag ten hoogste 3 m bedragen.  

4.2.3  Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van algemeen nut gelden de volgende 

regels: 

a. de inhoud van het op te richten gebouw mag maximaal 50 m3 bedragen; 

b. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van een bouwwerk, niet zijnde een gebouw mag ten hoogste 6 m 

bedragen. 

4.2.4  Bouwwerken ten behoeve van speel-, spel- en daarmee vergelijkbare sportvoorzieningen, 

niet 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen: 

1. erfafscheidingen     2 m; 

2. loofgang/berceau  4 m; 
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3. pergola 10 m;  

4. vlaggenmasten/ lichtmasten  6 m; 

5. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde,   3 m. 



 19  

 bestemmingsplan "Groot Mariadal"  
 regels  
 vastgesteld  

Artikel 5  Maatschappelijk 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. jeugd- / kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven,  

zorg en welzijn; 

b. culturele voorzieningen;  

c. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, 

kunstobjecten, groen en water; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'monument' voor het behoud van een monument;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'speelterrein' een speelterrein.  

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd: 

a. gebouwen; 

b. bouwwerken ten behoeve van algemeen nut; 

c. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. parkeerplaatsen. 

5.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak 

toegestaan; 

b. de bouwhoogte van gebouwen mag, onverminderd het bepaalde ten hoogste 

bedragen de bouwhoogte zoals aangegeven op de verbeelding.  

5.2.3  Bouwwerken ten behoeve van algemeen nut 

a. Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van algemeen nut gelden de volgende 

regels: 

1. de inhoud van het op te richten bouwwerk mag maximaal 50 m3 bedragen; 

2. de hoogte van een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, mag ten hoogste 3 m   

 bedragen. 

5.2.4  Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels. 

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen: 

1. erfafscheidingen  2 m; 

2. vlaggenmasten/ lichtmasten  6 m; 

3. overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde  3 m. 
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5.2.5  Parkeren 

Voor wat betreft het parkeren gelden de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de 

Nota parkeernormen, zoals deze van kracht is op het moment dat een aanvraag om een 

omgevingsvergunning wordt ingediend met dien verstande dat het parkeren mag 

plaatsvinden in de openbare ruimte mits aangetoond is da de parkeerdruk in het openbaar 

gebied niet onevenredig toeneemt. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

5.3.1  Parkeernormen 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 5.2.5 mits: 

a. de parkeerdruk in het openbaar gebied niet onevenredig toeneemt; 

b. het voldoen aan de normen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; 

of: 

c. op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.  
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Artikel 6  Tuin 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. (voor)tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

b. kleinschalige evenementen voor zover passend bij het monumentale karakter, met 

dien verstande dat:  

1. per kalenderjaar niet meer dan 12 evenementen mogen plaatsvinden met een 

maximale duur van 2 dagen per evenement, inclusief opbouwen en afbreken van 

de voorzieningen ten behoeve van het evenement.  

2. voordat een evenement gehouden kan worden, aan de volgende bepalingen 

voldaan dient te worden:  

 alvorens het evenement begint, dient aangetoond te worden, dat het 

langtijdgemiddelde niet meer bedraagt dan:  

- 75 dB(A) in de dagperiode (07.00 uur en 19.00 uur) 

- 55 dB(A) in de avondperiode (19.00 uur en 23.00 uur) 

(in de nachtperiode zijn evenementen niet toegestaan).  

 indien blijkt dat niet voldaan kan worden aan voorwaarde I dan bestaat de 

mogelijkheid tot het treffen van additionele voorzieningen zodat wel voldaan 

wordt aan het bepaalde in voorwaarde I. Als het evenement geëxploiteerd kan 

worden, dient aan het bevoegd gezag een rapportage te worden overlegd, 

waaruit blijft welke additionele voorzieningen getroffen dienen te worden zodat 

aan de grenswaarden uit I voldaan wordt. Het evenement mag pas na 

goedkeuring van het bevoegd gezag plaatsvinden;  

 de berekening en/of bepaling van het genoemde geluidniveaus dient te 

geschieden conform het gestelde in de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai van april 1999;  

c. beperkte voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verhardingen, 

voetpaden, straatmeubilair en kunstobjecten; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'tuin - moestuin' een moestuin; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'monument' tevens voor het behoud van het monument; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'terras' een terras; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'pergola' een pergola; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'bomenlaan' behoud, herstel en duurzame 

instandhouding van een bomenlaan;  

i. watergangen en andere waterpartijen en daarbij behorende voorzieningen zoals 

bruggen en duikers; 

j. behoud, herstel en/of de duurzame ontwikkeling van vijver, watergangen en -partijen, 

klein religieus erfgoed en het besloten karakter van de kloostertuin.  

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. Overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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6.2.2  Overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 

overkappingen, gelden de volgende regels: 

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen: 

1. erfafscheidingen     2 m; 

2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde  3 m; 

3. loofgang/ berceau    4 m;  

4. vlaggenmasten/ lichtmasten   6 m; 

5. pergola      10 m.  
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Artikel 7  Verkeer 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. toegangswegen met ten hoogste 2 keer 1 doorgaande rijstrook;  

b. voet- en fietspaden; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. evenementen; 

e. standplaatsen voor ambulante handel; 

f. terrassen; 

g. speel-, spel- en daarmee vergelijkbare sportvoorzieningen, niet zijnde 

sportvoorzieningen in clubverband;  

h. beplantingen;  

i. bermen; 

j. watergangen en andere waterpartijen met de daarbij behorende voorzieningen zoals 

bruggen en duikers en daarmee vergelijkbare voorzieningen;  

k. civieltechnische kunstwerken, zoals een brug of daarmee vergelijkbare voorzieningen; 

l. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals groen-, water-, nuts- en daarmee 

vergelijkbare voorzieningen, waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, 

voorzieningen ten behoeve afvalinzameling, bergbezinkbassins en 

retentievoorzieningen; 

m. kunstwerken en kunstobjecten; 

n. ter plaatse van de aanduiding 'monument' tevens voor het behoud van het monument; 

o. ter plaatse van de aanduiding 'pergola' een pergola. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:  

a. bouwwerken ten behoeve van speel-, spel- en sportvoorzieningen en daarmee 

vergelijkbare voorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband;  

b. bouwwerken ten behoeve van algemeen nut; 

c. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

7.2.2  Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van speel-, spel- en daarmee vergelijkbare 

sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband gelden de volgende 

regels: 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van speel-, spel- en daarmee vergelijkbare 

sportvoorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen in clubverband gelden de volgende 

regels:  

a. de inhoud van het op te richten bouwwerk mag niet meer bedragen dan 50 m3;  

b. de bouwhoogte van bouwwerken mag ten hoogste 3 m bedragen. 

7.2.3  Bouwwerken ten behoeve van algemeen nut 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van algemeen nut gelden de volgende 

regels: 

a. de inhoud van een gebouw mag maximaal 50 m3 bedragen; 
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b. de hoogte van een bouwwerk, niet zijnde een gebouw mag ten hoogste 6 m bedragen. 

7.2.4  Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:  

1. erfafscheidingen  2 m; 

2. vlaggenmasten/ lichtmasten 6 m 

3. pergola 6 m;  

4. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde  3 m. 
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Artikel 8  Wonen - 1 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. aaneengebouwde woningen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' uitsluitend gestapelde woningen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'pergola' uitsluitend een pergola;  

d. gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen;  

e. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling; 

f. aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 

g. er plaatse van de aanduiding 'monument' tevens voor het behoud van het monument. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd:  

a. hoofdgebouwen; 

b. bijbehorende bouwwerken; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

d. parkeerplaatsen c.q. parkeervoorzieningen. 

8.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak 

toegestaan; 

b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aantal woningen dat op de 

verbeelding is aangegeven; 

c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste de op de verbeelding 

aangegeven bouwhoogte bedragen: 

d. de woonvlakte van een woning/wooneenheid dient minimaal 60 m2 te bedragen. 

8.2.3  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:  

a. bijbehorende bouwwerken zijn ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak 

en buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak toegestaan, tenzij anders is 

aangegeven;  

b. op de gronden buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak mag het gezamenlijk te 

bebouwen oppervlak aan bijbehorende bouwwerken ten hoogste 50% van deze 

gronden bedragen, met een maximum van:  

1. bij bouwpercelen kleiner dan 200 m2 : 30 m2; 

2. bij bouwpercelen van 200 m2 tot 500 m2 : 45 m2; 

3. bij bouwpercelen van 500 m2 tot 1.000 m2 : 60 m2;  

met dien verstande dat: 

c. bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 1 m achter de 

voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

d. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel 

dient ten minste 1 m te bedragen; 
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e. indien de bijbehorende bouwwerken niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient 

de afstand tot de perceelsgrens ten minste 1 m te bedragen;  

f. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt en hoogste 5 m. 

8.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:  

1. erfafscheidingen  2 m;  

2. pergola 10 m;  

3. overige andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde  3 m.  

8.2.5  Parkeerplaatsen 

Voor wat betreft het parkeren gelden de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de 

Nota parkeernormen, zoals deze van kracht is op het moment dat een aanvraag om een 

omgevingsvergunning wordt ingediend. 

8.3  Nadere eisen 

8.3.1  Situering en bouwhoogte bijbehorende bouwwerken 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen over, van, voor de 

situering en de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken buiten het als zodanig 

aangegeven bouwvlak, indien over een lengte van meer dan 2,5 m in de zijdelingse 

perceelsgrens wordt gebouwd, om te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen 

onnodig nadelige veranderingen teweegbrengt in de bezonningssituatie op de 

aangrenzende erven of tuinen met dien verstande dat:  

a. daardoor de gebruikswaarde van de gronden buiten het als zodanig aangegeven 

bouwvlak niet onevenredig wordt geschaad;  

b. de bouwhoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 

m. 

8.4  Afwijken van de bouwregels 

8.4.1  Parkeernormen 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 8.2.5 mits of onder voorwaarden dat: 

a. de parkeerdruk in het openbaar gebied niet onevenredig toeneemt; 

b. het voldoen aan de normen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; 

of 

c. op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte wordt voorzien. 

8.4.2  Omvang van de hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 8.2.2 onder a en 8.2.3 onder b:  

a. teneinde de maximumdiepte van hoofdgebouwen te verruimen met ten hoogste 2 m;  

b. teneinde de maximum gezamenlijk te bebouwen oppervlakte aan bijbehorende 

bouwwerken op gronden buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak te verhogen 

met ten hoogste 10 m2;  

c. teneinde de maximum bouwhoogte te verruimen tot ten hoogste 11 meter; 
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met dien verstande dat:  

d. het bebouwingspercentage van 50% van de gronden buiten het als zodanig 

aangegeven bouwvlak niet wordt overschreden;  

e. daardoor de gebruikswaarde van de gronden buiten het als zodanig aangegeven 

bouwvlak niet onevenredig wordt geschaad;  

f. daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming 

gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.  

8.5  Specifieke gebruiksregels 

8.5.1  Aan-huis-gebonden-beroep en kleinschalige beroeps- en bedrijfsactiviteiten 

Gebruik van ruimten in de woning ten behoeve van de uitoefening van aan-huis-gebonden 

beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming 

aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de woning inclusief bijbehorende bouwwerken, die voor de uitoefening van aan-huis-

gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten nodig is, behoudt in overwegende 

mate de woonfunctie, met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak 

van het hoofdgebouw en maximaal 50 m² vloeroppervlak van de bijbehorende 

bouwwerken mag worden aangewend voor de uitoefening van de uitoefening van aan-

huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 

b. het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten 

levert geen hinder voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter 

van de buurt, waarbij in ieder geval geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige 

gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en als zodanig is opgenomen in Bijlage 1, 

behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dit van kracht is op het tijdstip van het 

in ontwerp ter inzage leggen van dit bestemmingsplan;  

c. de aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten hebben geen 

publieksgericht karakter; 

d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/of leidt 

niet tot een onaanvaardbare parkeerdruk; 

e. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte 

nevenactiviteit bij de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten. 

8.5.2  Bijzondere woonvorm 

Het is niet toegestaan om gebouwen en andere bouwwerken te gebruiken of te laten 

gebruiken voor bijzondere woonvormen.  

8.5.3  Bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en afhankelijke woonruimte 

Het is niet toegestaan de bijbehorende bouwwerken te gebruiken als zelfstandige woning 

en als afhankelijke woonruimte, tenzij het mantelzorg betreft.  

8.5.4  Woning/wooneenheid 

Het is niet toegestaan om de woning/wooneenheid te gebruiken op een wijze die strijdig is 

met de in artikel 1 opgenomen omschrijving. 

8.5.5  Voorwaardelijke verplichting 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt gerekend het in gebruik laten nemen van 

gebouwen overeenkomstig artikel 8.1 zonder de aanleg en de duurzame instandhouding 

van de groene begrenzing, zoals vastgelegd in de visiekaart in bijlage 2. 
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8.6  Afwijken van de gebruiksregels 

8.6.1  Bijzondere woonvorm 

Burgemeester en wethouders kunnen, voor wat betreft de woonfunctie, met een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.5.2ten behoeve van bijzondere 

woonvormen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

a. er dient sprake te zijn van een woonvorm die verwantschap heeft met bewoning door 

een gezin of een vorm van een vast samenlevingsverband, met dien verstande dat de 

samenstelling van personen mag wisselen;  

b. bedoeld gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu 

opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of 

buurt, waarbij aangetoond dient te worden dat de betreffende woonvorm geen 

beperking tot gevolg heeft voor het woongenot van aangrenzende woonpercelen;  

c. er dient te worden voorzien in een adequate ontsluiting en afwikkeling van autoverkeer 

en toereikende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers;  

d. vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden. 
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Artikel 9  Wonen - 4 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. gestapelde woningen; 

b. gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen;  

c. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling; 

d. aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - gymzaal' een 

gymzaal. 

f. ter plaatse van de aanduiding 'monument' tevens voor het behoud van het monument. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd:  

a. hoofdgebouwen; 

b. bijbehorende bouwwerken; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

d. parkeerplaatsen. 

9.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak 

toegestaan; 

b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aantal woningen dat op de 

verbeelding is aangegeven.  

c. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste bedragen de op de  verbeelding 

aangegeven hoogte;  

d. de woonoppervlakte van een woning/ wooneenheid dient minimaal 60 m2 te bedragen;  

9.2.3  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:  

a. bijbehorende bouwwerken zijn ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak 

en buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak toegestaan, tenzij anders is 

aangegeven; 

b. de goot- en/ of bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

1. goothoogte 3 m; 

2. bouwhoogte 5 m tenzij anders is aangegeven. 

9.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  

a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen: 

1. erfafscheidingen 2 m; 

2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m. 

 

9.2.5  Parkeerplaatsen 
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Voor wat betreft het parkeren gelden de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de 

Nota parkeernormen, zoals deze van kracht is op het moment dat een aanvraag om een 

omgevingsvergunning wordt ingediend.  

9.3  Nadere eisen 

9.3.1  Situering en goot- en bouwhoogte bijbehorende bouwwerken 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de situering en 

de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken, indien over een lengte van meer 

dan 2,5 m in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, teneinde te waarborgen dat de 

op te richten bebouwing geen onnodig nadelige veranderingen teweegbrengt in de 

bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen met dien verstande dat:  

a. daardoor de gebruikswaarde van de gronden buiten het als zodanig aangegeven 

bouwvlak niet onevenredig wordt geschaad; 

b. de goot- of bouwhoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder 

dan 2,5 m. 

9.4  Afwijken van de bouwregels 

9.4.1  Parkeernormen 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 9.2.5 mits en onder voorwaarden dat: 

a. de parkeerdruk in het openbaar gebied niet onevenredig toeneemt; 

b. het voldoen aan de normen door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; 

of 

c. op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte wordt voorzien. 

9.5  Specifieke gebruiksregels 

9.5.1  Aan-huis-gebonden-beroep en kleinschalige beroeps- en bedrijfsactiviteiten: 

Gebruik van ruimten in de woning ten behoeve van de uitoefening van aan-huis-gebonden 

beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming 

aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de woning die voor de uitoefening van aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten nodig is, behoudt in overwegende mate de woonfunctie, met dien verstande 

dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning mag worden aangewend 

voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 

b. het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten 

levert geen hinder voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter 

van de buurt, waarbij in ieder geval geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige 

gevolgen voor het milieu kan veroorzaken en als zodanig is opgenomen in Bijlage 1, 

behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dit van kracht is op het tijdstip van het 

in ontwerp ter inzage leggen van dit bestemmingsplan; 

c. de aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten hebben geen 

publieksgericht karakter;  
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d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/ of leidt 

niet tot een onaanvaardbare parkeerdruk;  

e. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte 

nevenactiviteit bij de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten. 

9.5.2  Bijzondere woonvorm 

Het is niet toegestaan om gebouwen en andere bouwwerken te gebruiken of te laten 

gebruiken voor bijzondere woonvormen.  

9.5.3  Bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en afhankelijke woonruimte 

Het is niet toegestaan de bijbehorende bouwwerken te gebruiken als zelfstandige woning 

en als afhankelijke woonruimte. 

9.5.4  Woning/wooneenheid 

Het is niet toegestaan om de woning/wooneenheid te gebruiken op een wijze die strijdig is 

met de in artikel 1 opgenomen omschrijving. 

9.6  Afwijken van de gebruiksregels 

9.6.1  Bijzondere woonvorm 

Burgemeester en wethouders kunnen, voor wat betreft de woonfunctie, met een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.5.2ten behoeve van bijzondere 

woonvormen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

a. er dient sprake te zijn van een woonvorm die verwantschap heeft met bewoning door 

een gezin of een vorm van een vast samenlevingsverband, met dien verstande dat de 

samenstelling van personen mag wisselen; 

b. bedoeld gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu 

opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of 

buurt, waarbij aangetoond dient te worden dat de betreffende woonvorm geen 

beperking tot gevolg heeft voor het woongenot van aangrenzende woonpercelen; 

c. er dient te worden voorzien in een adequate ontsluiting en afwikkeling van autoverkeer 

en toereikende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers; 

d. vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden. 
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Artikel 10  Wonen - 5 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. aaneengebouwde, geschakelde en gestapelde woningen uitsluitend geclusterd in 

maximaal drie losse woongebouwen in een groene omgeving; 

b. een berging ten behoeve van de opslag van materialen en de stalling van fietsen; 

c. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling; 

d. aan-huis-gebonden-beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;  

e. beplanting. 

f. watergangen en andere waterpartijen en de daarbij behorende voorzieningen zoals 

bruggen en duikers; 

g. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, water-, nuts- en 

daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen, straatmeubilair, kunstobjecten en 

transformatorhuisjes. 

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Algemeen 

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd:  

a. woningen in clusters binnen een woongebouw; 

b. een berging; 

c. bijbehorende bouwwerken; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. parkeerplaatsen. 

10.2.2  Woningen in woongebouwen 

Voor het bouwen van woningen in woongebouwen gelden de volgende regels: 

a. Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aantal woningen dat op de 

verbeelding is aangegeven;  

b. De woningen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de drie binnen het 

bestemmingsvlak te ontwikkelen woongebouwen; 

c. Een woongebouw heeft een oppervlakte van maximaal 350 m2; 

d. Met inachtneming van het onder a. bepaalde mogen per woonblok niet meer dan zes 

woningen worden gerealiseerd; 

e. De bouwhoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste de op de verbeelding 

aangegeven bouwhoogte bedragen;  

f. De woongebouwen worden gelijkmatig verspreid binnen het bestemmingsvlak 

gerealiseerd, waarbij de afstand tussen twee woongebouwen minimaal 10 m bedraagt; 

g. Bij de positiebepaling van de woongebouwen worden samenhang in ontwerp, 

ruimtelijke uitstraling, alsmede het waarborgen van het groene karakter van het gebied 

meegewogen; 

h. Het totale bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen 

dan het op de verbeelding aangegeven percentage; 
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i. de woonoppervlakte van woning/ wooneenheid in een woonblok dient minimaal 60 m2 

te bedragen. 

10.2.3  Berging 

Voor het bouwen van een berging gelden de volgende regels:  

a. Er mag slechts 1 berging worden gebouwd; 

b. De berging heeft een maximum oppervlakte van 50 m2;  

c. De bouwhoogte bedraagt maximaal 3 meter.  

10.2.4  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:  

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend binnen het woongebouw toegestaan; 

b. het gezamenlijk te bebouwen oppervlak aan bijbehorende bouwwerken mag per 

woning maximaal 25 m2 bedragen; 

c. de goot- en/ of bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste 

bedragen: 

1. goothoogte  3 m; 

2. bouwhoogte  5 m. 

10.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen:  

1. erfafscheidingen  1 m;  

2. vlaggenmasten/ lichtmasten 6 m; 

3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde  3 m. 

10.2.6  Parkeerplaatsen 

Voor wat betreft het parkeren gelden de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de 

Nota parkeernormen, zoals deze van kracht is op het moment dat een aanvraag om een 

omgevingsvergunning wordt ingediend. 

10.2.7  Voorwaardelijke verplichting ten aanzien van huidig gebruik als parkeervoorziening 

Het verwijderen van de bestaande parkeergelegenheid ten behoeve van de werknemers 

van het Stadskantoor/ Huis van Roosendaal mag met het oog op het realiseren van de 

bestemming Wonen - 5 pas plaatsvinden op het moment dat voor de huidige functie als 

parkeerterrein voor het werknemers van het Stadskantoor/ Huis van Roosendaal een 

duurzaam alternatief in gebruik is genomen.  

 

10.3  Specifieke gebruiksregels 

10.3.1  Aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten 

Gebruik van ruimten in de woning ten behoeve van de uitoefening van aan-huis-gebonden 

beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming 

aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de woning inclusief bijbehorende bouwwerken, die voor de uitoefening van aan-huis-

gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten nodig is, behoudt in overwegende 

mate de woonfunctie, met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak 

van het hoofdgebouw en maximaal 50 m² van de bijbehorende bouwwerken mag 

worden aangewend voor de uitoefening van de uitoefening van aan-huis-gebonden 

beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten; 
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b. het gebruik ten behoeve van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten 

levert geen hinder voor het woonmilieu op en doet geen afbreuk aan het woonkarakter 

van de buurt, waarbij in ieder geval geen gebruik mag plaatsvinden dat nadelige 

gevolgen voor het milieu kan veroorzaken; 

c. de aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten hebben geen 

publieksgericht karakter; 

d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de afwikkeling van het verkeer en/of leidt 

niet tot een onaanvaardbare parkeerdruk; 

e. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte 

nevenactiviteit bij de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige 

activiteiten. 

10.3.2  Bijzondere woonvorm 

Het is niet toegestaan om gebouwen en andere bouwwerken te gebruiken of te laten 

gebruiken voor bijzondere woonvormen.  

10.3.3  Bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en afhankelijke woonruimte 

Het is niet toegestaan de bijbehorende bouwwerken te gebruiken als zelfstandige woning 

en als afhankelijke woonruimte, tenzij het mantelzorg betreft.  

10.4  Afwijken van de gebruiksregels 

10.4.1  Bijzondere woonvorm 

Burgemeester en wethouders kunnen, voor wat betreft de woonfunctie, met een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.3.2ten behoeve van bijzondere 

woonvormen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

a. er dient sprake te zijn van een woonvorm die verwantschap heeft met bewoning door 

een gezin of een vorm van een vast samenlevingsverband, met dien verstande dat de 

samenstelling van personen mag wisselen;  

b. bedoeld gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu 

opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of 

buurt, waarbij aangetoond dient te worden dat de betreffende woonvorm geen 

beperking tot gevolg heeft voor het woongenot van aangrenzende woonpercelen;  

c. er dient te worden voorzien in een adequate ontsluiting en afwikkeling van autoverkeer 

en toereikende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers;  

d. vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden. 
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Artikel 11  Waarde - Cultuurhistorie 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, bestemd voor het behoud en 

duurzame ontwikkeling van de aanwezige cultuurhistorische waarden en monumenten, die 

zijn beschreven in de bij deze regels gevoegde behorendbijlagen 4 (Complexomschrijving 

RCE 517244) en 5 (tuin-historisch onderzoek d.d. 15 april 2020) behorende bij de 

dubbelbestemming behorend bij dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie', maar die 

voor de tuin minimaal bestaan uit de volgende waarden:  

a. de typologie met de opzet waarin drie functies zijn verenigd (recreatie en contemplatie, 

recreatie en sport, landbouw);  

b. de kenmerkende indeling van de tuin in te onderscheiden delen; 

1. de besloten, contemplatieve tuin met centraal daarin 'een rond-point' met acht 

straalsgewijs lopende lanen, deels omzoomd met kastanjes en met vakken 

omzoomd door taxus; 

2. het gazon (voormalig sportveld) begrenst door beukenhagen, een Lindenlaan in 

het noorden, de tuinmuur in het zuiden en de dubbelzijdige met paardenkastanjes 

beplante laan in het oosten; 

3. het grote, open vak en de voormalige begraafplaats.  

c. de vijver, zoals nu aanwezig of een watergang daaraan gelijk in de nabijheid van de 

huidige watergang;  

d. de bestaande kenmerkende bomenstructuren;  

e. de hoofdas tussen Mariakapel en het beeld van Jozef;  

f. de secundaire as met zicht op het beeld van Franciscus;  

g. het aanwezige, klein religieus erfgoed.  

11.2  Bouwregels 

In het belang van de bescherming van de cultuurhistorische waarden geldt, in afwijking van 

het bepaalde bij de andere met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' samenvallende 

bestemming(en) dat: 

a. de bestaande bebouwing uitsluitend mag worden vergroot en/of veranderd voor zover 

de vergroting en/of verandering niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en voorts met 

inachtneming van het bepaalde in de met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' 

samenvallende bestemming; 

b. de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- en 

bouwhoogte. 

c. samenvoeging van hoofdgebouwen is toegestaan met dien verstande dat de 

afzonderlijke panden zowel in bouwkundige hoofdstructuur als in architectonische 

verschijningsvorm individueel herkenbaar blijven. 

11.3  Afwijken bouwregels 

a. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels, als bedoeld in lid 

11.2 voor het veranderen en/of vergroten van gebouwen, mits geen onevenredige 
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afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden van de gebouwen, gelet op:  

1. bouwmassa, naar hoofdafmeting en onderlinge verhoudingen; 

2. dakvorm, nokrichting, dakhelling, dakoverstekken, goot- en daklijsten en 

schoorstenen; 

3. gevelindeling naar ramen, deuren en erkers. 

b. Voordat burgemeester en wethouders afwijken van de bouwregels, als bedoeld in lid 

11.2 voor het veranderen en/of vergroten van gebouwen, zal eerst een schriftelijk 

advies van de Commissie voor Ruimtelijk Kwaliteit worden gevraagd waaruit blijkt in 

hoeverre afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden;  

c. Aan de afwijking van de bouwregels kunnen uit het oogpunt van de cultuurhistorische 

waarden voorwaarden worden verbonden. 

11.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken 

11.4.1  Algemeen 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 

en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) een gebouw of 

bouwwerk geheel of gedeeltelijk te slopen. 

11.4.2  Uitzondering 

Het in lid 8.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

bestemmingsplan. 

11.4.3  Toetsingscriteria en voorwaarden 

De in lid 8.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend als: 

a. bij de sloop van het gehele gebouw of bouwwerk de sloop gepaard gaat met de 

herbouw van een vergelijkbaar gebouw of bouwwerk, gelet op:  

1. bouwmassa, naar hoofdafmeting en onderlinge verhoudingen; 

2. dakvorm, nokrichting, dakhelling, dakoverstekken, goot- en daklijsten en 

schoorstenen; 

3. gevelindeling door ramen, deuropeningen en erkers. 

b. bij sloop van een gedeelte van een gebouw of bouwwerk welke op zichzelf 

beschermingswaardig is, de sloop gepaard gaat met de herbouw van een vergelijkbaar 

gebouw of bouwwerk, gelet op:  

1. bouwmassa, naar hoofdafmeting en onderlinge verhoudingen; 

2. dakvorm, nokrichting, dakhelling, dakoverstekken, goot- en daklijsten en 

schoorstenen; 

3. gevelindeling door ramen, deuropeningen en erkers. 

c. bij sloop van een gedeelte van het gebouw of bouwwerk welke op zichzelf niet 

beschermingswaardig is, de bescherming van het resterende gedeelte van het gebouw 

of bouwwerk gewaarborgd is; 

d. bij sloop van een gebouw, welke op zichzelf niet beschermingswaardig is, de 

bescherming van het monumentale waarde van het geheel gewaarborgd is;  
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e. voordat burgemeester en wethouders vergunning verlenen voor het afwijken van het 

onder a. en b. bepaalde zal eerst een schriftelijk advies van de Commissie voor 

Ruimtelijk Kwaliteit worden gevraagd waaruit blijkt in hoeverre afbreuk wordt gedaan 

aan de cultuurhistorische waarden wanneer afgeweken wordt van de voorwaarden 

onder 1, 2 en 3. 

11.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde 

a. Op of in de in 11.1 bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:  

1. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen en paden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen; 

2. het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden; 

3. het planten, vellen of rooien van houtgewas en bomen; 

4. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse leidingen en de daarmee 

verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 

5. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

6. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a. mag alleen en moet worden 

geweigerd:  

1. indien door de uitvoering van de werken of werkzaamheden of door de daarvan 

direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend onevenredig afbreuk wordt 

gedaan aan het cultuurhistorisch waardevolle karakter van het gebied en daaraan 

door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden 

gekomen. 

2. indien burgemeester en wethouders, op basis van een schriftelijk advies van de 

Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, hebben bepaald dat afbreuk wordt gedaan 

aan de cultuurhistorische waarden. 

c. Geen omgevingsvergunning is vereist voor:  

1. werken of werkzaamheden, behorend bij het normale onderhoud, gebruik en 

beheer; 

2. werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het 

bestemmingsplan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een 

voor dat tijdstip verleende vergunning; 

3. werken of werkzaamheden die, gelet op de bestemmingsomschrijving, voor deze 

gronden van ondergeschikte betekenis moeten worden beschouwd. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 12  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 13  Algemene bouwregels 

13.1  Bestaande afstanden en andere maten 

13.1.1  Maximaal toelaatbaar 

Indien afstanden tot, en hoogten, inhoud, aantallen en/ of oppervlakten van bestaande 

bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

wetgeving, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer 

bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en 

hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. 

13.1.2  Minimaal toelaatbaar 

In die gevallen dat afstand tot, en hoogte, inhoud, aantallen en / of oppervlakten van 

bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de wetgeving, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het 

plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten 

en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.  

13.1.3  Heroprichting 

In het geval van heroprichting van gebouwen is het bepaalde in 13.1.1 en 13.1.2 uitsluitend 

van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 

13.2  Overschrijding bouwgrenzen 

De aangegeven bouwgrenzen/voorgevellijn mogen/mag uitsluitend worden overschreden 

door:  

a. tot gebouwen behorende stoepen, trappen- c.q. lifthuizen, hellingbanen, funderingen, 

entreeportalen, veranda's mits de overschrijding niet meer dan 2,5 m bedraagt;  

b. tot gebouwen behorende balkons mits de overschrijding niet meer dan 2,0 m bedraagt. 
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Artikel 14  Algemene gebruiksregels 

14.1  Gebruik van gronden en bouwwerken 

14.1.1  Strijdigheid artikelen 

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze 

of tot een doel strijdig met de in de artikelen aan de grond gegeven bestemming, de 

bestemmingsomschrijving en de overige regels.  
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Artikel 15  Algemene aanduidingsregels 

15.1  Geluidzone - industrie 

15.1.1  Omschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' zijn, behalve voor de 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en 

instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als 

bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder. 

15.1.2  Bouwregels 

Binnen de op de verbeelding aangegeven aanduiding 'Geluidzone - industrie' is de bouw 

en het gebruik van nieuwe geluidgevoelige functies niet toegestaan, tenzij middels een 

akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting vanwege het industrielawaai 

op de gevels van de gebouwen met de nieuwe geluidgevoelige functies niet hoger is dan 

de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of de maximaal te verlenen hogere 

grenswaarde.  

15.1.3  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen in die zin, dat 

de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' opgeheven of veranderd wordt als de bron 

van de geluidzone is opgehouden te bestaan danwel het gebied voor geluidshinderlijke 

bedrijven is aangepast. 
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Artikel 16  Algemene afwijkingsregels 

16.1  Afwijking bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

het straat- en bebouwingsbeeld, de woon- en milieusituatie, de verkeersveiligheid, de 

sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, en tenzij 

daardoor belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, met een 

omgevingsvergunning afwijken van het in dit plan bepaalde:  

a. ten aanzien van de plaats van de bebouwingsgrenzen, voor zover de afwijking van 

geringe aard is en ten aanzien van andere ondergeschikte punten, wanneer dit met het 

oog op de praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk indien de 

aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt;  

b. van de in de artikelen 3 tot en met 14 genoemde maten resp. percentages, mits de 

afwijking niet meer bedraagt dan 10%; 

c. van enige bestemming van gronden uitsluitend ten behoeve van het bouwen van 

bouwwerken van openbaar nut, zoals transformatorhuisj, met dien verstande, dat de 

inhoud per op te richten bouwwerk niet meer dan 50 m³ zal bedragen en de goothoogte 

ervan niet meer dan 3 m zal bedragen.  
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Artikel 17  Algemene wijzigingsregels 

17.1  Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding 

bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen 

bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor 

zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of 

bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand 

van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het 

bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.  

17.2  Belangenprocedure bij de algemene wijzigingsregels 

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, 

dienen de procedureregels zoals opgenomen in Artikel 18 in acht te worden genomen.  
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Artikel 18  Algemene procedureregels 

18.1  Procedure wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen voornemens zijn gebruik te maken van de 

wijzigingsbevoegdheid voor zover naar dit artikel wordt verwezen. 

18.2  Procedureregels 

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn gebruik te maken van een wijziging 

als bedoeld in artikel 18.1 gelden hiervoor de volgende procedureregels. 

18.2.1  Termijn en terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit, houdende een wijziging of uitwerking als bedoeld in bovenstaande 

artikelen, ligt gedurende zes weken bij de gebruikelijke gemeentelijke informatiepunten 

voor belanghebbenden ter inzage. 

18.2.2  Wijze bekendmaking 

Burgemeester en wethouders maken de nederlegging tevoren op de gebruikelijke wijze 

bekend. 

18.2.3  Zienswijzen 

De bekendmaking houdt in de bevoegdheid van belanghebbenden om gedurende de 

termijn van terinzagelegging zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en 

wethouders tegen het ontwerpbesluit. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 19  Overgangsregels 

19.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

19.2  Omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 19.1 een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 19.1 met maximaal 

10%. 

19.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Lid 19.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

19.4  Overgangsrecht gebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

19.5  Strijdig gebruik 

veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

19.6  Verboden gebruik 

Als het gebruik, bedoeld in 19.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten. 

19.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 
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Lid 19.4 is niet van toepassing op het gebruik dat al in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

19.8  Hardheidsclausule 

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een 

onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer personen, kunnen burgemeester 

en wethouders ten behoeve van die persoon of personen dat overgangsrecht buiten 

toepassing laten. 
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Artikel 20  Slotregels 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Groot Mariadal' van de gemeente Roosendaal. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  

 

De griffier,   De voorzitter,  

  



Bijlagen bij de regels 

  



Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten 

  



 
Bijlage 1      Staat van bedrijfsactiviteiten 

 
I. Indeling op grond van de bedrijfsactiviteiten  
 
0 Landbouw, jacht en bosbouw 
01 Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw  

 
1/2/3 Industrie 
05 Visserij- en visteeltbedrijven  
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken  
16 Verwerking van tabak  
17 Vervaardiging van textiel  
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont  
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)  
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en 

vlechtwerk 
 (excl. meubels)  
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren  
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media  
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie  
24 Vervaardiging van chemische producten  
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof  
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten  
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm  
28 Vervaardiging van producten van metaal  
29 Vervaardiging van machines en apparaten  
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers  
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en 

benodigdheden  
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en  

-benodigdheden  
33 Vervaardiging van medische apparaten/instrumenten, orthopedische 

artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken  
34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers  
35 Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens en 

opleggers)  
36 Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.  
37 Voorbereiding tot recycling  

 
4 Bouwnijverheid 
40 Productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water  
45 Bouwnijverheid  

 
5 Reparatie van consumentenartikelen en handel 
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; 

benzineservicestations  
51 Groothandel (op- en overslag van goederen zonder verwerking, excl. 

auto's en motorfietsen)  
52 Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren  

 
6 Vervoer, opslag en communicatie 
60 Vervoer over land  
63 Dienstverlening t.b.v. het vervoer  
64 Post en telecommunicatie  

 
7 Verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening 
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en overige roerende goederen  
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d.  



73 Speur- en ontwikkelingswerk  
74 Overige zakelijke dienstverlening  
75 Overheidsdiensten  
 
9 Milieudienstverlening en overige dienstverlening 
90 Milieudienstverlening  

          93 Overige dienstverlening 



 

II. Indeling op grond van het opgestelde vermogen  

 
 
 

SBI-code/ 
Bedrijfs(sub)groep of activiteit 

categorie maatgevende 

milieuasp.1) 

continu 

factor2) 

    
01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW    
01.1 Akker- en tuinbouw    
 01.12 Tuinbouw    
   - champignonkwekerijen (algemeen) 2 G/Gr/R C 
   - champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 Gr C 
   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 G/Gr/S C 
   - witlofkwekerijen (algemeen) 2 G/Gr/R C 
01.4 Dienstverlening t.b.v. de landbouw    
 - algemeen (o.a. loonbedrijven) 3.2 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² 

bedraagt 
3.1 G - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 500 m² 
bedraagt 

2 G - 

 - indien opslag bestrijdingsmiddelen: zie SBI-code 51.55    
 - KI-stations 3.1 G/Gr - 
 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven algemeen 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 500 m² 

bedraagt 
2 G - 

    
05 VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN    
05.1 - Zeevisserijbedrijven 3.2 Gr/G C 
 - Binnenvisserijbedrijven 3.1 Gr/G C 
05.2 Vis- en schaaldierkwekerijen    
 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 Gr/G C 
 - visteeltbedrijven 3.1 Gr/G C 
    
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN    
15.1 Slachterijen en vleesverwerking    
 - slachterijen, vervaardiging van vleeswaren en 

vleesconserven 
3.2 G/Gr C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

3.1 G/Gr C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² 
bedraagt 

2 G/Gr - 

 - vetsmelterijen 5 Gr C 
 - bewerking van darmen en verwerking van ander dierlijk afval 4.2 Gr C 
 - vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak van 

minder dan 2.000 m² en vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden 

3.1 G/Gr - 

15.2 Visverwerking    
 - algemeen 4.2 Gr - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 3.2 Gr - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 300 m² bedraagt 3.1 Gr - 
 - indien drogen 5 Gr C 
 - indien roken 4.2 Gr C 
15.3 Groente- en fruitverwerking    
 - algemeen 3.2 G/Gr C 
 - vervaardiging van aardappelproducten 4.2 Gr C 
 - indien vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak 

van minder dan 2.000 m² 
3.1 G/Gr - 

 - verwerking van koolsoorten 4.1 Gr C 
 - drogen van groente of fruit of fabricage van uienconserven 4.2 Gr C 



(zoutinleggerij) 
15.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten    
 - algemeen 4.1 Gr C 
 - indien de productiecapaciteit 250.000 ton/jaar of meer 

bedraagt 
4.2A G/Gr C 

15.5 Vervaardiging van zuivelproducten    
 15.51 Vervaardiging van zuivelproducten    
   - algemeen 4.2 G C 
   - vervaardiging van consumptiemelk- en 

melkproducten 
3.2 G C 

   - indien de productiecapaciteit voor melk-, 
weipoeder of andere gedroogde zuivelproducten 
1,5 ton/uur of meer bedraagt 

5A G C 

   - indien concentratie van melk of melkproducten 
door middel van indamping met een water-
verdampingscapaciteit van 20 ton/uur of meer 

5A G C 

   - indien de melkverwerkingscapaciteit voor 
consumptiemelk of -producten en geëvaporiseerde 
melk of -producten 55.000 ton/jaar of meer 
bedraagt 

4.2A G C 

 15.52 Bereiding van consumptie-ijs    
   - algemeen 3.2 G C 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² 

bedraagt 
2 G - 

15.6 Vervaardiging van meel    
 - algemeen 4.1 G C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt 3.1 G C 
 - indien vervaardiging van zetmeel of zetmeelderivaten met 

een capaciteit van 10 ton/uur of meer 
4.2A G C 

15.7 Vervaardiging van diervoeder    
 - mengvoeder algemeen 4.1 G/Gr C 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van veevoeder 

100 ton/uur of meer bedraagt 
4.2A G/Gr C 

 - drogerijen 4.2 Gr C 
 - indien de waterverdampingscapaciteit 10 ton/uur of meer 

bedraagt 
5A G C 

 - veevoeder n.e.g.3) 5 G/Gr C 

15.8 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen    
 15.81/ Brood, beschuit, banket, koek en biscuit    
 15.82 - algemeen 3.2 G/Gr C 
   - indien de verwerkingscapaciteit minder dan 

2.500 kg meel/week bedraagt 
2 G/Gr C 

 15.83 Suiker    
   - algemeen 5 Gr C 
   - vervaardiging van suiker uit suikerbieten met een 

capaciteit van 2.500 ton/dag of meer 
5A Gr C 

 15.84 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van 
chocolade en suikerwerk 

   

   - cacao en chocolade 5 Gr - 
   - indien vervaardigen van chocoladewerken met een 

maximaal oppervlak van de bedrijfsbebouwing van 
2.000 m² 

3.2 Gr - 

   - idem, met een maximaal oppervlak van de 
bedrijfsbebouwing van 200 m² 

2 Gr - 

   - suikerbranden 4.2 Gr - 
   - suikerwerk 3.2 Gr - 
   - idem, indien met een maximaal oppervlak van de 

bedrijfsbebouwing van 200 m² 
2 Gr - 

 15.85 Deegwaren 3.1 Gr - 
 15.86  Overige voedingsmiddelen    



  t/m  - algemeen 4.1 Gr - 
 15.89 - theepakkerijen en soep(aroma)fabrieken zonder 

poederdrogen 
3.2 Gr - 

   - soep(aroma)fabrieken met poederdrogen 4.2 Gr - 
   - koffiebranderijen 5 Gr C 
15.9 Vervaardiging van dranken    
 15.91 Distilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 Gr C 
 15.92 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting    
   - algemeen 4.1 G/Gr - 
   - indien de capaciteit voor het vervaardigen van gist 

5.000 ton/jaar of meer bedraagt 
4.2A G/Gr C 

 15.93/ Vervaardiging van overige alcoholische dranken
 15.94/ (exclusief bier) 
 15.95 

2 G C 

 15.96/ Bierbrouwerijen en mouterijen 4.2 Gr C 
 15.97    
 15.98 Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken 3.2 G C 
    
16 VERWERKING VAN TABAK    
160      Tabaksverwerkende industrie 4.1 G C 
 
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 
17.1/ Bewerken en spinnen van textielvezels en weven van tex- 
17.2 tiel 

   

 - algemeen 3.2 G - 
 - indien 50 of meer weefgetouwen met schietspoelen 

aanwezig zijn 
4.2A G - 

17.3 Textielveredeling 3.1 G/Gr - 
17.4/ Vervaardiging van textielwaren    
17.5 - algemeen 3.1 G - 
 - tapijten en vloerkleden 4.1 G - 
17.6/ Vervaardiging van gehaakte en gebreide stoffen en 
17.7 artikelen 

3.1 G - 

    
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 
18.1 Vervaardiging van kleding van leer 3.1 G - 
18.2 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. leer) 2 G - 
18.3 Bereiden, verven en vervaardigen van (artikelen van) bont 3.1 Gr - 
 
19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) 
19.1 Looien en bewerken van leer 4.2 Gr - 
19.2 Vervaardiging van lederwaren (excl. kleding en schoeisel) 3.1 Gr - 
19.3 Vervaardiging van schoeisel 3.1 G/Gr - 
 
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHTWERK 

(EXCL. MEUBELS) 
20.1 Primaire houtbewerking 
 - houtzagerijen, -schaverijen e.d. 3.2 G - 
 - houtverduurzaming met zoutoplossingen 3.1 G - 
 - idem met creosoot of carbolineum 4.1 Gr - 
20.2 Vervaardiging van fineer- en plaatmaterialen 3.2 G/Gr - 
20.3 Vervaardiging van timmerwerk 3.2 G - 
20.4 Vervaardiging van houten emballage 3.2 G/R/S - 
20.5 Vervaardiging van overige artikelen van hout, kurk, riet en 

vlechtwerk 
   

 - overige artikelen van hout 3.2 G/R/S - 
 - kurkwaren, riet en vlechtwerk 2 G/S - 
    
21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN 
21.1 Vervaardiging van pulp, papier en karton 



 - pulp 4.1 G/Gr - 
 - papier en karton algemeen 3.1 G/Gr/S - 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van papier of 

celstof 3 ton/uur tot 15 ton/uur bedraagt 
4.1A G C 

 - idem, indien de productiecapaciteit 15 ton/uur of meer 
bedraagt 

4.2A G C 

21.2 Vervaardiging van papier- en kartonwaren    
 - papierwaren, golfkarton en kartonnage 3.2 G C 
 - indien de capaciteit voor het vervaardigen van papier of 

celstof 3 ton/uur of meer bedraagt 
4.1A G C 

    
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
22.1 Uitgeverijen 1 G - 
22.2 Drukkerijen en aanverwante activiteiten    
 - dagbladdrukkerijen, offset-rotatiedrukkerijen met thermische 

drogerij en rotatie-diepdrukkerijen 
3.2 G C 

 - offset-drukkerijen zonder rotatiepersen, hoogdrukkerijen, 

kopieerinrichtingen en vlakdrukkerijen n.e.g.3) 

2 G/Gr C 

 - chemigrafische en fotolithografische bedrijven, 

zeefdrukkerijen, drukkerijen n.e.g.3) en grafische 
afwerkingsbedrijven (binderij e.d.) 

2 G/Gr - 

 - loonzetterijen 2 Gr - 
22.3 Reproductie van opgenomen media 1 G/Gr - 
    
    
23 AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE 
23.1 Vervaardiging van cokesovenproducten 

   

 - algemeen 5 G/Gr C 
 - productie van koolelektroden met een capaciteit van 50.000 

ton/jaar of meer 
6A Gr C 

 - vergassing van steenkool, vervaardigen van cokes uit 
steenkool of breken, malen, zeven of drogen van 
steenkolen, of andere mineralen of derivaten daarvan met 
een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 ton/jaar of 
meer 

6A G/Gr C 

23.2 Aardolieverwerking    
 - raffinaderij 6 G/Gr/R C 
 - indien de capaciteit voor het raffineren, kraken of vergassen 

van aardolie of aardoliefracties 106 ton/ jaar of meer 
bedraagt 

6A G/Gr/R C 

 - vervaardiging van smeeroliën en -vetten (niet verbonden 
aan aardolieraffinaderij) 

3.2 G - 

 - aardolieverwerking n.e.g.3) 4.2 Gr - 

    
24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN    
24.1/ Vervaardiging van basischemicaliën en farmaceutische 
24.4 producten 

   

 - algemeen 5 G/Gr/R/S C 
 - petrochemische producten of chemicaliën met een niet in 

een gebouw opgesteld motorisch vermogen van 1 MW of 
meer  

5A G/Gr/R C 

 - vervaardigen, bewerken of verwerken van methanol met een 
productiecapaciteit van minder dan 100.000 ton/jaar 

4.1 G C 

 - idem, met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 
meer 

4.2A G C 

 - productie van vetzuren en alkanolen uit dierlijke en 
plantaardige oliën en vetten met een capaciteit van 50.000 
ton/jaar of meer 

5A Gr C 

 - overige vetzuren- en alkanolen 4.2 Gr C 



 - grondstoffen voor geneesmiddelen en fijnchemicaliën met 
een capaciteit van minder dan 1.000 ton/ jaar 

4.2 R C 

 - anorganische en organische grondstoffen n.e.g.3) niet 
vallend onder de "post-Sevesorichtlijn" 

4.2 Gr/R C 

 - kleur- en verfstoffen 4.1 G/Gr/R C 
 - idem, glazuren of emailles met een capaciteit van 5.000 

ton/jaar of meer 
4.2A G/Gr/R C 

 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 G/R - 
 - verbandmiddelen 2 G - 
24.2 Vervaardiging van landbouwchemicaliën    
 - algemeen 5 R C 
 - indien met een niet in een gebouw opgesteld motorisch 

vermogen van 1 MW of meer 
5A G/R C 

24.3 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 4.2 Gr/R C 
    
24.5 Vervaardiging van zeep, was-, reinigings- en 

onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica 
4.2 Gr C 

24.6 Vervaardiging van overige chemische producten    
 - algemeen 3.2 Gr/R - 
 - lijm en plakmiddelen met gebruik van dierlijke grondstoffen 5 Gr - 
 - munitie en springstoffen 5 R - 
 - chemische kantoorbenodigdheden 3.1 G/Gr/R - 

 - chemische producten n.e.g.3) (24.66) 4.1 Gr/R C 

24.7 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 4.2 G/Gr C 
    
25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 
25.1 Vervaardiging van producten van rubber    
 - banden en rubberregeneratie 4.2 G/Gr C 
 - rubberproducten (excl. Banden) 3.2 Gr - 
 - vernieuwen van loopvlakken 4.1 Gr - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak kleiner is dan 100 m² 3.1 Gr - 
25.2 Vervaardiging van producten van kunststof    
 - algemeen 4.1 Gr - 
 - indien met toepassing van fenolharsen 4.2 Gr - 
 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 
3.1 G/Gr/R - 

    
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN 
26.1 Vervaardiging van glas en glaswerk    
 - algemeen 3.2 G - 
 - vervaardigen, bewerken of verwerken van glas of glazen 

voorwerpen met een capaciteit van 10 ton/uur of meer 
4.2A G C 

 - vervaardigen van glaswol of glasvezels met een 
productiecapaciteit van minder dan 5.000 ton/jaar 

4.2 Gr - 

 - idem, met een productiecapaciteit van 5.000 ton/jaar of meer 5 Gr C 
 - glasbewerking 3.1 G/S - 
 - glas-in-lood-zetterijen 2 G - 
26.2/ Vervaardiging van keramische producten 3.2 G/S - 
26.3    
26.4 Vervaardiging van bakstenen, baksteenelementen en dakpannen 4.1 G/S - 
26.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips    
 26.51 Cement    
   - algemeen 5 G C 

 
   - indien productie van cement en/of cementklinkers 

met een capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 
5A G C 

 26.52/ Kalk en gips    
 26.53 - algemeen 4.1 G/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 

meer 
5 G - 



   - indien breken, malen, zeven of drogen van kalk 
met een capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

5A G - 

26.6 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips    
 26.61 Beton- en cementwaren (voor de bouw)    
   - algemeen 4.1 G - 
   - indien gebruik van persen, triltafels of 

bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
minder dan 100 ton/dag 

4.2 G - 

   - indien gebruik van persen, triltafels of 
bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
minder dan 100 ton/dag 

5A G - 

 26.61 Kalkzandsteen    
   - algemeen 3.2 G/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of 

meer 
4.2 G/S - 

   - indien breken, malen, zeven of drogen met een 
capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

4.2A G/S - 

 26.62 Mineraalgebonden bouwplatenfabriek 3.2 G/S - 
 26.63/ Beton- en cementmortel    
 26.64 - algemeen 3.2 G/S - 
   - vervaardigen van cement- of betonmortel met een 

capaciteit van 100 ton/uur of meer 
4.2A G/S - 

 26.65/ Producten van beton, (vezel)cement en gips (niet voor     de bouw)    
 26.66 - algemeen 3.2 G/R/S - 
   - indien productiecapaciteit van 100 ton/dag of meer 4.2 G/R/S - 
   - indien gebruik van persen, triltafels of 

bekistingstrillers met een productiecapaciteit van 
100 ton/dag of meer 

4.2A G/S - 

26.7 Natuursteenbewerking    
 - algemeen 3.2 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 3.1 G/S - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen met een productie-

capaciteit van minder dan 100.000 ton/jaar 
4.2 G - 

 - indien breken, malen, zeven of drogen met een productie-
capaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 

5A G - 

26.8 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale 
producten 

   

 26.81 Schuur-, slijp- en polijstmiddelen 3.1 G/S - 
 26.82 Overige niet-metaalhoudende minerale producten    
   - bitumineuze materialen 4.2 Gr - 
   - idem, met een productiecapaciteit van 100 ton/uur 

of meer 
5A Gr - 

   - isolatiematerialen (excl. glaswol) 4.1 Gr C 
   - indien de productiecapaciteit voor steenwol 5.000 

ton/jaar of meer bedraagt 
4.2A G C 

   - minerale producten n.e.g.3) 3.2 G/S - 

   - asfaltcentrales 4.1 G - 
   - idem, indien de productiecapaciteit 100 ton/uur of 

meer bedraagt 
4.2A G - 

 
    
27 VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM    
 - ijzer en staalindustrie algemeen 5 G/Gr - 
    
 - non-ferro metaalindustrie algemeen (excl. 

ertsvoorbewerking) 
4.2 G - 

 - profielzetterijen en draadtrekkerijen met een 
productieoppervlakte kleiner dan 2.000 m² 

4.2 G - 

 - malen, roosten, pelletiseren, of doen sinteren van ertsen of 
derivaten daarvan met een capaciteit van 1.000 ton/jaar of 

5A G/Gr C 



meer 
 - indien de capaciteit voor de productie van primaire non-

ferrometalen 1.000 ton/jaar of meer bedraagt 
5A G - 

 - indien de capaciteit voor de productie van ruwijzer of ruw 
staal 1.000 ton/jaar of meer bedraagt 

6A G/Gr C 

 - indien productie van metalen buizen door middel van 
walsen, trekken of lassen met een productieoppervlakte van 
2.000 m² of meer 

5A G - 

 - warmbandwalserijen en koudbandwalserijen voor het tot 
platen omvormen van metalen of hun legeringen waarvan 
het smeltpunt hoger is dan 800 K en waarvan de dikte van 
het aangevoerde materiaal groter is dan 1 mm, met een 
productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - walserijen of trekkerijen voor het tot profiel- en stafmateriaal 
omvormen van metalen of hun legeringen waarvan het 
smeltpunt hoger is dan 800 K, met een productieoppervlakte 
van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - smelterijen of gieterijen van metalen of hun legeringen met 
een productiecapaciteit van 4.000 ton/jaar of meer voor 
zover het smeltpunt van de metalen en hun legeringen 
hoger is dan 800 K 

5A G - 

 - gieterijen 4.2 G - 
    
28 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL    
28.1 Vervaardiging van metaalconstructiewerken, ramen, deuren en 

kozijnen 
   

 - gesloten gebouw 3.2 G - 
 - in een niet gesloten gebouw met een productieoppervlak 

kleiner dan 2.000 m² 
4.1 G - 

 - samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 
door middel van smeden, klinken, lassen of monteren met 
een niet in een gesloten gebouw ondergebracht 
productieoppervlak van 2.000 m² of meer 

5A G - 

28.2/ Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels en 
28.3 radiatoren voor centrale verwarming en van stoomketels 

   

 28.21/ Tanks, reservoirs en (stoom)ketels    
 28.3  - algemeen 4.1 G - 
   - produceren en renoveren van metalen ketels of 

tanks met een productieoppervlakte van 2.000 m² 
of meer 

5A G - 

 28.22 Producten voor centrale verwarming 3.2 G/Gr/R - 
28.4 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal    
 - stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 G - 
 - smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 G - 
28.5 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking    
 28.51 Oppervlaktebehandeling    
   - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, 

verkoperen e.d.) 
2 G - 

   - algemeen, scoperen, mechanische 
oppervlaktebehandeling 

3.1 G - 
 
 

  
  - thermisch verzinken, thermisch vertinnen, anodiseren, 

eloxeren, chemische oppervlaktebehandeling, 
emailleren, metaalharden, lakspuiten en moffelen 

3.2 G/Gr - 

   - stralen 4.1 G/S - 
 28.52 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 G - 
28.6 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en 

sluitwerk 
3.2 G - 

28.7 Vervaardiging van overige producten van metaal    



 - schroeven, massadraaiwerk, veren e.d. (metaalwaren) 3.2 G - 
 - metalen emballage-industrie 3.2 G/Gr/R - 
 - produceren, renoveren of schoonmaken van metalen vaten 

met een productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 
4.2A G/Gr - 

 - smederijen van ankers en kettingen met een 
productieoppervlakte van 2.000 m² of meer 

5A G - 

    
29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN    
 - met een productieoppervlak kleiner dan 2.000 m² 3.2 G - 
 - met een productieoppervlak van 2.000 m² of meer 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

 - samenvoegen van plaat-, profiel-, staf- of buismaterialen 
door middel van smeden, klinken, lassen of monteren met 
een niet in een gesloten gebouw ondergebracht 
productieoppervlak van 2.000 m² of meer 

5A G - 

 - reparatie van machines en apparaten 3.1 G - 
    
30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS 
3.1 G - 

    
31 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN 
31.1/ Vervaardiging van elektromotoren, generatoren, transfor- 
31.2 matoren, schakel- en verdeelinrichtingen 

4.1 Gr - 

31.3 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad 4.1 G - 
31.4 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en 

batterijen 
3.2 G/Gr - 

31.5 Vervaardiging van elektrische lampen, buizen en 
verlichtingsbenodigdheden 

4.2 R - 

31.6 Vervaardiging van overige elektrotechnische benodigdheden 

n.e.g.3) 

3.1 G - 

    
32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR EN 

-BENODIGDHEDEN 
 3.1 G/Gr - 
    
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATEN/INSTRUMENTEN, ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN 

E.D., PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN UURWERKEN 
 2 G/Gr - 
    
34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 
34.1 Vervaardiging van auto's (incl. assemblage)    
 - algemeen 4.2 G - 
 - indien het productieoppervlak kleiner is dan 10.000 m² 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

34.2 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en 
opleggers 

4.1 G - 

34.3 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires 3.2 G - 
    
35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS EN
 OPLEGGERS) 
35.1 Scheepsbouw en scheepsreparatie    
 - houten schepen 3.1 G/S - 
 - kunststof schepen 3.2 G/Gr - 
 - metalen schepen algemeen 4.1 G - 
 - indien onderhouden, repareren of behandelen van de 

oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn 
3.2 G/Gr/S - 



te meten lengte van minder dan 25 m en/of het incidenteel 
bouwen van dergelijke schepen  

 - indien bouwen, onderhouden, repareren of behandelen van 
de oppervlakte van metalen schepen met een langs de 
waterlijn te meten lengte van 25 m of meer en/of beproeven 
verbrandingsmotoren met voorzieningen of installatie voor 
het afremmen van een gezamenlijk motorisch vermogen van 
1 MW of meer 

5A G C 

 - scheepsloperijen 5 G - 
35.2 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel    
 - algemeen 3.2 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer 

4.2A G - 

35.3 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen (incl. reparatie)    
 - algemeen 5 G - 
 - zonder proefdraaien motoren 4.1 G - 
 - beproeven van verbrandingsmotoren met voorzieningen of 

installaties voor het afremmen van een gezamenlijk 
motorisch vermogen van 1 MW of meer en/of straalmotoren 
of -turbines met een stuwkracht van 9 KN of meer 

5A G - 

35.4 Vervaardiging van rijwielen, motorrijwielen en invalidenwagens 3.2 G - 
35.5 Vervaardiging van overige transportmiddelen 3.2 G - 
    

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.3) 
36.1 Vervaardiging van meubels    
 - houten of metalen meubels algemeen 3.2 G - 
 - indien met lakspuiterij 3.2 G/Gr/R/S - 
 - kunststof meubels algemeen 3.2 G/Gr/R - 
 - indien met toepassing van fenolharsen (zie ook SBI-code 

25.2) 
4.2 Gr - 

 - rietmeubels en matrassen 3.1 G/Gr/R/S - 
 - meubelstoffeerderijen 1 - - 
 - overige meubels 2 G/Gr/R - 
36.2 Vervaardiging van sieraden e.d. 2 Gr - 
36.3 Vervaardiging van muziekinstrumenten 2 G/Gr - 
36.4/ Vervaardiging van spellen, speelgoed- en sportartikelen 
36.5 

3.1 G - 

36.6 Vervaardiging van overige goederen n.e.g.3)    

 - vervaardiging van linoleum en vloerzeil 5 Gr - 
 - sociale werkplaatsen 3.1 Gr - 
 - idem, met lakspuiterij 3.2 G/Gr/R/S - 

 - vervaardiging van overige goederen n.e.g.3) 3.1 G/Gr - 

    
37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING    
37.1 Voorbereiding tot recycling van metaalafval    
 - herwinning van ijzer en staal (o.a. autoshredders) 5 G C 
 - sorteren van oud ijzer 3.2 G/R - 
 - indien het opslagterrein kleiner is dan 1.000 m² 3.1 G/R/S - 
37.2 Voorbereiding tot recycling van overig afval    
 - algemeen 4.2 G/Gr - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van grond met een 

verwerkingscapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer 
   

  . in de open lucht 5A G/S - 
  . uitsluitend in gesloten gebouwen 4.2A G - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van puin met een 

verwerkingscapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer in de 
open lucht 

5 G/S - 

    
40 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS,    



STOOM EN WARM WATER 
 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen van 50 MW of meer)    
 - Oliegestookt/gasgestookt/warmtekrachtinstallatie 5A G C 
 Elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen:  G C 
 - kleiner dan 10 MVA 2 G C 
 - vanaf 10 tot 100 MVA 3.1 G C 
 - vanaf 100 tot 200 MVA 3.2 G C 
 - vanaf 200 tot 1000 MVA 4.2A G C 
 - vanaf 1.000 MVA 5A G C 
    
    
 Gasdistributiebedrijf    
 - gascompressortstation met een vermogen kleiner dan 100 

MW 
4.2 G C 

 - gascompressortstation met een vermogen van 100 MW of 
meer 

5 G C 

 - gasreduceer-, compressor-, meet- en regelinstallatie cat. A 1 G C 
 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten, gebouwen, cat. B 

en C) 
2 G C 

 - gasontvangst- en verdeelstations, cat. D 3.2 G C 
 Warmtevoorzieninginstallaties gasgestookt    
 - stadsverwarming 3.2 G C 
 - blokverwarming 2 G/R C 
    
45 BOUWNIJVERHEID    
45.1/ Bouwrijp maken van terreinen/ 
45.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (excl. 

grondverzet) 

   

 - burgerlijke en utiliteitsbouw algemeen 
(aannemingsbedrijven), gemeentewerf 

3.1 G/R/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

2 G/S - 

 - heiersbedrijven, betonijzervlechtbedrijven, slopersbedrijven 
en steigerbouwbedrijven 

3.2 G/R/S - 

 - grond-, water- en wegenbouwkundige bedrijven algemeen 
(aannemingsbedrijven) 

3.2 G/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 5.000 m² 
bedraagt 

3.1 G/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

2 G/S - 

45.3 Bouwinstallatie    
 - loodgieters- en fitterswerk, installatie van centrale 

verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur en sanitair, 
isolatiewerkzaamheden 

2 G/R - 

 - indien met spuiterij 3.1 G/Gr/R - 
 - elektrotechnische installatie 2 G/R - 
45.4 Afwerken van gebouwen    
 - schilderen, glaszetten, afwerken van vloeren en wanden, 

stukadoren en overige afwerking 
3.1 G/Gr/R/S - 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

2 G/Gr/R/S - 

 - woningstoffeerderijen 1 - - 
45.5 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel    
 - algemeen 3.2 G/V C 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² bedraagt 3.1 G/V C 
    
50 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN; EXCLUSIEF DETAILHANDEL 
50.1/ Handel in en reparatie van auto's    
50.2 - groothandel in vrachtauto's (incl. import) 3.2 G - 
 - overige groothandel 3.1 G - 



 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 
bedraagt 

2 G - 

 - autoreparatiebedrijven algemeen 2 G/R - 
 - reparatie van vrachtwagens 3.1 G/Gr - 
 - autoplaatwerkerijen 3.2 G - 
 - autospuit- en tectyleerinrichtingen 3.1 Gr - 
 - autobeklederijen 1 - - 
 - autowasserijen 2 G - 
 - sleepbedrijven van voertuigen 3.2 G C 
50.3 Handel in auto-onderdelen en -accessoires    
 - groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
50.4 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en 

accessoires 
   

 - groothandel 3.1 G - 
 - idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
 - reparatie 2 G - 
    
51 GROOTHANDEL (OP- EN OVERSLAG VAN GOEDEREN ZONDER VERWERKING, EXCL. AUTO'S EN 

MOTORFIETSEN) Voor op- en overslagbedrijven met eigen vervoersactiviteiten: zie SBI-code 60.2 
51.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren    
 51.21/ Akkerbouwproducten en veevoeders,    
 51.22 bloemen en planten   - 
   - algemeen 2 G/Gr/R/S - 
   - indien op- of overslag van granen, meelsoorten, 

zaden, gedroogde peulvruchten, maïs of derivaten 
daarvan of veevoeder met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 

4.2A G/S - 

   - overige op- en overslag van granen 3.2 G/R/S - 
   - opslag met koelinstallaties met een koelvermogen 

van 300 kW of meer 
3.2 G/R - 

   - plantaardige oliën en vetten, oliehoudende 
grondstoffen 

3.2 G/Gr - 

 51.23 Levende dieren 3.2 G C 
 51.24 Huiden, vellen en leder 3.1 Gr - 
 51.25 Ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen    
   - algemeen 2 G/Gr/R/S - 
   - opslag met koelinstallaties met een vermogen van    - 300 kW of meer  3.2 G/R  
51.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen    
   - algemeen 2 G/Gr/R - 
   - opslag met koelinstallaties met een vermogen van 

300 kW of meer 
3.2 G/R - 

   - dierlijke oliën en vetten 3.2 G/Gr - 
51.4 Groothandel in overige consumentenartikelen    
 - munitie 3.2 R C 
 - consumentenvuurwerk, indien meer dan 10.000 kg wordt 

opgeslagen 
3.1 R C 

    
 - consumentenvuurwerk, indien niet meer dan 10.000 kg 

wordt opgeslagen 
2 R C 

 
 - overige 3.1 G - 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

51.5 Groothandel in intermediaire goederen (excl. agrarische), afval 
en schroot 

   

 51.51 Brandstoffen en andere minerale olieproducten    
   - minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 3.2 Gr - 
   - vaste brandstoffen    
    . algemeen 5 G/S - 



    . indien het opslagterrein kleiner is dan 
2.500 m² 

3.2 S - 

    . inrichting voor de op- en overslag van 
steenkool met een opslagcapaciteit van 
2.000 m² of meer 

5A G/S C 

   - vloeibare brandstoffen    
    . ondergrondse opslag met een capaciteit van 

minder dan 1.000 m³ 
2 Gr - 

    . bovengrondse opslag van vloeistoffen 
behorend tot de K3-klasse met een capaciteit 
van minder dan 1.000 m³ 

3.1 R - 

    . bovengrondse opslag van vloeistoffen 
behorend tot de K1/K2-klasse met een 
capaciteit van minder dan 1.000 m³ 

3.2 Gr/R - 

    . opslag met een capaciteit van 1.000 m³ of 
meer maar minder dan 100.000 m³ 

4.1 R - 

    . opslag met een capaciteit van 100.000 m³ of 
meer 

5 R - 

   - gasvormige brandstoffen:    
    . algemeen 4.2 R - 
    . opslag van butaan, propaan, LPG met een 

capaciteit van 250 m³ of meer 
5 R - 

    . opslag van gasflessen met een capaciteit van 
10 tot 50 m³ 

3.2 R - 

    . idem, met een capaciteit tot 10 m³ 2 R - 
 51.52 Metalen en metaalertsen    
   - metaalertsen algemeen 4.2 G/S - 
   - indien de oppervlakte voor de opslag 2.000 m² of 

meer bedraagt 
5A G - 

   - metalen en halffabrikaten 3.2 G - 
 51.53 Hout en bouwmaterialen    
   - algemeen 3.1 G - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G  

   - zand en grind 3.2 G/S  
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

2.000 m² bedraagt 
3.1 G/S - 

    
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

500 m² bedraagt 
2 G/S - 

 51.54 IJzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur    
   - algemeen 3.1 G - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

 51.55 Chemische producten    
   - chemische grondstoffen en chemicaliën voor 

industriële toepassing algemeen 
3.2 R - 

   - op- of overslag van brandbare explosieve, sterk 
prikkelende of giftige gassen: zie SBI-code 51.51 

   

   - opslag van niet-reactieve gassen (incl. zuurstof), 
gekoeld 

3.1 R - 

 
   - bestrijdingsmiddelen    
    . algemeen 5 R - 
    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 

minder dan 2.500 m² bedraagt 
4.2 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
300 t/m 1.000 m² bedraagt 

4.1 R - 

    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
minder dan 300 m² bedraagt 

3.2 R - 



    . indien de oppervlakte van de opslagruimte 
minder dan 600 m² bedraagt en een 
automatische gasblusinstallatie wordt 
toegepast 

3.1 R - 

    . indien de opslagcapaciteit minder dan 10 ton 
bedraagt 

2 R - 

   - kunstmeststoffen 3.1 R/S - 
   - rubber 3.1 G/Gr - 
 51.56 Overige intermediaire goederen    
   - textielgrondstoffen en -halffabrikaten 3.1 Gr - 
   - papier en karton 3.1 G/R - 
   - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

   - overige 2 G - 
 51.57 Afval en schroot    
   - autosloperij 3.2 G - 
   - op- en overslag alsmede sorteren van oud ijzer, 

schroot, puin, glas en hout (excl. radioactief afval) 
3.2 G - 

   - idem, indien het opslagterrein kleiner is dan 
1.000 m² 

3.1 G - 

   - op- en overslag van dierlijk afval 4.2 Gr - 
   - overige 3.1 G/R - 
   - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 

2.000 m² bedraagt 
2 G - 

51.6 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren    
 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 G - 
 - overige 3.1 G - 
    
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² 

bedraagt 
2 G - 

51.7 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met 
algemeen assortiment 

   

 - algemeen 3.1 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
    
52 REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN    
52.7 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen, o.a. 

elektrische huishoudelijke apparatuur, schoenen) 
1 - - 

    
60 VERVOER OVER LAND    
60.2 Vervoer over de weg    
 - goederenwegvervoer- en busbedrijven 3.2 G C 
 - idem, indien stalling van vrachtauto's en toerwagens in een 

gesloten gebouw en indien het bedrijfsoppervlak minder dan 
5.000 m² bedraagt 

3.1 G C 

 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 
bedraagt 

3.1 G C 

 - idem, indien stalling van vrachtauto's met koelinstallaties in 
de open lucht 

4.2 G C 

 - idem, indien schoonmaken tanks (zie SBI-code 74.7) 3.2 G/R C 
 - taxibedrijven 3.1 G C 
 - idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² 

bedraagt 
2 - C 

    
63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER    
63.1 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag    
 - loswal 3.2 G - 
 - overige op- en overslag: zie SBI-code 51    

63.2 Overige dienstverlening t.b.v. het vervoer n.e.g.3)    

 - stalling algemeen 3.1 G/R C 



 - caravan- en fietsenstalling 2 G C 
63.4 Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting 3.2 G C 
    
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES EN OVERIGE ROERENDE GOEDEREN 
71.1 Autoverhuur 2 G - 
71.2 Verhuur van overige transportmiddelen 3.1 G C 
71.3 Verhuur van machines en werktuigen    
 71.31/ Landbouw-, bosbouw- en bouwmachines en -werk- 
 71.32 tuigen 

3.1 G C 

 71.33 Kantoormachines en computers 2 G - 

 71.34 Overige machines en werktuigen n.e.g.3) 3.1 G C 

71.4 Verhuur van overige roerende goederen    
 - algemeen 3.1 G - 
 - indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt 2 G - 
    
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIEBUREAUS E.D. 
72.5 Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines 1 G - 
    
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK    
73.1 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 G/Gr/R - 
    
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING    
74.4 Reclamebureaus e.d.: reclameverspreiding, reclameverlichting, 

reclameschilders, standbouw 
3.1 G - 

74.7 Reiniging van gebouwen en transportmiddelen e.d.    
 - reiniging van gebouwen en installaties van gebouwen 

(glazenwasserijen, kantoorreiniging, schoorsteenvegers, cv-
ketelreiniging e.d.) 

3.1 Gr/R - 

 - ongediertebestrijding en ontsmetting 3.2 R - 
 - reiniging van tanks 3.2 G/R C  
 - schoonmaken van schepen 4.2 G/Gr/R/S C 
74.8 Overige zakelijke dienstverlening    
 - foto-ontwikkelcentrale 2 G - 
 - loonpakkerij 3.1 G - 
    
75 OVERHEIDSDIENSTEN    
75.25 Brandweerkazernes 3.1 G - 
    
90 MILIEUDIENSTVERLENING    
 - afvalwaterinzameling en -behandeling    
  . rioolgemalen 2 Gr C 
  . rioolwaterzuiveringsinrichtingen 4.1 Gr C 
  . idem, indien inrichting met waterstraal- of 

oppervlaktebeluchters, met een capaciteit van 100.000 
tot 300.000 i.e. 

4.2A Gr C 

  . idem, met een capaciteit van 300.000 i.e. of meer 5A Gr C 
 
 - afvalinzameling    
  . algemeen 3.1 G/S - 
  . vuiloverslagstations 4.2 G/S - 
 - afvalbehandeling (voor op- en overslag van afvalstoffen zie 

SBI-code 51) 
   

. vuilsortering 3.2 G/Gr - 

. vuilverbranding, mechanische afvalscheiding 4.2 G/Gr C 

. compostering in de open lucht 5 Gr - 

. compostering in gesloten gebouwen 3.2 G/Gr - 

. kabelbranderijen 3.2 Gr - 

. verwerking van olie-achtige afval, terugwinning van 
oplosmiddelen 

3.2 Gr C 

. verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 G - 



 - verwerking van dierlijk afval: zie SBI-code 15.1/15.7    
 - grondreiniging algemeen 3.2 G/Gr/S/V - 
 - indien breken, malen, zeven of drogen van grond of puin: zie 

SBI-code 37.2 
   

 - verwerking van radio-actief afval 6 R C 
    
93 OVERIGE DIENSTVERLENING    
93.01 Reinigen van kleding en textiel    
 - wasserijen en linnenverhuur 3.1 G/Gr C 
 - tapijtreiniging 3.1 G - 
 - chemische wasserijen en ververijen 2 G/Gr/R - 
 - wasverzendinrichtingen 2 G - 
 - wassalons, wasserettes 1 - - 

 
 
 

II. Indeling op grond van het opgestelde vermogen 
 
Omschrijving  categorie 
Inrichtingen met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 5A 
elektromotoren en verbrandingsmotoren van 15 MW of meer en 
inrichtingen voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch 
vermogen van 50 MW of meer: 
- indien het bedrijf volgens de indeling op grond van de 
 bedrijfsactiviteiten (hoofdstuk I) is ingedeeld in de categorieën 1 t/m 5 
- indien het bedrijf is ingedeeld in categorie 6 6A 
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Complexnaam

Klooster Mariadal

Aantal complexonderdelen Monumentnummers van complexonderdelen

5 517245, 517246, 526023, 526024,
526025

Woonplaats Gemeente Provincie

Roosendaal Roosendaal Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject

Vincentiusstraat 5, 4701 LM Roosendaal

Complexomschrijving
Inleiding.

KLOOSTER Mariadal, gebouwd voor de congregatie van de Franciscanessen Penitenten Recollectinnen naar ontwerp 
van J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl. De kapel vertoont kenmerken van 
Expressionistische baksteenarchitectuur.

Omschrijving.

Het complex ligt aan de Vincentiusstraat op een terrein dat zich parallel aan de Burgemeester Prinssensingel 
uitstrekt tot aan de Kloosterstraat en heeft een grote ommuurde tuin. Binnen de muur staan enkele sculpturen en 
kapellen. Een zandstenen kapel ligt achter het rechterdeel van de vleugel aan de Vincentiusstraat, niet ver van het 
klooster, in de tuin. Het klooster zelf, de tuinmuur, de tuin met grot en genoemde zandstenen kapel worden 
beschermd.

Waardering.

Het geheel van klooster, kapel en tuinmuur is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als 
bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke 
congregaties in het Interbellum. Het is een goed voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 
congregatieklooster onder invloed van nieuwe ontwikkelingen in de architectuur. Het heeft architectuurhistorische 
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waarden wegens plattegrond, materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van 
de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.
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Monumentnummer*: 517245

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 april 2002
Kadaster deel/nr: 13552/4

Complexnummer Complexnaam

517244 Klooster Mariadal

Woonplaats*

Roosendaal

Gemeente*

Roosendaal

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Vincentiusstraat 5 4701 LM Roosendaal

Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal

Vincentiusstraat 3 A 4701 LM Roosendaal

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Roosendaal en Nispen A 3764

Roosendaal en Nispen A 4721

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding.

KLOOSTER Mariadal, gebouwd voor de orde van de Franciscanessen Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van 
J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl. De kapel vertoont kenmerken van Expressionistische 
baksteenarchitectuur.

Omschrijving.

Het klooster heeft een T-vormige plattegrond. Het grootste deel bestaat uit een langgerekte drielaagse vleugel 
onder schilddak, evenwijdig aan de straat, deels terugliggend van de rooilijn. Beide uiteinden van deze vleugel 
hebben een lager en tot aan de rooilijn uitspringend hoekblok. Links is dat het voormalig rectoraat met topgevel en 
zadeldak. De rechterrisaliet onder tentdak staat tegen een hogere topgevel met zadeldak. Een haakse vleugel strekt 
zich achter het midden van de hoofdmassa uit. De kapel heeft een L-vormige plattegrond en ligt achter de 
hoofdingang, links van de haakse vleugel. De viering van deze kapel wordt bekroond door een grote koperen spits. 
De kapel omsluit een binnenhof met galerij. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, de daken hebben een klein 
overstek en zijn gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het midden heeft de voorgevel een monumentale 
ingangspartij onder een halfronde luifel met hardstenen trap en bordes. De brede houten openslaande deur heeft 
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een glas-in-lood bovenlicht en zijlichten met gebogen bovenlichten, alles gevuld met glas-in-lood. Aan weerszijden 
van de ingangspartij is een raam met kleine roedenverdeling gezet, erboven natuurstenen plaquettes met opschrift 
"KLOOSTER" en "MARIADAL". Op de verdieping staat recht boven de hoofdingang een beeld van de Heilige 
Vincentius in een nisje onder een baldakijn. De rest van de gevel heeft rechthoekige openslaande ramen (met een 
middenstijl en kalf), daarbinnen is een kleine roedenverdeling aangebracht. Op eerste en tweede verdieping kleinere 
ramen, met kalf en roedenverdeling. In het dakvlak bevinden zich enkele dakkapellen met twee raampjes. Ook in de 
hoekblokken rondboog portieken met geprofileerde lijst en een hardstenen trapje en houten openslaande deuren 
met glas-in-lood bovenlichten. Achter- en zijgevels hebben ramen als in de voorgevel, in de bovenste verdieping 
kleinere ramen ter plekke van de slaapvertrekken. De kapel heeft een smalle klokketoren onder zadeldak en kleine 
zijkapellen rondom. De viering van de kapel heeft aan drie zijden topgevels. In deze gevels samengestelde ramen 
met keperbogen, gevuld met glas-in-lood. In het interieur is de oorspronkelijke indeling en inrichting bewaard 
gebleven, enkele plafonds zijn verlaagd. Achter de hoofdingang ligt een hal met bakstenen kruisgewelven op 
marmeren zuilen. De gangen zijn voorzien van terrazzo vloeren en hebben betegelde lambriseringen. In de 
dwarsvleugel was oorspronkelijk het noviciaat gehuisvest. Op de begane grond zijn onder andere wasruimten met 
droogkast en een grote keuken gehuisvest. De meeste vertrekken zijn sober uitgevoerd. De kapel wordt 
overspannen door hoge keperbogen op granieten zuilen en heeft wanden in schoon metselwerk. In groen en oker 
geglazuurde baksteen zijn eenvoudige patronen aangebracht. De viering wordt overspannen door een koepel, van 
de zuilen zijn de kapitelen versierd met motieven uit de dierenriem. De gewelven zijn onder meer beschilderd met 
afbeeldingen van Heiligen en de Kroning en Hemelvaart van Maria. In het koorgedeelte opaline panelen met 
religieuze voorstellingen en figuratieve glas-in-loodramen. Aan de straatzijde is tussen de hoekblokken een smalle 
groenstrook aangelegd, van de straat gescheiden door een hekje. Achter heeft het klooster een grote tuin.

Waardering.

Het klooster annex kapel is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van 
een geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholiekecongregaties in het 
Interbellum. Het is een goed voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster onder invloed 
van nieuwe ontwikkelingen in de architectuur. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens plattegrond, 
materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van de architecten Cuypers en 
Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Klooster

Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Kloosterkapel(TFU)
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Monumentnummer*: 517246

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 april 2002
Kadaster deel/nr: 13552/4

Complexnummer Complexnaam

517244 Klooster Mariadal

Woonplaats*

Roosendaal

Gemeente*

Roosendaal

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Vincentiusstraat 3 A 4701 LM Roosendaal Bij

Vincentiusstraat 5 4701 LM Roosendaal

Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal

Vincentiusstraat 3 4701 LM Roosendaal Bij

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Roosendaal en Nispen A 3764

Roosendaal en Nispen A 4721

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding.

MUUR behorend bij het klooster Mariadal, gebouwd voor de orde van de Franciscanessen Penitenten Recollectinnen 
naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl.

Omschrijving

Bakstenen ommuring van de tuin van het kloostercomplex met aan de bovenkant een ezelsrug, aan de straatzijde 
gesteund door steunberen met bakstenen afzaten. Aan de zijde van de Burgemeester Prinssensingel wordt de muur 
op enkele plekken onderbroken. Ongeveer halverwege is een spitsboog-doorgang, trapsgewijs verspringend en aan 
bovenzijde afgedekt met romaanse pannen geplaatst. Het poortgedeelte is dichtgemetseld tot op de hoogte van de 
muur. Links van deze doorgang steekt de achterkant van een halfronde kapel met koepel, gedekt met bitumen door 
de muur. Aan de tuinkant voorzien van een gebogen topgevel. Een driezijdig gesloten kapel met topgevel onder een 
omlopend dak met romaanse pannen en een piron is halverwege de muur aan de rechterkant van doorgang 
geplaatst. Rondboogramen in afgeschuinde zijden zijn dichtgemetseld. Aan de straatkant is een polychroom reliëf 
met voorstelling van Maria in gemetseld.
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Waardering.

De muur is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een 
geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties in het Interbellum. 
Het heeft architectuurhistorische waarden wegens materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats 
in in het oeuvre van de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Muur(D)

Religieuze gebouwen Kapel (F) Kapel(F1)
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Monumentnummer*: 526023

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 april 2002
Kadaster deel/nr: 13552/4

Complexnummer Complexnaam

517244 Klooster Mariadal

Woonplaats*

Roosendaal

Gemeente*

Roosendaal

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Vincentiusstraat 3 A 4701 LM Roosendaal Bij

Vincentiusstraat 5 4701 LM Roosendaal

Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Roosendaal en Nispen A 3764

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding.

KAPEL in de tuin van klooster Mariadal, gebouwd voor de orde van de Franciscanessen Penitenten Recollectinnen 
naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl.

Omschrijving.

De zandstenen kapel is driezijdig gesloten en heeft een omlopend dak gedekt met daktegels. Tegen de gevels een 
plint en pilasters, uitgevoerd in rustica. De rondboogramen zijn gevuld met glas-in-lood. Het voorportaal is open met 
rondboog openingen en wordt overdekt door een kruisgewelf. Onder de goot loopt een geprofileerde rand.

Waardering.

De kapel is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een 
geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties in het Interbellum. 
Het heeft architectuurhistorische waarden wegens materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats 
in in het oeuvre van de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.
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Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl
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Monumentnummer*: 526024

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 april 2002
Kadaster deel/nr: 13552/4

Complexnummer Complexnaam

517244 Klooster Mariadal

Woonplaats*

Roosendaal

Gemeente*

Roosendaal

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Vincentiusstraat 3 A 4701 LM Roosendaal Bij

Vincentiusstraat 5 4701 LM Roosendaal

Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Roosendaal en Nispen A 3764

Roosendaal en Nispen A 4721

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

Tuin van het klooster Mariadal, in 1934 tezamen met het klooster aangelegd en sindsdien in hoofdzaak ongewijzigd. 
In de tuin bevinden zich onder andere de kapel (onderdeel 4) en de Lourdesgrot (onderdeel 5), terwijl de tuin door 
een muur is omgeven (onderdeel 3).

Omschrijving

De tuin strekt zich uit ten zuiden en zuidwesten van het langgerekte kloostergebouw. De tuin is omgeven door 
muren (oost- en zuidzijde, onderdeel 3), hagen en hekken (west- en noordzijde). Het noordelijke hekwerk is 
gedeeltelijk historisch en aldaar geplaatst op een schansmuur.

De tuin is grosso modo ingedeeld in een aantal rechthoekige 'vakken'. In hoofdzaak zijn dat er vijf, van oost naar 
west als volgt ingevuld:

Geheel oostelijk bevindt zich ten zuiden van de kerk een grote, vrij besloten tuin. Centraal daarin een rond-point 
met acht straalsgewijs lopende lanen, deels omzoomd met kastanjes. Tussen de lanen vakken, omzoomd door 
taxus. De lanen geven zicht op verschillende kapellen en beelden. Op de hoofdas (in het verlengde van de kerk) aan 
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het ene uiteinde Jozef, aan het andere uiteinde een Mariakapel. Een andere as geeft zicht op een beeld van 
Franciscus. Tussen deze geometrische aanleg en de tuinmuur bevindt zich aan de zuid- en oostzijde bosschage met 
daarin een slingerend pad, dat langs twee kapellen in de tuinmuur en een in onbruik geraakte, dichtgezette poort 
voert. Verder enkele kaarsvormig gesnoeide beukenbomen. Geheel in het noordoosten bevindt zich de kleine tuin 
van het rektoraat, bereikbaar via een smeedijzeren hekje.

Het volgende vak bestaat uit een groot gazon (eertijds sportveld), deels omzoomd door beukenhagen. Het gazon is 
ruimtelijk nadrukkelijk begrensd door een enkele lindenlaan in het noorden, een strook struiken en diverse bomen in 
het westen, de tuinmuur in het zuiden en een fraaie, dubbelzijdig met kastanjes beplante laan in het oosten. Deze 
vormt uiteraard meteen de grens met de besloten oostelijke tuin. In de zuidwesthoek een 'clump' bestaande uit een 
bescheiden verhoging met enkele populieren. Hier was vroeger de toegang (via een tunnel) naar het moederhuis 
aan de Molenstraat. De kastanjelaan biedt in noordelijke richting zicht op de zandstenen grafkapel met de tombe 
van de stichteres van de congregatie, Maria Raaijmakers (1781-1867). (onderdeel 4) Ervoor staan rozen, want de 
stichteres noemde haar congregatie de Roselaer. De noordelijkste zone van dit vak bestaat uit twee gedeelten: de 
voormalige moestuin langs de noviciaatsvleugel (nu gazon/bloemen) en een zuidelijk daarvan gelegen kastanjelaan 
(naast de lindelaan) die van de grafkapel voert naar de betonnen Lourdesgrot. (onderdeel 5) Achter de grot een 
ceder. Vlak naast de grot een treurwilg en dan (zie hieronder) de toegang tot de begraafplaats.

Het volgende vak is ook in hoofdzaak open, maar aan de noordelijke zijde bevinden zich enkele bijzondere 
onderdelen. In de eerste plaats de verhoogd gelegen, door coniferen omzoomde begraafplaats met kruisvormig 
padenpatroon en een groot metalen kruis ontworpen door Joost Keizer uit Wouw. Daarachter bevinden zich twee 
kleine, na-oorlogse kassencomplexen, het ene nog voorzien van de oude stookplaats inclusief schoorsteen. De 
toegang tot de kassen wordt gemarkeerd door twee bakstenen pijlers. Het vak wordt verder onder andere 
ingenomen door kleinfruit en bloembedden; het zuidelijke deel is open en wordt afgesloten met afgeknotte bomen. 
De noordelijkste zone, tussen begraafplaats en Vincentiusstraat, wordt ingenomen door een boomgaard en door een 
parkeerplaats (aangelegd tussen 1990-2000).

Dit vak grenst aan een langgerekte vijver die zelf, vanwege zijn omvang, het vierde vak vormt. De vijver was in 
gebruik om te spelevaren en als ijsbaan. Omstreeks 1975 is in de vijver een eiland aangelegd.

Het laatste, overigens zeer grote vak wordt gevormd door de grote boomgaard.

Waardering

De in 1934 aangelegde en sindsdien nauwelijks gewijzigde tuin van klooster Mariadal is van algemeen belang 
vanwege:

typologie, namelijk de voor een onderwijscongregatie typerende opzet waarin drie functies zijn verenigd, namelijk: 
recreatie en contemplatie in het oostelijke gedeelte (met een daarop afgestemde structuur, beplanting en 
stoffering); recreatie en sport (vijver, sportveld); landbouw (tuinen, boomgaarden, kassen);

de voor kloostertuinen typerende elementen zoals ommuring, begraafplaats en Lourdesgrot;

de zeldzaamheid van zulke relatief grote, gaaf bewaarde binnenstedelijke kloostertuinen; de zeldzaamheid van een 
grootschalige aanleg met geometrische motieven bij een klooster;
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de schoonheid van de aanleg, mede vanwege het contrast tussen het besloten tuingedeelte achter het klooster en 
de meer op economische motieven gerichte onderdelen als moestuinen en boomgaarden.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl Kloosterhof
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Monumentnummer*: 526025

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 22 april 2002
Kadaster deel/nr: 13552/4

Complexnummer Complexnaam

517244 Klooster Mariadal

Woonplaats*

Roosendaal

Gemeente*

Roosendaal

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Vincentiusstraat 3 A 4701 LM Roosendaal Bij

Vincentiusstraat 5 4701 LM Roosendaal

Vincentiusstraat 7 4701 LM Roosendaal

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Roosendaal en Nispen A 4721

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De in 1936, kort na de stichting van klooster Mariadal, gebouwde Lourdesgrot in de tuin van het klooster.

Omschrijving

De grot is uitgevoerd in beton en opgetrokken als 'ware afbeelding' (zij het verkleind) van de grot te Lourdes. 
Beelden van Maria en Bernadette zijn aanwezig. Voor de opening een hekwerk.

Waardering

De in 1936 gebouwde Lourdesgrot van klooster Mariadal is van algemeen belang vanwege:

typologie, vanwege de relatief natuurgetrouwe uitbeelding van de grot te Lourdes op kleine schaal;

materiaal, vanwege de uitvoering in beton;

de samenhang met klooster en kloostertuin, ook omdat het klooster gezien de naam Mariadal de Mariaverering in 
bijzondere ere hield;

de cultuurhistorische zeggingskracht als onderdeel van een kloostertuin waarin de grot en andere elementen (zoals 
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Mariakapel, grafkapel, begraafplaats enz.) een religieuze duiding aan de tuin geven die daarvan ook het eigene 
uitmaakt.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Religieuze gebouwen Klooster, kloosteronderdl
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1  Inle id ing
De	BVR	Groep	heeft	LANDplus	uit	Nijmegen	gevraagd	historisch	onderzoek	te	verrichten	voor	de	tuin	van	
het kloostercomplex Mariadal in Roosendaal. Dit tuinhistorisch onderzoek vindt plaats in het kader van 
herbestemming	en	betreft	een	verdieping	op	eerder	geschreven	rapporten	om	meer	inzicht	te	krijgen	in		
de historische ontwikkelingsgeschiedenis van de kloostertuin.

De	BVR	groep	heeft	in	samenwerking	met	Erfgoed.nu,	Bedaux	de	Brouwer	Architecten	en	wUrck	architec-
tuur Stedenbouw Landschap plannen om het kloostergebouw te transformeren tot wonen, werken en 
zorg en nieuwbouw te realiseren in de tuin van het kloostercomplex. Deze plannen zijn verwoord in het 
document Mariadal, Hortus Conclusus ‘Wending naar een nieuwe wereld’ (8 september 2017).  In 2019 is 
door nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal het plangebied vergroot. Dit betekent dat 
naast Mariadal ook het stadskantoor met parkeerterrein en het scholencomplex aan de Kloosterstraat in 
het bestemmingsplan worden betrokken. Dit plan wordt ‘Groot Mariadal‘ genoemd.

De	afgelopen	 jaren	 is	er	door	verschillende	partijen	historisch	onderzoek	verricht	naar	het	kloosterge-
bouw	en	de	tuin.	Het	betreft;	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed,	Cultuurhistorische verkenning Kloos-
ter Mariadal te Roosendaal,	november	2010;	RCE,	provincie	Noord-Brabant,	gemeente	Roosendaal,	Cul-
tuurhistorische essenties Kloostercomplex Mariadal;	 Rijksdienst	 voor	 het	 Cultureel	 Erfgoed,	Richtlijnen 
tuinhistorisch onderzoek, voor waardestelling van groen erfgoed,	 2010;	 Rijksdienst	 voor	 het	 Cultureel	
Erfgoed, een toekomst voor kloosters, Handreiking voor het herbestemmen van kloostercomplexen,2013. 

Om inzicht te krijgen in de historische ontwikkelingsgeschiedenis is er verder verkennend archief- en lite-
ratuur onderzoek verricht en hebben er interviews plaatsgevonden met deskundigen, zoals o.a. de zusters 
van Mariadal. Het interview met de zusters is van grote waarde geweest voor voorliggend tuinhistorisch 
onderzoek	omdat	de	leden	van	de	congregatie	specifiek	vragen	gesteld	zijn	over	de	inrichting	en	de	objec-
ten	en	de	mogelijke	relatie	met	het	geloof.	Waarom	staat	wat	op	welke	locatie,	wat	is	de	betekenis	ervan	
in	relatie	tot	het	geloof,	wie	makte	er	gebruik	van	de	tuin	en	hoe	was	de	toegang	geregeld	zijn	de	belang-
rijkste vragen geweest. Van het overleg met de zusters is een verslag gemaakt. Dit verslag is opgenomen 
in Bijlage 1. Ook van onschatbare waarde voor dit tuinhistorisch onderzoek is het uitgebreide verhaal over 
het klooster- en scholencomplex van de Zusters Sainte Marie opgesteld door de Heemkundekring. Dit 
verhaal, geschreven door Marius Broos, is in zijn geheel opgenomen in Bijlage 2.
 
1.1 Kloostercomplex Mariadal

Het kloostergebouw, de tuinmuur, de tuin, de Lourdesgrot met Piëta en de zandstenen kapel van de 
oprichtster	 van	de	 congregatie	Mère Marie Joseph zijn sinds 2001 van Rijkswege beschermd. De tuin 
(Monumentennummer 526024) wordt in de redengevende omschrijving van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed	als	volgt	samengevat	gewaardeerd:

‘De in 1934 aangelegde en sindsdien nauwelijks gewijzigde tuin van klooster Mariadal is van algemeen be-
lang vanwege: typologie, namelijk de voor een onderwijscongregatie typerende opzet waarin drie functies 
zijn verenigd, namelijk: recreatie en contemplatie in het oostelijke gedeelte (met een daarop afgestemde 
structuur, beplanting en stoffering); recreatie en sport (vijver, sportveld); landbouw (tuinen, boomgaar-
den, kassen); de voor kloostertuinen typerende elementen zoals ommuring, begraafplaats en Lourdesgrot; 
de zeldzaamheid van zulke relatief grote, gaaf bewaarde binnenstedelijke kloostertuinen; de zeldzaam-
heid van een grootschalige aanleg met geometrische motieven bij een klooster; de schoonheid van de 
aanleg, mede vanwege het contrast tussen het besloten tuingedeelte achter het klooster en de meer op 
economische motieven gerichte onderdelen als moestuinen en boomgaarden’.



T u i n h i s t o r i s c h  o n d e r z o e k  k l o o s t e r c o m p l e x  M a r i a d a l ,  R O O S E N D A A L | 6
  apr i l  2020

1.2 Cultuurhistor isch onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek vormt sinds januari 2012 een verplicht onderdeel bij een bestemmingsplan-
wijziging (Bro art. 3.1.6). Cultuur historische waarden dienen nadrukkelijk te worden meegenomen bij 
de	toekomstige	ontwikkeling	van	een	locatie.	Gebouw	en	tuin	van	het	kloostercomplex	van	Mariadal	zijn	
onlosmakelijk met elkaar verbonden en bovendien beide aangemerkt als Rijksmonument. Zorgvuldigheid 
bij	de	inpassing	van	toekomstige	plannen	is	essentieel.

Om de historische waarden van het kloostercomplex helder te krijgen is het verrichten van cultuurhis-
torisch onderzoek noodzakelijk. Er is bouwhistorisch onderzoek verricht door BAAC, waarbij wordt in-
gegaan op het bebouwde deel van het kloostercomplex, te weten het kloostergebouw en de gebouwde 
monumentale objecten in de tuin. Voorliggend tuinhistorisch onderzoek gaat in op de historische ontwik-
kelingsgeschiedenis van het onbebouwde deel van het kloostercomplex, de kloostertuin. De resultaten 
van	deze	beide	onderzoeken	dienen	als	inspiratiebron	voor	verder	visie-	en	planvorming.	Het	helpt	om	
weloverwogen keuzes te maken voor de toekomst van het kloostercomplex en de tuin.

Bij het tuinhistorisch onderzoek is er gewerkt volgens de methode die in 2010 is opgesteld door de RCE. 
Zij	heeft	een	rapport	‘Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek voor waardestellingen van groen erfgoed’ uit-
gebracht waarbij handreikingen gegeven worden voor het verrichten van tuinhistorisch onderzoek. Het 
tuinhistorisch onderzoek en de bijbehorende waardestelling zijn neutraal van karakter en gebaseerd op 
de historie van de tuin. 

Luchtfoto met het plangebied.                    bron: bingmaps
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Begin	2019	is	wat	betreft	het	literatuur-	en	archiefonderzoek	samen	met	de	opdrachtgever	gekozen	voor	
een verkennend onderzoek. Dit houdt in dat historisch onderzoek verricht is via het internet, digitale ont-
sluiting	van	archieven,	literatuur	en	kaartmateriaal.	Verder	is	er	destijds	met	de	opdrachtgever	afgespro-
ken	dat	er	een	interne	waardestelling	opgesteld	wordt.	Begin	2020	heeft	er	op	veler	verzoek	een	meer	
uitgebreid archiefonderzoek plaatsgevonden en is ook de Heemkundekring erbij betrokken. Ook hebben 
er interviews plaatsgevonden met ter zake deskundigen, zoals o.a. de zusters van Mariadal.

1.3 Plangebied

De kloostertuin van Mariadal maakt deel uit van het plan Groot Mariadal. Groot Mariadal ligt ingeklemd 
tussen	de	Vincentiusstraat,	de	Burgemeester	Prinsensingel,	de	Kloosterstraat,	Vughtstraat	en	de	Ludwigs-
traat. Het voorliggende tuinhistorisch onderzoek richt zich voornamelijk op de kloostertuin. Omdat de  
kloostertuin	in	het	verleden	deel	heeft	uitgemaakt	van	een	groter	complex	van	kloosters	is	de	relatie	met	
de directe omgeving van groot belang.

1.4 Opzet

In hoofdstuk 2 wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingsgeschiedenis van de kloostertuin. In hoofdstuk 
3	wordt	een	beschrijving	gegeven	van	de	huidige	situatie.	Daarbij	wordt	gekeken	naar	de	tuin	zelf,	de	
relatie	met	de	bebouwing	op	het	complex	en	de	directe	omgeving	daarbuiten.	Fotomateriaal	geeft	een	
goed	beeld	van	de	huidige	situatie	en	de	aanwezige	historische	structuren	en	elementen.	Hoofdstuk	4	
gaat	over	de	waardestelling.	De	waardestelling	is	gebaseerd	op	de	huidige	situatie	en	gericht	op	de	aanleg	
zelf	en	de	directe	omgeving.	De	relatie	met	de	omgeving	maar	ook	tussen	de	aanleg,	gebouw	en	gebruik	
zijn zeer belangrijk. Van groot belang bij een waardestelling is dat de opgenomen waardestellingstekening 
niet los gezien kan worden van de tekstuele onderbouwing. De waarderingskleur op de tekening mist de 
nuance die de tekstuele onderbouwing van de waardering wel biedt. Tekening en tekst zijn onlosmakelijk 
met	elkaar	verbonden.	Naarmate	de	waarden	hoger	zijn,	moeten	er	krachtiger	en	sterker	onderbouwde	
argumenten zijn om hier nieuwe ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Hoofdstuk	5	betreft	een	compacte	
beschrijving van de toekomstplannen. In hoofdstuk 6 wordt bekeken hoe in de plannen omgegaan wordt 
met de historische waardering en welke elementen als een nieuwe laag toegevoegd kunnen worden. Ook 
worden er aanbevelingen gedaan hoe de tuin op een zorgvuldige manier ingericht kan worden.
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2  Histor isch onderzoek
In voorliggend hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingsgeschiedenis van de kloostertuin. Hier-
voor is gebruik gemaakt van de aanwezige rapporten en is archief onderzoek verricht. Ook hebben er 
interviews plaatsgevonden met ter zake deskundigen, zoals o.a. de zusters van Mariadal, om inzicht te 
krijgen in specifieke zaken die mogelijk geloofsgerelateerd zijn.

2.1 Roosendaal  en het  omliggende landschap

De	kaart	van	1850	–	1864	geeft	een	goed	beeld	van	Roosendaal	in	de	tijd	dat	de	bebouwing	zich	nog	con-
centreert rondom de Markt en langs de Molenstraat, de oost-west gelegen route van Breda naar Bergen 
op	Zoom.	De	kern	heeft	zich	ontwikkeld	op	de	overgang	van	een	lager	gelegen	beekdal	naar	hoger	gelegen	
gronden. De hoger gelegen gronden zijn in gebruik als bouwland en hebben kenmerken van een onregel-
matige	blokverkaveling.	De	nattere,	lager	gelegen	beekdalgronden	zijn	in	gebruik	als	weide	en	grasland.	
Deze gebieden hebben een rechthoekig verkavelingspatroon.

De	turfhandel	die	vanaf	de	15e	eeuw	Roosendaal	veel	welvaart	geeft	heeft	haar	sporen	in	het	landschap	
achtergelaten. In de omgeving van de stad worden veel  turfvaarten gegraven om de turf af te voeren naar 
de Vliet . Voorbeelden zijn de Rucphense Turfvaart en de Elderse Turfvaart. Vanaf de Vliet worden de vele 
ladingen turf verscheept naar verschillende plekken in Vlaanderen en Holland.  

Kaart 1850 - 1864.                     bron: Wildernis.eu
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2.2 Ontstaan van de kloosters  van de Zusters  Sainte Marie  en de Broeders   
 Saint  Louis

Op de kadastrale Minuut 1811 – 1832 is te zien dat de bebouwing van Roosendaal zich concentreert rond 
de Markt en aan weerszijden van de Molenstraat. Aan de noordzijde van de Molenstraat loopt nog een 
voetpad. Dit is de latere Kloosterstraat. Dit voetpad ontsluit een complex van nutstuinen. 
De	eerste	bebouwing	van	de	congregatie	bevindt	zich	aan	de	Molenstraat.	In	de	loop	der	jaren	worden	
aangrenzende panden aan de Molenstraat gekocht en breidt het complex zich steeds meer uit in noorde-
lijke	richting.	
Op	de	kaart	uit	1874	is	te	zien	dat	de	bebouwing	zich	heeft	uitgebreid	tot	over	de	Kloosterstraat.	Aan	
de noordzijde van de  Molenstraat worden het klooster van de Zusters Sainte Marie, het klooster van de 
Broeders Saint Louis en de Katholieke lagere Mariaschool gebouwd. 

Kaart 1811 - 1832.                           bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Kaart 1874.                          bron: topotijdreis.nl
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De	Rucphense	trekvaart	heeft	ter	hoogte	van	de	huidige	Vincentiusstraat	een	nieuw	tracé	gekregen.	Dit	
heeft	te	maken	met	de	bouw	van	het	station	en	de	demping	van	de	vaart	aldaar.	Naast	deze	verlegde	vaart	
ligt	ook	een	voetpad.	Op	de	luchtfoto	uit	ca.	1920	is	de	bebouwing	van	het	klooster	van	de	Zusters	Sainte	
Marie	(1)	en	de	Broeders	Saint	Louis	(2)	zichtbaar.	De	Kloosterstraat	heeft	een	zeer	smal	profiel.	

2.2.1  Klooster  en tuin  van de Broeders  Saint  Louis
De	tuin	van	de	Broeders	Saint	Louis	(3)	omvat	ondermeer	een	speelplaats,	siertuin	met	waterpartij,	nuts-
tuin en een boomgaard. 
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Luchtfoto ca.1920.        bron: nimh-beeldbank.defensie.nl

De tuin van de Broeders Saint Louis.
bron: westbrabantsarchief
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De smalle Kloosterstaat.
bron: westbrabantsarchief
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2.2.2  Kloostercomplex de Zusters  Sainte Marie
De	Kloosterstraat	is	inmiddels	bebouwd	en	kent	een	zeer	smal	profiel.	Het	gebied	tussen	de	Kloosterstraat	
en	de	Vincentiusstraat	is	nog	grotendeels	onbebouwd	en	de	oorspronkelijke	kavelindeling	is	goed	zicht-
baar. Een deel van het gebied is nog in gebruik als weiland, maar het areaal van de Zusters Saint Marie 
breidt	zich	steeds	verder	in	noordelijke	richting	uit.	Op	de	afbeelding	op	pagina	11	is	er	een	structuur	te	
zien met bomenrijen (rode lijn). Dit oost-west georiënteerde pad ligt evenwijdig aan de Kloosterstraat en 
verbindt hoogstwaarschijnlijk twee kapelletjes (4 en 5) met elkaar. Naast de wasserij met bleekveld (6), 
begraafplaats (7), sier- en nutstuinen (8) is er ook een sportveld (9) te zien. Het  sportveld wordt omgeven 
met	opgaande	bomen	en	een	hekwerk	(groene	stippellijn	op	afbeelding	pagina	11).	Zo	konden	de	kloos-
terlingen onbezorgd sporten.
Het gebied ten noorden van de Kloosterstraat is vanaf de cour van het klooster van Sainte Marie (1) be-
reikbaar via een tweetal tunnels onder de Kloosterstraat door. De voorloper van deze tunnels is een brug 
die	de	gebouwen	aan	de	zuid-	en	noordzijde	met	elkaar	verbindt.	Zo	hoeft	er	niemand	over	straat.
De	twee	tunnels	betreft	een	grote	tunnel	(10)	voor	de	Zusters,	leerlingen	en	pensionaires	en	een	kleinere	
tunnel (11) die wordt aangelegd voor de Zusters die in de bakkerij, in de wasserij of op de boerderij wer-
ken. De tuin wordt aan de noordzijde begrenst door de omgelegde turfvaart (12) met een bomenrij aan 
de zuidzijde en een voetpad aan de noordzijde (13).

Op	de	luchtfoto	uit	1935	is	te	zien	dat	de	tuin	van	de	Zusters	Sainte	Marie	(rood	omlijnd)	bestaat	uit	een	
wasserij met bleekveld, een begraafplaats, siertuin en sportvelden. Er is een schuin pad vanaf de kloos-
terbebouwing	aan	de	Kloosterstraat	richting	de	sportvelden	aangelegd.	Dit	pad	wordt	het	Lindelaantje	
genoemd, wordt aan weerszijden begeleid door een rij lindebomen en eindigt bij een Heilig Hartbeeld dat 
staat op een verhoging. Achter het Heilig Hartbeeld bevindt zich een cluster van populieren. Evenwijdig 
aan	de	Kloosterstraat	is	het	pad	met	opgaande	boombeplanting	en	de	twee	kapellen.

Foto uit 1935. Aangegeven is het areaal dat bij de Zusters van Sainte Marie behoort.       bron: westbrabantsarchief
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De	sportvelden	zijn	omgeven	met	opgaande	boombeplanting	en	een	hekwerk.	De	sportvelden	worden	
gebruikt	voor	diverse	activiteiten	en	zijn	ook	toegankelijk	voor	niet	kloosterlingen.

Op de sportvelden wordt ondermeer getennist, gespeeld en gerepeteerd door de ‘trommelaeren van Roesendaele’.
bron: westbrabantsarchief, heemkundekring Roosendaal
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2.3 Ontstaan van het  k looster  Mariadal  van de Zusters  Franciscanessen

Aan	de	Vincentiusstraat	wordt	in	1934,	naar	een	ontwerp	van	de	architecten	Sturm	en	Cuypers,	klooster	
Mariadal	gebouwd.	Op	onderstaande	 luchtfoto’s	 is	het	kloostergebouw	Mariadal	 (3)	en	de	nieuw	aan-
legde	kloostertuin	goed	zichtbaar.	Vanaf	deze	tijd	zijn	er	drie	kloosters	die	dicht	bijeen	liggen,	te	weten	
het klooster van Zusters Sainte Marie (1), het klooster van de Broeders Saint Louis (2) en klooster Mariadal 
van de Franciscanessen (3). Gezegd moet worden dat er sprake is van een strikte scheiding van de kloos-
tertuinen. Wel werken de Zusters van Sainte Marie en de Zusters van Mariadal samen en maken gebruik 
van elkaars diensten als broodbakken, oogsten van de nutstuinen en het lesgeven. 
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Het kloosterensemble van de drie kloosters en de nieuwe tuin van klooster Mariadal.  bron:westbrabantsarchief
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tuin van de Zusters Sainte Marie
tuin van de Broeders Saint Louis
tuin Mariadal van de Franciscanessen

Schematische weergave van de drie strikt gescheiden tuinen.                       bron: westbrabantsarchief
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2.3.1  Het  k loostergebouw 
Het	kloostergebouw	Mariadal	(3)	heeft	de	vorm	van	een	carré	met	een	aantal	vleugels.	Aan	de	Vincenti-
usstraat is aan weerszijden van de hoofdentree een smalle strook als tuin ingericht. De tuintjes worden 
omgeven met een gemetseld muurtje, gemetselde penanten met buisvormige hekwerkjes. In de tuintjes 
zijn coniferen aangeplant.
Centraal in het kloostergebouw bevindt zich een pandhof. De pandhof wordt bij een klooster alleen ge-
bruikt ter beschouwing. Op de bouwtekening uit 1932 is de pandhof ingericht met een orthogonaal paden-
patroon met centraal een element. Verder wordt op de bouwtekening voorgesteld de paden te voorzien 
van	basaltine	tegels.	Opgaande	beplanting	wordt	voorgesteld	in	een	strook	langs	de	kapel.	De	vierkanten	
binnen het padenpatroon worden ingevuld met gras. Opvallend is dat de arcade aan de noordzijde van 
de	hof	gesitueerd	is,	terwijl	deze	is	uitgevoerd	aan	de	zuidzijde.	Ook	de	inrichting	van	de	pandhof	wijkt	af	
van de tekening. Het uiteindelijke ontwerp kent een ronde centrale plek met een vaasvormig ornament. 
Naast de pandhof is er ook nog een gastentuin aangelegd in een vierkante vorm en een omsloten tuin die 
hoort bij het rectoraat.

pandhof gastentuin
tuin
rectoraat

Inrichting van de voortuinen en de pandhof net na de bouw.                bron: CUBA Bureau Cuypers.

Bouwtekening (1932) met de inrichting van de pandhof, gasten- en rectoraattuin. 
bron: Provincie Noord-Brabant 2013.

voortuin voortuin

entree
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2.3.2  De k loostertuin 
Gelijk	met	de	realisatie	van	de	bouw	van	klooster	Mariadal	wordt	een	omvangrijke	kloostertuin	aange-
legd.	Op	de	afbeelding	op	pagina	11	is	te	zien	dat	sportvelden	van	de	Zusters	Sainte	Marie	midden	in	de	
kloostertuin van Mariadal komen te liggen. De grens tussen deze twee tuinen werd zorgvuldig afgeras-
terd.	Dit	betekent	een	hekwerk	rondom	de	sportvelden	van	de	Zusters	Sainte	Marie	en	de	grafkapel	van	
Mère Marie Joseph krijgt aan beide zijden een aparte toegang d.m.v. een poort. Leerlingen van de Zusters 
Sainte Marie kunnen naar de kapel, maar nooit op het terrein van Mariadal komen. Ook is de Lourdesgrot 
bereikbaar via een apart pad over de sportvelden. De sportvelden zijn niet bereikbaar vanuit de tuin van 
Mariadal.

De kloostertuin wordt ontworpen vanuit het klooster Mariadal (3) en volgt de strokenverkaveling van het 
oorspronkelijke	landschap.	Elementen	als	de	grafkapel	van	de	stichteres	van	de	congregatie	(4),	de	Lour-
desgrot met Piëta (5) en een kapelletje met een beeld van Franciscus (6) vormen belangrijke elementen in 
dit	patroon.	De	kloostertuin	van	Mariadal	kan	verdeeld	worden	in	een	aantal	gebieden:

•	 het rond-point,
•	 de nutstuinen,
•	 de tuin bij de noviciaatvleugel.

De strokenverkaveling van het landschap is overgenomen in het ontwerp van de tuin.

rond-point

nutstuinen

tuin bij de 
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Het rond-point
In	het	eerste	blok	grenzend	aan	de	kapel	is	een	rond-point	(7)	aangelegd.	Het	betreft	een	cirkel	met	een	
centraal	punt	en	een	uitwaaierend	patroon	van	paden.	Op	de	foto’s	is	te	zien	dat	er	een	berceau	aanwezig	
is  op de centrale as vanuit de kapel. Aan het eind van deze centrale as staat een kapel met Maria (8). Aan 
het eind van een van de assen staat een kruisbeeld met Christus op een verhoging (9). In het rond-point 
is	sprake	van	een	diversiteit	aan	beplanting.
Een paar jaar na de aanleg van de kloostertuin wordt de huidige Burgemeester Prinsensingel, toen nog de 
Binnensingel genoemd, aangelegd. Een deel van het rond-point wordt gebruikt voor de aanleg van de weg 
en	de	muur.	Als	nieuwe	afscheiding	wordt	er	een	muur	gebouwd	met	drie	bijzondere	elementen	erin;	een	
halfronde kapel met koepel, een spitsboog en kapel met een zadeldak. Via de spitsboog is er toegang tot 
de kloostertuin. Dat er in de kapellen beelden hebben gestaan is zeer waarschijnlijk.

Foto uit ca.1935. In de centrale as van de kapel is een berceau 
zichtbaar (rode pijl).
bron: CUBA Bureau Cuypers.

De Burgemeester Prinsensingel en de muur met twee kapellen en 
spitsboog.
bron: westbrabantsarchief.

Het rond-point met de centrale as en het tracé 
van de Burgemeester Prinsensingel.
bron: westbrabantsarchief.

8

9

Foto van het kruisbeeld met Christus op een  
verhoging (9)  jaartal  1953.
bron: RCE, heemkundekring roosendaal.
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De nutstuinen
Het volgende gebied omvat drie blokken met nutstuinen. Het meest oostelijke blok (10) omvat naast 
nutstuinen ook een begraafplaats (11). De begraafplaatsen van de Zusters Sainte Marie en Franciscanes-
sen lijken met elkaar verbonden door een pad. Het volgende blok (12) wordt omgeven door een brede 
watergang.	De	nutstuinen	zijn	via	een	brug	aan	de	zuidzijde	toegankelijk.	De	watergang	heeft	de	functie	
als	waterberging	voor	het	van	oorsprong	natte	gebied,	maar	heeft	ook	een	recreatieve	functie.	Dit	is	te	
zien aan de hoogte van de brug die zichtbaar is op de foto van de Sacramentsprocessie Don Bosco. Het 
meest	westelijke	blok	(13)	betreft	een	fruitboomgaard.

Tuin noviciaatvleugel
De tuin bij de noviciaatvleugel (14) is ingericht met padenpatroon in een grillige structuur en groen in de 
vorm	struiken	en	fruitbomen	in	het	gras.	Er	staat	een	kloostermuur	(15)	langs	de	Vincentiusstraat	met	een	
entree naar de tuin.

De nutstuinen met de begraafpaatsen in ca.1935 
bron: westbrabantsarchief

Sacramentsprocessie Don Bosco nabij de watergang. 
Zichtbaar is een hoge brug over het water (z.j.). 
bron: heemkundekringroosendaal

14

De tuinen bij de noviciaatvleugel in ca.1935. Ook hier staan fruitbomen en is een oranjerie aanwezig. 
bron: westbrabantsarchief, CUBA Bureau Cuypers.
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Luchtfoto uit 1979.                                        bron: westbrabantsarchief.nl
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2.4 Samenvoeging en verandering van de k loostertuinen

Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw brengt grote veranderingen met zich mee. De kloostergebouwen van 
de Zusters Sainte Marie en Broeders Saint Louis aan de Kloosterstraat worden gesloopt. Op de plek van 
het klooster van de zuster Sainte Marie wordt een woon/winkelcomplex gebouwd (1). Op de plek van het 
Broederklooster Saint Louis verrijst het stadskantoor (2). De tuin bij het Broederklooster wordt groten-
deels ingericht als parkeerterrein van het stadskantoor (3). Verder komen er nieuw schoolgebouwen aan 
de Kloosterstraat (4). De sportvelden (5) die van oorsprong behoren bij de Zusters Sainte Marie worden 
eigendom van Mariadal. 
De foto uit ca. 1979 laat zien dat er ook in de kloostertuin van Mariadal het een en ander veranderd is. De 
Zusters	Franciscanessen	zijn	zoveel	als	mogelijk	zelfvoorzienend.	Klooster	Mariadal	wordt	in	die	tijd	ook	
wel	‘Het	Slot’	genoemd.	Hiermee	werd	duidelijk	gemaakt	dat	het	enkel	voor	de	zusters	was.	Dit	wordt	
aangegeven met borden boven de deur. De zelfvoorzienendheid van het klooster, Autarkie, is overigens 
kenmerkend voor veel kloostertuinen. Autarkie houdt in dat er in de kloostertuin e.o. weilanden met vee, 
akkers, moestuinen, boomgaarden, wijngaarden, visvijvers, een kippenhok, een brouwerij, een broodbak-
kerij, kassen, werkplaatsen aanwezig zijn.
Duidelijk te zien is dat sport geen rol meer speelt binnen het leven van de Zusters Franciscanessen. De 
tennisbanen	en	sportvelden	worden	veel	minder	gebruikt	(5).	Daarentegen	blijft	het	contemplatieve	ge-
deelte van de tuin qua structuur ongewijzigd (6). Wel is de van oorsprong open, overzichtelijke tuin sterk 
begroeid geraakt. Dit is deels bewust gedaan om er voor te zorgen dat de Franciscanessen daar beschut 
en in rust konden rondlopen.  Na de sloop van het kloostercomplex van de Zusters Sainte Marie is ook het 
bijbehorende kerkhof verdwenen. De graven zijn verplaatst naar de begraafplaats van Mariadal (7). Ten 
oosten van de vijver hebben de nutstuinen plaatsgemaakt voor een gazon omgeven met een diversiteit 
aan	plantensoorten	(8).	Wat	de	daadwerkelijk	functie	van	dit	deel	van	de	tuin	 is,	 is	onbekend.	De	tuin	
ligt wel tussen beide begraafplaatsen. Misschien was een nutstuin hier ongepast. De brede rondlopende 
watergang centraal in de kloostertuin is omgevormd tot vijver (9). Deze speelt nog steeds een grote rol bij 
de	waterhuishouding	in	de	tuin,	maar	mogelijk	heeft	de	vijver	in	deze	tijd	gefungeerd	als	visvijver.	Ook	zijn	
er kassen in de tuin aanwezig (10). De boomgaard ten westen van de vijver is vergroot (11).  De tuin aan 
de westzijde van de noviciaatvleugel (12) is van oorsprong ingericht met paden in een grillige structuur en 
groen in de vorm van gras en struiken. Deze hebben plaatsgemaakt voor nutstuinen en een boomgaard. 
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Luchtfoto uit 2005.                                                          bron: westbrabantsarchief.nl

De	luchtfoto	uit	2005	laat	zien	dat	de	tennisbanen	(1)	zijn	verdwenen.	Ook	de	boomgaard	wordt	minder	
intensief gebruikt (2). De nutstuinen bij de noviciaatvleugel (3) hebben deels plaatsgemaakt voor een par-
keerterrein.	De	vijver	(4)	heeft	haar	functie	als	mogelijke	visvijver	in	de	jaren	‘70	verloren	en	is	een	siervij-
ver	geworden.	Er	is	een	eiland	midden	in	de	vijver	aangelegd.	De	nutstuinen	en	recreatieve	voorzieningen	
spelen een steeds minder belangrijke rol in de kloostertuin. In 2011 verlaten de Zusters Franciscanessen 
Mariadal	en	breekt	er	een	nieuwe	tijd	aan	voor	het	kloostergebouw	en	bijbehorende	tuin.

Vincentiusstraat

Kloosterstraat

Burgemeester Prinsensingel
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Foto’s van de tuin uit 2001.                     bron: RCE

Vincentiusstraat
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3  Analyse
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie. Kort wordt ingegaan op het 
gebouw. Het accent ligt op de tuin en relatie met de bebouwing op het terrein en de directe omgeving. 
Fotomateriaal geeft een goed beeld van de huidige situatie en de nog aanwezige historische structuren 
en elementen.

3.1 Het  k loostercomplex Mariadal  in  de omgeving

Het Kloostercomplex Mariadal ligt tegenwoordig midden in het verstedelijkte gebied van Roosendaal. Het 
ligt	tussen	het	station	en	het	centrumgebied	van	Roosendaal.	Bezoekers	die	met	de	trein	komen	en	het	
centrum bezoeken lopen langs de muur aan de Burgemeester Prinsensingel en zien de opgaande beplan-
ting	van	de	tuin.	De	sfeer	van	de	kloostertuin	is	nog	steeds	voelbaar.	Het	is	nog	een	van	de	goed	bewaarde	
groene gebieden binnen de stad.

Ligging van de kloostertuin in het stedelijke gebied van Roosendaal           bron: bingmaps.com

Station 

Kloostercomplex
Mariadal

Centrumgebied
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3.2 Het  k loostergebouw

Stedenbouwkundig	is	het	kloostergebouw	in	een	aantal	segmenten	te	verdelen.	Aan	de	Vincentiusstraat	
ligt	de	representatieve	vleugel	(1)	en	straalt	monumentaliteit	uit.	De	entree,	de	hal,	de	gang	en	trappen	
zijn gedetailleerd ontworpen en hebben een rijke uitstraling. Achter deze vleugel ligt de kapel (2). Cen-
traal in het kloostercomplex ligt de pandhof (3) met een enkelzijdige kloostergang. De hemel vormt het 
plafond	van	het	pandhof.	De	pandhof	heeft	een	vierkante	vorm,	met	verhoogde	gemetselde	plantenbak-
ken, hagen, een vijvertje en een volwassen valse Christusdoorn. Het vierkant is ook het grondpatroon van 
het Hemelse Jeruzalem. Kenmerkend voor de valse Christusdoorn zijn de grote, scherpe doornen die aan 
de	stam	en	aan	de	takken	zitten.	Volgens	legendes	werd	de	doornenkroon	van	Christus	van	deze	boom	
gemaakt.	De	inrichting	van	het	pandhof	is	ten	opzichte	van	de	oorspronkelijke	opzet	gewijzigd.	Was	het	
van	oorsprong	een	tuin	der	beschouwing	die	enkel	voor	contemplatie	bedoeld	was,	in	latere	tijd	heeft	het	
pandhof	meer	de	functie	van	gebruik	gekregen.

Aan	de	representatieve	vleugel	grenst	het	gebouw	van	de	rectoraat	(4).	Deze	heeft	een	eigen	omheinde	
tuin.	Haaks	 op	de	 representatieve	 gevel	 aan	de	Vincentiusstraat	 ligt	 een	 langgerekte	werkvleugel	 (5).	
Op	de	kopse	kant	is	een	overdekt	terras	richting	de	tuin	aanwezig.	Ook	bevindt	zich	in	deze	vleugel	een	
deur	naar	de	tuin.	Achter	de	woonbebouwing	aan	de	Vincentiusstraat	ligt	de	noviciaatvleugel	(6).	Deze	
vleugel	is	naar	verhouding	van	het	gehele	klooster	omvangrijk	en	heeft	een	bovenregionale	uitstraling	in	
de opleiding van aankomende onderwijzeressen in het katholieke onderwijs. Aan het eind van de novici-
aatvleugel ligt de onderhoudsvleugel (7). Deze onderhoudsvleugel was gericht op de zelfvoorziening, de 
autarkie	van	het	klooster.	Dit	gedeelte	van	het	klooster	had	een	directe	relatie	met	de	tuin.	Er	was	een	kas	
(zie foto pagina 17), in de onderhoudsvleugel vond opslag plaats van groente en bloemen en de was hing 
bij droog weer in de tuin te drogen. Vanuit het klooster waren er een aantal toegangen tot de tuin.  Op 
onderstaande	luchtfoto	zijn	deze	toegangen	met	een	rode	pijl	aangegeven.

Luchtfoto 2008. Met rode pijlen zijn de toegangen naar de tuin aangegeven                bron: bingmaps.com
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3.3 De k loostertuin

De tuin is in te delen in een aantal delen die elk een eigen sfeer kennen. Ten oosten van de kapel ligt de 
voormalige	gastentuin	en	de	tuin	van	het	rectoraat	(1)	(zie	luchtfoto	pagina	23).	Van	het	oorspronkelijke	
ontwerp is niet veel meer over. 
Achter de kapel ligt een formele, besloten tuin met rond-point (2) met acht straalsgewijs lopende pa-
den. Van oorsprong kent deze tuin een meer open karakter. De noord-zuid as wordt aan de kapelzijde 
afgesloten	door	een	Jozefbeeld	en	aan	de	zuidzijde	door	een	kapel	met	een	Mariabeeld.	Het	Kruisbeeld	
van Christus wat aan het eind van een van de diagonale assen stond, is verdwenen. Het straalsgewijze 
padenpatroon wordt tegenwoordig begeleid met lage taxushagen. Deze taxushagen vormen de basis van 
dit	gedeelte	van	de	tuin.	De	hagen	delen	de	tuin	in,	in	straalsgewijze	beplantingsvakken	welke	ingeplant	
zijn met heesters en bomen. 
Het gedeelte van de tuin langs de muur en ten zuiden van de rond-point kent een meer informele opzet 
met bosschages en slingerende paden. Voor deze aanleg, was dit gebied in gebruik als nutstuin. De slin-
gerende paden volgen op een informele wijze de muur en komen langs de twee kapellen en een dicht-
gezette	toegang	in	de	muur.	Langs	het	slingerende	padenstelsel	staat	een	aantal	kaarsvormig	gesnoeide	
beukenstruiken.

De rond-point wordt aan de westzijde begrensd door een breed pad met een dubbele rij kastanjebomen 
(3). De kastanjelaan maakt deel uit van de oorspronkelijke scheiding tussen de tuin van de Zusters Sainte 
Marie	en	de	tuin	van	Mariadal.	Door	ziekte	zijn	er	bomen	verdwenen	en	heeft	de	dubbele	rij	bomen	een	
gefragmenteerd karakter gekregen. Het pad is niet meer goed beloopbaar door begroeiing. Over het pad 
is	er	richting	het	klooster	mooi	zicht	op	de	grafkapel	met	een	plataan	(4).	
Aan de zuidzijde van de kloostertuin staat nog een aantal laanbomen die een oude as markeren (5). Deze 
as was in de tuin van de Zusters Sainte Marie een belangrijke as met aan beide uiteinden een kapelletje. 
Deze kapelletjes zijn verdwenen. 
Naast het pad met kastanjes ligt een groot gazon (6). Dit is de plek van de voormalige sportvelden. Het 
gazon wordt tegenwoordig omzoomd met beukenhagen. Op het grasveld staat een aantal berken en 
Gleditsia’s.	Op	het	grasveld	staat	ook	een	cluster	met	populieren	(7).	De	bomen	staan	van	oorsprong	bij	
het Heilig Hart beeld en de oude ingang van de kloostertuin die toegang bood aan de Zusters Sainte Marie. 
Tussen	de	grafkapel	(4)	en	de	Lourdesgrot	met	Piëta	(8)	staat	een	rij	lindebomen	en	een	rij	kastanjebomen	
in een langgerekte border. Er is ook een smalle border, waar een diversiteit aan planten/heesters staat (9). 

De voormalige gasten- en rectoraattuin (1), de rond-point en de tuin met kronkelige padenstructuur (2).
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Luchtfoto 2008. De rode lijn geeft de huidige begrenzing van de tuin weer         bron: bingmaps.com
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De rijen bomen hebben ook een rol gespeeld bij de oorspronkelijke scheiding tussen de tuin van de Zus-
ters Sainte Marie en de tuin van Mariadal.  

Bij de noviciaatvleugel is een grasveld (10). Dit is van oorsprong een nutstuin. Midden in de tuin ligt de 
voormalige begraafplaats (11). Deze plek ligt verhoogd in de tuin, wordt aan een drietal zijden omgeven 
met een taxushaag en is via twee poorten toegankelijk. De noordzijde van de begraafplaats wordt gemar-
keerd	door	twee	grote	Catalpa’s	en	kersenbomen.	De	begraafplaats	is	niet	meer	als	zodanig	in	gebruik.	De	
graven zijn verplaatst naar een plek buiten de kloostertuin. Er staan bijenkasten en er is een kippenren.

Vanaf	de	Lourdesgrot	in	zuidelijke	richting	bevindt	zich	een	strook	met	opgaande	beplanting.	Deze	strook	
loopt evenwijdig aan een pad (12) dat van oorsprong de kloostertuin voor de Zusters Sainte Marie vanaf 
de	Kloosterstraat	ontsluit.	Deze	opgaande	beplanting	hoorde	ook	bij	de	omheining	rondom	het	sportveld.

Het grote gazon (6), de populieren (7) die bij het Heilig Hart beeld stonden en de rij lindebomen en kastanjebomen 
tussen de grafkapel (4) en Lourdesgot (9).

De voormalige begraafplaats (11), het tracé naar de vroegere entree aan de zuidzijde (12) en het geplaveide pad 
dat vroeger beide begraafplaatsen met elkaar verbonden heeft (13). 
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Parallel hieraan ligt een geplaveid pad (13) dat de vroegere begraafplaats van de Zusters Sainte Marie ver-
bindt met de voormalige begraafplaats van Mariadal midden in de kloostertuin. Op de plek waar kassen 
gestaan hebben (14) is nu een grasveld.
De langgerekte vijver met eiland (15), die gebruikt wordt voor het reguleren van de waterhuishouding, 
maar	van	oorsprong	ook	gebruikt	werd	voor	recreatie	en	mogelijk	als	visvijver,	is	door	weinig	onderhoud	
grotendeels dichtgegroeid met riet. Aan de kopse kant bevindt zich een kapelletje met een beeld van 
Franciscus (16).
Het	meest	westelijke	gedeelte	van	de	tuin	betreft	een	voormalige	fruitboomgaard	(17).	Er	is	nog	wel	een	
aantal rijen met fruitbomen aanwezig, ze staan in een veld met hoog gras, maar het merendeel van de 
bomen is verdwenen. 
In het tuingedeelte naast de noviciaatvleugel nog een pruimenboomgaard (18), een nutstuin (19) en een 
grasveld (20). 

De vijver (15), het kapelletje met het beeld van Franciscus (16) , de boomgaard (17) in het westelijke gedeelte en de 
pruimenboomgaard (18) met nutstuin (19) en grasveld (20) bij de noviciaatvleugel. 
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3.4 De begrenzing

De tuin wordt aan de noordzijde begrensd door het kloostergebouw, de achterzijden van de woningen en 
een	kloostermuur	aan	de	Vincentiusstraat.	Aan	de	oostzijde,	de	zijde	van	de	Burgemeester	Prinsensingel,	
staat de muur met de twee kapellen en (dichtgemetselde) spitsboog die eind jaren ‘30 van de 20e eeuw 
gebouwd is. De spitsboog gaf van oorsprong toegang tot de kloostertuin.
Aan de zuidzijde, de zijde van de Kloosterstraat, staan een lange muur en gazen hekwerken. Daar is ook 
een ingang naar de tuin. De westzijde grenst aan het terrein van het stadskantoor. Deze erfafscheiding 
bestaat	uit	een	hekwerk	met	haagbeplanting.	

Met de klok mee: de tuin wordt aan de noordzijde begrensd door het kloostergebouw van Mariadal, de achtertuin-
en van woningen en een muur aan de Vincentiusstraat. Aan de oostzijde staat de gemetselde muur uit de jaren ‘30 
van de 20e eeuw met de dichtgemetselde spitsboog. Aan de zuidzijde staat een gemetselde muur van een recentere 
datum. Ook is er een aantal hekwerken aanwezig. Aan de westzijde staat een hekwerk met haagbeplanting die de 
kloostertuin scheidt van het terrein van het stadskantoor.
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4  Waardestel l ing
Dit hoofdstuk betreft de waardestelling. De waardestelling heeft als doel de historische betekenis van (de 
aanleg van) de tuin te benoemen. In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkelingsgeschiedenis en de 
huidige situatie beschreven en in beeld gebracht. Uit deze hoofdstukken valt af te leiden welke onderdelen 
uit verschillende fasen in de aanleg bewaard zijn gebleven.

Voor de tuin van het kloostercomplex Mariadal is in overleg met de opdrachtgever een interne waarde-
stelling opgesteld. Een interne waardestelling is gericht op de onbebouwde ruimte met het accent op de 
aanleg	zelf	en	de	relatie	met	de	directe	omgeving.	De	RCE	(rapport:	richtlijnen	tuinhistorisch	onderzoek,	
2010) stelt dat er bij een tuinhistorisch onderzoek gekozen moet worden tussen een interne of een con-
textuele waardestelling. Bij een contextuele waardestelling worden waarden aan een tuin toegekend in 
vergelijking met soortgelijke aanleggen op landelijk, regionaal of plaatselijk niveau uit dezelfde periode.

De	 interne	waardestelling	heeft	als	doel	de	tuinhistorische	betekenis	van	de	tuin	 in	beeld	te	brengen.	
De	waardestelling	is	mede	afhankelijk	van	de	zeldzaamheid	en	gaafheid.	Een	viertal	waarden	worden	in	
voorliggend	hoofdstuk	uiteen	gezet:

•	 Algemene historische waarden (brede context)
•	 Ensemblewaarden (samenhang)
•	 Tuinhistorische waarden
•	 Waarden vanuit de gebruikshistorie

Bij de waardestelling hoort een waardestellingstekening (pagina 28). Daarin wordt onderscheid gemaakt  
in	drie	waarden.	Onderdelen	kunnen	een	hoge,	positieve	of	 indifferente	waarde	hebben.	Bij	een	hoge	
waarde (blauw) is sprake van onderdelen die van cruciaal belang zijn voor de structuur en/ of betekenis 
van	de	aanleg.	Een	positieve	waarde	(groen)	wordt	toegekend	aan	onderdelen	die	van belang zijn voor de 
structuur	en/of	de	betekenis	van	de	aanleg.	Een	indifferente	monumentenwaarde	(geel)	wordt	toegekend	
aan onderdelen die van relatief weinig belang voor structuur en/ of de betekenis van de aanleg zijn. Op 
een waardestellingstekening zijn de waarden van de tuin van Mariadal in kaart gebracht. Van groot belang 
is dat de waardestellingstekening niet los gezien kan worden van de tekstuele onderbouwing. Niet alles 
kan	op	een	waardestellingskaart	worden	aangegeven,	denk	aan	rust	versus	activiteit,	de	dynamiek	van	de	
kloostertuin. Deze waarden worden in de tekst besproken.

De	waardestelling	heeft	overigens	niet	als	doel	de	bestaande	situatie	te	bevriezen.	Naarmate	de	waarden	
hoger	zijn,	moeten	er	krachtiger	en	sterker	onderbouwde	argumenten	zijn	om	ze	op	te	offeren	of	in	te	
ruilen voor andere waarden of belangen. 

4.1 De k loostertuin in  het  stedel i jke gebied van Roosendaal

Vanaf	de	jaren	’70	van	de	20e eeuw behoren de sportvelden van de Zusters Sainte Marie bij de tuin van 
Mariadal.	Het	begrip	kloostertuin	kan	gedefinieerd	worden	als:	‘het	nabij	een	klooster	gelegen,	ruimtelijk	
begrensd	terrein	in	gebruik	voor	religieuze,	recreatieve,	esthetische	en	economische	doeleinden,	incl.	de	
hierbij	behorende	structuren,	gebouwen	en	objecten’.	De	definitie	benadrukt	dat	het	gaat	om	een	nabij	
een	klooster	gelegen	terrein.	De	relatie	tussen	kloostergebouw	en	kloostertuin	 is	belangrijk,	omdat	ze	
samen	één	ensemble	vormen.	Voor	een	kloostertuin	zijn	de	belangrijkste	eigenschappen:

•	 Omheining:	muren,	hoge	hagen	en/	of	grachten	ter	afsluiting	van	de	buitenwereld;
•	 aanwezigheid	van	een	pandhof	omringd	door	galerijen	en/of	een	centrale	tuin		omringd	door		
	 een	lanenstelsel,	ten	behoeve	van	bezinning	en	processies;	
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•	 	 autarkie	(zelfvoorzienend):	weilanden	met	vee,	akkers,	moestuinen,	boomgaarden,	wijngaarden,
 visvijvers, boerderijen, stalgebouwen, een kippenhok, een brouwerij, een broodbakkerij, een  
	 pomp,	kassen,	werkplaatsen;
•	 	 Begraafplaats,	baarhuisje	(tijdelijke	bewaarplaats	voor	overledenen),	kapel;
•	 19e	–	20e	eeuw:	bloemrijke	siertuin,	vormsnoei,	arboretum,	kruiswegstaties,	Lourdesgrotten,	ka	
	 pellen,	calvarieberg;
•	 recreatievoorzieningen.
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Bovengenoemde eigenschappen zijn/waren ook in de tuin van Mariadal aanwezig. De tuin van Mariadal is 
een volwaardige kloostertuin. De kloostertuin van Mariadal kan in zijn algemeenheid zeldzaam genoemd 
worden vanwege zijn ligging als een groene enclave nabij het centrum van Roosendaal. In de tuin is er 
sprake van een oase van rust in de drukke stad en vanaf de buitenzijde is de tuin door het opgaande groen 
voelbaar in de omgeving. 

4.2 Beslotenheid van de k loostertuin

Kloostertuinen zijn van oorsprong veelal afgesloten van de buitenwereld met muren, hoge hagen of gracht.  
De	kloostertuin	 van	Mariadal	 is	 lange	tijd	ook	 afgesloten	 geweest	 van	de	buitenwereld.	Dat	 is	 tegen-
woordig nog steeds wel het geval. De tuin is bereikbaar via het kloostergebouw en via een poort aan de 
Vincentiusstraat.	De	kloostertuin	is	tegenwoordig	begrensd	door	muren,	hekwerken	en	bebouwing.	Dit	
draagt bij aan het besloten karakter dat zo kenmerkend is voor een kloostertuin. De muren langs de Vin-
centiusstraat	(27)	en	de	Burgemeester	Prinsensingel	(14)	zijn	waardevol.	De	muur	langs	de	Burgemeester	
Prinsensingel	is	aangemerkt	als	monument.	De	muur	aan	de	Vincentiusstraat	is	geen	monument,	maar	is	
wel waardevol omdat deze een bijdrage levert aan de beslotenheid van de kloostertuin. Door de aanleg 
van de muur en de Singel aan de oostzijde is de kloostertuin verkleind. Wel kwam daarvoor een karakte-
ristieke	afscheiding	terug	in	de	vorm	van	een	muur	met	twee	kapellen	en	een	spitsboog	met	doorgang.	
Deze is tegenwoordig dichtgemetseld. Aan de muur is na  WO II een beeld toegevoegd ter herinnering aan 
de	oorlogsverwoesting	en	wederopbouw	(1950).	Dit	beeld	staat	vlakbij	de	Kloosterstraat.	De	muur	(14)	
ademt	de	sfeer	uit	van	de	achtergelegen	functie,	draagt	in	belangrijke	mate	bij	aan	de	beleving	van	het	
klooster met de kloostertuin en kent een hoge monumentale waarde. 

4.3 E lementen uit  de tuin  van het  k loostercomplex van de Zusters  Sainte   
 Marie

Tot	begin	jaren	’70	van	de	’20	eeuw	ziet	de	Kloosterstraat	er	volledig	anders	uit.	Het	complex	van	de	Zus-
ter Sainte Marie (1) bevindt zich aan zowel de zuid- als noordzijde van de Kloosterstraat en is met elkaar 
verbonden door een tweetal tunnels. In het verlengde van de Kloosterstraat ligt aan de Vughtstraat  het 
klooster van de Broeders Sainte Louis (2). Tussen de beide kloostercomplexen ligt de Bloemstraat (3), een 
smalle straat met aan weerszijden bebouwing.
Al deze bebouwing is rond 1973 gesloopt. De Kloosterstraat is verbreed en er is nieuwe bebouwing ver-
schenen in de vorm van scholen, woon/winkelcomplex en het stadskantoor.
Van de tuin van de Broeders Saint Louis is zo goed als niks meer over. De tuin is ingericht als parkeerplaats. 
Ook van de oorspronkelijke tuin van de Zusters Sainte Marie is weinig over. Nog wel staat er een aantal 
Lindebomen (4) die het diagonale pad (Lindelaantje) naar de sportvelden markeerde. Ook het cluster met 
populieren (5) die het Heilig Hartbeeld markeerden staan nog in de tuin.
Een	laan	met	bomen	(6)	vormt	lange	tijd	in	de	tuin	van	de	Zusters	Sainte	Marie	een	belangrijk	element.	
Deze laan werd aan beide zijden gemarkeerd door een kapelletje. De kapelletjes zijn verdwenen, maar 
een aantal laanbomen markeren wel deze belangrijke as.  Aan de bomen op het schoolplein, de plek van 
het Heilig Hart beeld met het cluster populieren en de diagonale structuur wordt een hoge monumen-
tenwaarde	toegekend,	omdat	deze	een	overblijfsel	vormen	van	de	tijd	dat	de	tuin	nog	deel	uitmaakte	
van het kloostercomplex aan de Molenstraat/ Kloosterstraat. Is er van oorsprong vanaf de Kloosterstraat 
sprake van een verbindingen naar de tuin, tegenwoordig scheidt een tuinmuur met een enkel hekwerk de 
tuin van de bebouwing af. Verder	horen	de	sportvelden	(7)	lange	tijd	bij	het	klooster	van	Sainte	Marie.	De	
sportvelden	zijn	omheind	met	een	hekwerk	en	boombeplanting	met	struiken.	Deze	beplanting	onttrekt	
lange	tijd	het	zicht	op	de	sportvelden	vanuit	de	tuin	van	Mariadal.	De	sportvelden	zijn	vanuit	Mariadal	niet	
bereikbaar.	Wel	zijn	na	de	aanleg	van	de	tuin	Mariadal	de	Grafkapel	en	de	Lourdesgrot	met	een	pad	over	
de sportvelden bereikbaar voor kloosterlingen van de Zusters van Sainte Marie.  
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De	boombeplanting	om	de	sportvelden	is	vandaag	de	dag	nog	sterk	aanwezig	aan	de	noord-	(8)	en	oost-
zijde	(9).	Aan	de	noordzijde	betreft	het	een	beukenhaag,	een	rij	lindes	en	kastanjes.	Aan	de	oostzijde	is	
een beukenhaag en een bomenlaan met kastanjes aanwezig. Als structuur is deze laan van groot belang, 
maar door ziekte is er veel uitval en het laankarakter is minder sterk aanwezig dan voorheen. Aan de west-
zijde	van	het	sportvelden	is	de	laanbeplanting	verdwenen	(10).	Er	staan	nog	wel	wat	struiken.	Om	deze	
reden krijgen de boomstructuren aan de noord- en oostzijde een hoge monumentenwaarde. Door het 
ontbreken	van	de	laanbeplanting,	maar	de	wel	aanwezige	structuur,	wordt	aan	westzijde	een	positieve	
monumentenwaarde toegekend.  

4.4 E lementen uit  het  tuinontwerp van de Franciscanessen van Mariadal

Bij	de	bouw	van	het	klooster	Mariadal	aan	de	Vincentiusstraat	in	de	jaren	’30	van	de	vorige	eeuw	is	er	
een	ontwerp	voor	de	tuin	gemaakt.	De	noord-zuid	oriëntatie	van	het	padenpatroon	(11)	is	grotendeels	
gebaseerd op de rechthoekige strokenverkaveling van de weilanden die hier ooit hebben gelegen. Deze 
orthogonale verkavelingsstructuur vormt vandaag de dag nog steeds de basis van de tuin. Omdat de 
oorspronkelijke	verkaveling	nog	goed	afleesbaar	en	de	rechthoekige	verkaveling	van	de	tuin	essentieel	is	
wordt hier een hoge waarde aan toegekend.

Bij	het	oorspronkelijke	tuinontwerp	 is	er	sprake	van	een	aantal	te	onderscheiden	blokken;	de	contem-
platieve	tuin	met	rond-point,	drie	blokken	nutsgedeelte	met	begraafplaats,	een	vijver	en	de	tuin	bij	de	
noviciaatvleugel. Deze indeling is nog grotendeels aanwezig. De sportvelden behoren niet tot het oor-
spronkelijke ontwerp van Mariadal. Deze waren bij de aanleg van de tuin van Mariadal in bezit van de 
Zusters Sainte Marie. 

De	tuin	aan	de	oostzijde	wordt	gedomineerd	door	een	rond-point	(12)	en	is	specifiek	ontworpen	en	aan-
gelegd met bezinning als doel. De stervormige aanleg is nog grotendeels aanwezig. In de tuin staat een 
aantal beelden (13). In de  hoofdas staat de Mariakapel en een beeld van Jozef. Aan het eind van een van 
de	diagonale	lijnen	heeft	een	Kruisbeeld	gestaan.	Dit	is	helaas	verdwenen.	Wel	is	de	plek	van	positieve	
monumenten waarde.
Bij de aanleg van de Burgemeester Prinsensingel en de bouw van de muur met kapellen en spitsboog-
doorgang (14) is een deel van de rond-point verdwenen. Langs de muur is de tuin opnieuw aangelegd 
met in vormgesnoeide beukenhagen. Ten zuiden van de rond-point ligt een besloten tuin met kronkelige 
paadjes	tussen	opgaande	beplanting.	Deze	tuin	is	aangelegd	in	de	tijd	dat	ook	de	muur	aan	de	Burgemees-
ter Prinsenstraat is aangelegd. Bij het oorspronkelijke ontwerp van de tuinen was hier nog een nutstuin 
gelegen.	Deze	tuin	heeft	net	als	de	rond-point	een	contemplatief,	beschouwend,	meditatief	karakter,	dat	
goed aansluit bij het karakter van dit gedeelte van de kloostertuin. 
De	contemplatieve	tuin	met	rond-point	is,	ondanks	het	feit	dat	een	deel	is	opgeofferd	aan	de	aanleg	van	
de Burgemeester Prinsenstraat, nog grotendeels aanwezig. De rond-point kent acht straalsgewijs lopende 
lanen, deels omzoomd met kastanjes. Tussen de lanen vakken, omzoomd door taxus. De lanen geven 
zicht	op	verschillende	kapellen	en	beelden.	Vanwege	de	gaafheid	en	zeldzaamheid	wordt	hier	een	hoge	
monumentenwaarde aan toegekend. 
De	kanttekening	moet	gemaakt	worden	dat	dit	gedeelte	van	de	tuin	van	oorsprong	een	open	karakter	ge-
kend	heeft.	Door	de	tijd	heen	is	naar	behoefte	van	de	Zusters	Franciscanessen	in	de	tuin	meer	aangeplant	
zodat er een besloten sfeer ontstond.

De	gastentuin	en	de	tuin	van	de	rectoraat	(15)	liggen	‘weggestopt’	in	de	noordoost	hoek	van	de	tuin.	De	
structuur van de gastentuin is verdwenen. De rectoraatstuin is nog wel aanwezig, maar is sterk begroeid. 
Centraal in het kloostercomplex ligt de pandhof (16). Deze hof kent een hoge monumentale waarde door 
de symbolische waarden die er aanwezig zijn. 
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Het	grondpatroon	verwijst	naar	Jeruzalem.	Ook	qua	inrichting	en	belijningen	is	aangesloten	bij	dit	vier-
kant. 

Het water (momenteel verwaarloosde vijver) verwijst naar de hemel, de Valse Christusdoorn verbeeldt de 
levensboom en volgens legendes werd de doornenkroon van Christus van deze heester gemaakt. Naast de 
vijver	staat	nog	een	pilaster.	Hier	heeft	mogelijk	een	beeld	of	een	fonteintje	op	gestaan.	Overigens	is	dit	
niet	de	oorspronkelijke	inrichting.

Een	belangrijk	centraal	element	in	de	kloostertuin	van	Mariadal	betreft	de	Grafkapel	(17)	met	plataan,	de	
Lourdesgrot met Piëta (18) en de bomenlaan (19) die deze twee elementen met elkaar verbindt. De Graf-
kapel was ook voor het klooster van Sainte Marie bereikbaar, maar dit was strikt gescheiden van Mariadal. 

Dit geldt waarschijnlijk ook voor de Lourdesgrot met piëta. Via een pad over de sportvelden konden de 
kloosterlingen van de Zusters Sainte Marie beide plekken bereiken zonder kloosterlingen van Mariadal 
tegen te komen.

Bij de Lourdesgrot ligt de begraafplaats (20). De begraafplaats staat symbool voor het Paradijs. Juist daar-
door wordt de begraafplaats niet weggestopt maar neemt een centrale plek in de tuin in. De begraafplaats 
in de tuin van Mariadal kent een verhoogde ligging en wordt omgeven met groen. De twee toegangen tot 
de begraafplaats met penanten en hekwerken verwijzen naar de plek als begraafplaats. De begraafplaats 
is niet meer als zodanig in gebruik. De plek van de begraafplaats is van groot belang als religieus element 
in de tuin en krijgt een hoge monumentenwaarde.

In het oorspronkelijke tuinontwerp was er volop ruimte gereserveerd voor nutstuinen en boomgaarden. 
De nutstuinen voorzien in het levensonderhoud van het klooster. Ze ontbreken vrijwel bij geen enkel 
klooster en liggen vaak binnen de ommuring of vlak daarbuiten. De nutstuinen zijn in zijn algemeenheid 
onder te verdelen in verschillende typen tuinen, zoals bijvoorbeeld de (medicinale) kruidentuin, groente-
tuin of boomgaard. Door de eeuwen heen hebben deze tuinen verschillende typen vormgeving gekend, 
voortkomend	uit	de	verscheidenheid	aan	congregaties	en/of	ordes.	De	vormgeving	van	de	tuinen	bestond	
voornamelijk	uit	rechthoekige	bedden,	waarbij	het	aantal	en	de	oriëntatie	afhing	van	de	functie.

Bij Mariadal wordt een groot deel van de tuin ingericht voor de teelt van groente en fruit. Dieren worden 
gehouden voor vlees, zuivel en eieren. Ook het kweken van vis en het wassen van kleding worden op 
eigen terrein uitgeoefend.
Door	de	afnemende	noodzaak	om	in	eigen	voedsel	te	voorzien	heeft	het	nutsgedeelte	van	de	tuin	haar	
functie	verloren.	De	nutstuinen	(21)	en	de	plek	waar	de	kassen	(22)	hebben	gestaan	zijn	momenteel	al-
lemaal grasvelden. Wel is hier nog een pad aanwezig dat de beide begraafplaatsen met elkaar verbond. 
Op een aantal fruitbomen na is de uitgestrekte boomgaard (23) verdwenen. De vijver (24) die dienst deed 
als	recreatief	element	en	ook	om	vissen	te	kweken	is	dichtgegroeid.	Deze	percelen	herinneren	nog	steeds	
aan het nuts/ economische gedeelte van de tuin en de zelfvoorzienendheid van de Zusters Franciscanes-
sen	van	Mariadal	en	krijgen	een	positieve	monumentenwaarde.	

De tuin bij de noviciaatvleugel (25) kent van oorsprong een grillig padenstelsel met gazons, bomen en 
wordt	aan	de	noordzijde	met	een	muur	van	de	Vincentiusstraat	afgescheiden.	Door	de	tijd	heen	 is	er	
aan	deze	tuin	veel	veranderd.	In	de	jaren	’60	van	de	vorige	eeuw	heeft	deze	tuin	meer	een	nutsfunctie	
gekregen.	Ook	is	door	de	tijd	heen	een	deel	van	deze	tuin	opgeofferd	aan	een	ontsluitingsweg	en	een	
parkeerplaats. Verder is er een gazon, grasveld, moestuin en kleine fruitboomgaard aanwezig. Van de 
oorspronkelijke structuur van de tuin bij de noviciaatvleugel is vrijwel niks over en wordt gewaardeerd 
met	een	indifferente	waarde.	Wel	hebben	de	kapel	met	het	beeld	van	Franciscus	(26)	en	de	kloostermuur	
(27) een hoge waarde. 



T u i n h i s t o r i s c h  o n d e r z o e k  k l o o s t e r c o m p l e x  M a r i a d a l ,  R O O S E N D A A L | 32
  apr i l  2020

Naast de tuin van de noviciaat- en onderhoudsvleugel ligt het scholencomplex van het Gertrudiscollege 
(28). Dit gebied is voor zover bekend nooit in bezit geweest van de Zusters Franciscanessen of  Broeders 
Saint	Louis	en	heeft	om	deze	reden	een	indifferente	monumentenwaarde.

4.5 Menging van funct ies:  economie,  re l ig ie ,  recreat ie  en educat ie

Kenmerkend	voor	de	kloostertuin	als	geheel	is	de	menging	van	de	functies		economie,	religie,	recreatie	en	
educatie	en	de	autarkie	(zelfvoorzienendheid).	Alle	elementen	zijn	in	de	hoogtijdagen	in	de	kloostertuin	
aanwezig.

4.6 Rel ig ieuze objecten in  de k loostertuin

Religieuze objecten behoren bij een kloostertuin.  Deze objecten zijn in een kloostertuin van groot belang. 
Hiermee onderscheidt zij zich van een gewone tuin. Als blikvanger geplaatst op zichtassen, of op een 
kleine	verhoging	omkranst	door	groen,	zetten	ze	enerzijds	aan	tot	contemplatie	en	bepalen	anderzijds	de	
wandelroute door de tuin en vormen daarmee belangrijke, structurerende elementen. In de tuin van het 
rond-point staat een beeld van jozef en de Mariakapel. Het Kruisbeeld is verdwenen. In de muur bevinden 
zich	ook	twee	kapellen.	Mogelijk	hebben	hier	ook	beelden	in	gestaan.		Centraal	in	de	tuin	staat	de	grafka-
pel	gewijd	aan	de	stichteres	van	de	congregatie,	een	Lourdesgrot	met	beelden	van	Maria	en	Bernadette	
en een Piëta en in het verlengde van deze as staat een kapelletje met een beeld van Franciscus. Deze 
elementen zijn van groot belang voor de beleving van de tuin en kennen een hoge monumentenwaarde. 
Doordat	het		Kruisbeeld	verdwenen	is	wordt	de	plek	aangemerkt	met	een	positieve	monumentenwaarde.

4.7 Rust  versus  act iv i te it 

Kenmerkend voor het oorspronkelijke ontwerp van de tuin is het contrast tussen het oostelijke gedeelte 
van de tuin en het westen. Het oostelijke deel kent rust met de rond-point als centrale plek. Hier wordt 
gemediteerd en komt men tot bezinning. Vanaf ca. 1973 behoort het sportveld ook tot Mariadal en ligt 
centraal	in	de	kloostertuin.	Aan	de	westzijde	vond	van	oorsprong	veel	activiteit	plaats	door	de	zelfvoor-
zienendheid van de Zusters Franciscanessen. Hier was het nutsgedeelte, het meer op de economische 
motieven	gerichte	gedeelte,	van	de	tuin	met	moestuinen,	kassen,	een	visvijver	en	boomgaarden.

4.8  Dynamiek in  de k loostertuin

Uit	het	verhaal	over	de	historische	ontwikkeling	van	de	tuin	(hoofdstuk	2)	komt	naar	voren	dat	de	tuin	
zich	steeds	heeft	aangepast	naar	de	functie	van	de	tijd.		Er	worden	elementen	en	structuren	aan	toege-
voegd,	maar	gelijktijdig	verdwijnen	er	ook	weer	elementen	en	structuren	door	een	gewijzigde	situatie.	In	
eerste	instantie	is	de	tuin	van	de	Zusters	Sainte	Marie	strikt	gescheiden	van	de	kloostertuin	van	Mariadal.	
Ze maken overigens wel gebruik van elkaars diensten maar de rest is strikt gescheiden. Ook de toegan-
gen	tot	de	grafkapel	en	de	Lourdesgrot	met	piëta	zijn	strikt	gescheiden.	Bij	vertrek	van	de	Zusters	Sainte	
Marie komen de sportvelden in bezit van Mariadal. Sport en bewegen maken voortaan deel uit van het 
programma van de Zusters Franciscanessen. Overigens worden deze velden nog steeds gebruikt door de 
scholen in de omgeving.

De	nutstuinen	met	een	economische	functie	om	zorg	te	dragen	voor	de	zelfvoorzienendheid	van	de	Zus-
ters Franciscanessen maken op een bepaald moment plaats voor siertuinen en een tuin met een mooi 
eiland	om	naar	te	kijken.	Ook	nu	zijn	er	plannen	om	de	tuin	(gedeeltelijk)	van	functie	te	laten	veranderen.	
Dit past in de lijn van de dynamiek van de kloostertuin.
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5  Herbestemming
De BVR groep heeft in samenwerking met Erfgoed.nu, Bedaux de Brouwer Architecten en wUrck archi-
tectuur Stedenbouw Landschap plannen om het bestaande kloostergebouw te transformeren tot wo-
nen, werken en zorg en nieuwbouw te realiseren in de tuin van het kloostercomplex. Deze plannen zijn 
verwoord in het document Mariadal, Hortus conclusus ‘Wending naar een nieuwe wereld’ (8 september 
2017). Vervolgens heeft er in 2019 nog een vergroting van het plangebied plaatsgevonden, waarbij het 
stadskantoor en het scholencomplex (o.a. basisschool en kindcentrum) aan de Kloosterstraat meegeno-
men worden in de planontwikkeling. In voorliggend hoofdstuk worden de plannen voor Groot Mariadal 
kort besproken. Voor het complete verhaal wordt verwezen naar het rapport ‘Mariadal, Hortus conclusus 
Wending naar een nieuwe wereld’.

Het inrichtingsplan Groot Mariadal.       bron: Wurck, 2019
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5.1 Hortus  conclusus  ‘Wending naar  een nieuwe wereld’

Mariadal	maakt	in	het	plan	een	‘wending	naar	een	nieuwe	wereld’	-	net	zoals	dat	halverwege	de	vorige	
eeuw	gebeurde	-	met	behoud	van	haar	unieke	karakter.	Vertrouwde	waarden	krijgen	een	eigentijdse	in-
vulling.	Het	klooster	blijft	een	beschutte	plek,	maar	de	deuren	gaan	open.	Dit	bijzondere	complex	zal	ook	
in de toekomst een belangrijke rol vervullen, voor Roosendaal, voor Brabant, en daarbuiten. Voor bewo-
ners,	passanten	en	bezoekers.	Als	nieuw	thuis,	als	werkplek,	als	plek	van	bezinning	of	recreatie.	

De	herbestemming	heeft	respect	voor	de	historie,	de	monumentaliteit,	het	religieus	verleden	en	de	sfeer	
van het klooster. De gebouwen en de tuin gaan ruimte bieden aan wonen, werken èn bezinning volgens 
de	traditie	van	gastvrijheid,	net	als	in	de	hoogtijdagen	van	de	orde.

5.2 De bebouwing

In het kloostergebouw komen o.a. woningen, kleinschalige bedrijvigheid, horeca en zorg. Naast de be-
staande	bouw	komen	nieuwe	stadswoningen,	ontworpen	in	een	stijl	die	de	ingetogen	architectuur	van	
het klooster respecteert. In de noviciaatvleugel en het zuidelijk deel van de werkvleugel komen woningen. 
Nieuw is de serre, een transparante glazen entree aan de kapel, waarin een restaurant uitzicht biedt op 
de tuin. De serre komt op de plek van de oorspronkelijke watergang. Op de plek van de oorspronkelijke 
boomgaard	komt	een	eigentijds	duurzaam	woongebouw	met	ruimte	voor	parkeren,	waar	ook	de	stroom-
voorziening	voor	het	klooster	is	ondergebracht;	de	Stroomgaard.

5.3 De tuin

In	de	oorspronkelijke	aanleg	van	de	 tuin	uit	1934	 is	de	 functionele	driedeling	 in	economie	 (moestuin,	
vijver	en	boomgaard),	recreatie	en	religie	goed	zichtbaar.	In	de	huidige	opzet	is	er	nog	steeds	sprake	van	
een ruimtelijke driedeling. Een aantal structurerende bomenlanen is verdwenen en in plaats van akkers 
is	op	verschillende	plaatsen	bosbeplanting	gekomen.	De	programmatische	lading	van	de	plek,	met	name	
het onderdeel economie, is grotendeels verloren gegaan door een terugloop van het kloosterleven. De 
historische	waardevolle	zelfvoorzienendheid,	de	unieke	relatie	tussen	gebouw,	gebruikers	en	tuinen,	 is	
daardoor	niet	meer	zichtbaar.	Daarentegen	zijn	de	Lourdesgrot	met	Piëta,	de	grafkapel,	Mariakapel	en	de	
vele	religieuze	beelden	relatief	gaaf	bewaard	gebleven.	

De	 tuin	 heeft	 een	 besloten	 karakter.	 De	 bestaande	 kloostermuur	 aan	 de	 Burgemeester	 Prinsensingel	
wordt gerestaureerd en de dichtgemetselde entree wordt de entree voor de horeca. De beslotenheid van 
de hortus conclusus wordt versterkt door de aanleg van een loofgang, in de vorm van een berceau, aan de 
zuidzijde.	Dit	klassieke	element	zorgt	voor	een	herkenbare	omsluiting	van	de	tuin	en	fungeert	als	structu-
rerend	element	voor	de	toekomstige	transformatie	van	de	Kloosterstraat.	Berceaus	komen	wel	vaker	voor	
in	kloostertuinen.	Ook	in	de	rond-point	heeft	enige	tijd	een	berceau	gestaan.

Een historisch-structurerend element dat herstelt gaat worden is het water aan de noordzijde. Een opge-
tilde	waterspiegel	zorgt	voor	een	functionele	afbakening	van	de	tuin,	en	maakt	de	oorspronkelijke	water-
loop zichtbaar. 

Op	het	complex	staan	prachtige	bomen	en	struikgroepen.	De	verzameling	oude	appelrassen	zijn	uniek	in	
Nederland	en	er	staan	prachtige	Parrotia’s,	Magnolia’s	en	Rhododendrongroepen.	Wel	wordt	er	geconsta-
teerd dat de tuin erg donker en dicht is geworden. 
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Ook is er een aantal bomen ziek en/of oud. Kap is onvermijdelijk. Het plan is zo opgezet dat er nagenoeg 
geen bomen gekapt hoeven te worden voor nieuwbouw, dit is slechts noodzakelijk voor verbetering van 
de	kwaliteit	van	de	tuin.	De	recreatieve	omloopweide	en	siertuin	worden	ingetogen	gerestaureerd.	De	
bosbeplanting	in	het	zuidelijk	gedeelte	van	de	contemplatieve	tuin	maakt	plaats	voor	een	paradijselijke	
weide, met uitzicht op de Kapel.

Er	wordt	in	het	inrichtingsplan	aandacht	besteedt	aan	het	religieus	katholiek	erfgoed	in	de	stad	Roosen-
daal. Veel kloosters zijn verloren gegaan en de geschiedenis is hierbij uitgewist. Er moet ruimte zijn dit 
verhaal, over de stad en het ontstaan van de kloosters, kerken en kapellen en het verdwijnen hiervan, te 
vertellen.	Daarom	is	er	in	de	tuin	van	Mariadal	een	route	‘processiegang’	opgenomen	die	het	verhaal	van	
de kloosters, kerken en kapellen in de stad verbeeld.

De	nutstuinen	en	de	boomgaard	krijgen	weer	een	volwaardige	plaats	 in	de	tuin.	De	thema’s	 ‘zelfvoor-
zienendheid’	en	 ‘educatie’	worden	doorgevoerd	 in	de	ontwikkeling	van	Stroomgaard,	als	hedendaagse	
interpretatie	van	de	boomgaard.	De	Stroomgaard	is	geheel	zelfvoorzienend	en	wekt	stroom	op	voor	het	
publieke programma van het klooster.  

Beelden van de toekomstige inrichting van de kloostertuin.            bron: BVR groep, 2017
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6 Conclus ie  en aanbevel ingen
Verschillende historische lagen vertellen elk een verhaal van de plek, van het kloostercomplex van de Zus-
ters Sainte Marie, de Broeders Saint Louis en van de Franciscanessen van Mariadal. Nieuwe lagen worden 
er steeds toegevoegd. Lagen die een relatie hebben met de complexen, het kloosterleven, het katholieke 
verleden, maar ook eigentijdse lagen, lagen uit de 21e eeuw. Het inrichtingsplan opgesteld door BVR groep 
e.a. is besproken in hoofdstuk 5. Dit plan wordt in voorliggend hoofdstuk vergeleken met de waarden van 
de tuin zoals besproken in hoofdstuk 4. Ook worden er in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan welke ver-
dwenen elementen en structuren wellicht meegenomen kunnen worden in het toekomstige ontwerp. Deze 
tekst is schuingedrukt.

6.1 Herkenbaar  maken van Roosendaal  a ls  Kathol iek erfgoed

Het kloostercomplex kan in zijn algemeenheid zeldzaam genoemd worden als herinnering aan het katho-
lieke	verleden	van	de	stad.	De	Congregatie	heeft	begin	20e eeuw	in	korte	tijd	ondermeer	kloosters,	scho-
len	en	internaten	in	Roosendaal	gebouwd.	Zij	heeft	ook	veel	missiewerk	verricht	in	de	Antillen,	Suriname	
en	Chili.	In	de	hoogtijdagen	telt	de	Congregatie	ca.	1220	Zusters	en	180	instellingen	die	zich	inzetten	voor	
onderwijs, opvoeding of anderszins. Veel bebouwing in Roosendaal is inmiddels verdwenen. Mariadal is 
een van de weinige complexen die nog over is. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. In het toe-
komstige	plan	wordt	aandacht	besteed	aan	dit	gegeven.	Er	zijn	in	de	tuin	informatiepanelen	voorgesteld	
die het verhaal van Roosendaal en Mariadal vertellen en verbeelden. 

6.2 Respecteren histor ische gegroeide s i tuat ie  k loostercomplex Sainte  
Marie 

Het kloostercomplex met bijbehorende tuin van de Zusters Sainte Marie kent een historisch gegroeide 
situatie.	De	bebouwing	werd	vanuit	de	Molenstraat	steeds	verder	uitgebreid	in	noordelijke	richting.	De	
tuin werd door een willekeurige aankoop van gronden steeds groter. Daarentegen sluiten de terreinen 
van de Broeders Saint Louis en Mariadal aan bij het strookvormige verkavelingspatroon.
Geadviseerd word om het onderscheid van een historische gegroeide situatie van het klooster van de Zus-
ters Sainte Marie en een meer planmatige opzet van de complexen van de Broeders Saint Louis en Maria-
dal tot zijn recht te laten komen in de verdere planvorming. Vanuit de historisch gegroeide situatie wordt 
geadviseerd om met de ontwikkeling langs de Kloosterstraat tot aan de kloostertuin meer aan te sluiten bij 
deze gegroeide situatie en minder aan te haken bij de orthogonale structuur van de kloostertuin Mariadal.

6.3 Aansluiten bi j  scheiding k loostertuinen Broeders  Saint  Louis ,  Zusters 
Sainte Marie  en Franciscanessen 

De	ontwikkeling	van	de	kloostertuin	kent	zijn	oorsprong	bij	de	Kloosterstraat.	Hier	staat	in	de	begintijd	
het kloostercomplex van de Zusters Sainte Marie met bijbehoren tuinen, begraafplaats, bleekvelden etc. 
Ook de sportvelden horen bij het kloostercomplex van de Zusters Sainte Marie. Om de sportvelden te be-
reiken en niet over straat te hoeven zijn er in beginsel luchtbruggen over de Kloosterstraat aangebracht. 
Deze bruggen worden vervangen door een tweetal tunnels. Via de twee tunnels onder de Kloosterstraat 
kwamen Zusters en leerlingen ongezien aan de overzijde van de straat. 
Vanaf	daar	gebruikte	ze	een	diagonaal	aangelegde	 laan	met	opgaande	beplanting	naar	het	Heilig	Hart	
beeld met populieren. Zo kwamen ze bij het sportveld. De diagonaal aangelegde laan, het Lindelaantje, is 
niet meer aanwezig. Wel staat er nog een aantal Lindebomen op het schoolplein die daar naar refereren. 
Het  Heilig Hart beeld staat niet meer op deze plek. De populieren die van oorsprong een ensemble vor-
men met dit beeld staan nog wel op een verhoging in de tuin.
Mogelijk kan bij de plannen deze diagonale laan weer worden aangelegd. Zo is de  historische relatie met 
de Kloosterstraat weer hersteld.
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Het kloostercomplex van de Broeders Saint Louis was strikt gescheiden van de andere kloostercomplexen. 
Er	was	geen	contact.	Het	kloostercomplex	van	de	Broeders	 is	begin	 jaren	’70	van	de	20e	eeuw	geheel	
verdwenen.	Sinds	die	tijd	staat	hier	het		stadskantoor	met	in	de	oude	kloostertuin	een	parkeerterrein.
In de nieuwe plannen zijn woningen gedacht in de kloostertuin. Geadviseerd wordt om met de structuur 
aan te sluiten bij de oude kloostertuin van de Broeders van Saint Louis en niet te laten samenvloeien met 
de ontwikkeling in de tuin van Mariadal. Er was sprake van een strikte scheiding. Groen en water spelen 
een belangrijke rol in dit deel van het plan. 

Tussen het kloostercomplex van de Zusters Sainte Marie en de Broeders Saint Louis lag de Bloemstraat. 
Deze	straat	was	smal	van	profiel	en	liep	dood.	Uit	het	interview	met	de	Zusters	van	Mariadal	(zie	bijlage	
1)	was	de	Bloemstraat	een	aparte	straat	die	geen	relatie	had	met	de	kloostercomplex	van	Sainte	Marie.	
Of	de	bebouwing	en	de	activiteiten	een	rol	gespeeld	hebben	bij	het	klooster	van	de	Broeders	Saint	Louis	
is onbekend. De Bloemstraat en de bebouwing is geheel verdwenen.
In de plannen heeft men het idee op deze plek een plein te maken waar geparkeerd gaat worden. Het plein 
kent wel een beduidend groter formaat dan de Bloemstraat met de bebouwing. Misschien kan met de 
oorspronkelijke structuur van de Bloemstraat en de oorspronkelijke omvang van dit aparte gebiedje iets 
gedaan worden in de verdere planvorming. 
Algemeen wordt geadviseerd de oorspronkelijke opdeling van de terreinen van de Zusters Sainte Marie, 
Broeders Saint Louis en Franciscanessen van Mariadal en het aparte gebiedje rond de Bloemstraat tot 
uiting te laten komen in de plannen.

tuin van de Zusters Sainte Marie
tuin van de Broeders Saint Louis
tuin Mariadal van de Franciscanessen

De scheiding tussen de tuinen van de Zusters Sainte Marie, Broerders Saint Louis en de Zusters Franciscanessen 

Bloemstraat
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6.4 Aansluiten bi j  de histor ische landschappel i jke structuren

Bij de aanleg van de kloostertuin van Mariadal in 1934 is het strookvormige verkavelingspatroon van het 
landschap	overgenomen.	Ter	hoogte	van	Mariadal	heeft	lang	een	waterloop	gelopen.	De	waterloop	is	bij	
de	aanleg	van	de	tuin	overkluisd.	Voor	de	waterhuishouding	in	het	gebied	is	een	vijverpartij	aangelegd.	
Deze	vijver	is	ook	gebruikt	voor	recreatie	en	visvijver.
In de toekomstige plannen wordt het oorspronkelijke verkavelingspatroon gehandhaafd en wordt voor-
gesteld de oorspronkelijke oost-west georiënteerde waterloop weer terug te brengen en ervaarbaar te 
maken. Dit gebeurt in de vorm van een iets verhoogde waterloop. Verder wordt een nood-zuid georiën-
teerde watergang aangelegd op de plek van de langgerekte vijver.

Laanbeplanting	vormt	een	verbindend	element	in	de	tuin	en	volgt	de	oorspronkelijke	strokenverkaveling.	
Van	oorsprong	is	er	laanbeplanting	aanwezig	langs	de	waterloop,	langs	de	oost-west	georiënteerde	struc-
tuur	aan	de	zuidzijde,	rondom	de	sportvelden	en	tussen	de	Lourdesgrot	en	de	Graftombe	(zie	pagina	39).

Deze structurerende laanbeplanting dient meegenomen te worden in de toekomstige plannen. Wel is een 
groot aantal bomen er slecht aan toe. Deels of geheel vervangen is een optie en zal weloverwogen moeten 
plaatsvinden. In de rest van het plannen wordt geadviseerd geen structurerende laanbeplanting aan te 
brengen, omdat deze dan gaat concurreren met de historische structuur. 

pandhof tuin 
rectoraat

oorspronkelijke waterloop 

gastentuin

Het ontwerp van de rectoraattuin, gastentuin, de pandhof en de oorspronkelijke waterloop zijn zichtbaar op de 
bouwtekening (ca. 1932).                    bron: Provincie Noord-Brabant 2013
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6.5 Aansluiten bi j  de funct ionele  indel ing:  bezinning ,  recreat ie  en nut 

Van	oorsprong	kent	kloostertuin	Mariadal	een	voor	een	onderwijscongregatie	typerende	opzet	waarin	
drie	functies	verenigd	zijn:	bezinning,	recreatie	en	nut.	De	tuin	aan	de	oostzijde	is	specifiek	ontworpen	en	
aangelegd met bezinning als doel. Dit geldt ook voor de pandhof, gastentuin en rectoraatstuin. Het mid-
den	van	de	tuin	is	van	oorsprong	een	plek	om	te	recreëren	met	sportvelden	en	andere	recreatievoorzien-
ingen. Het westelijke gedeelte van de tuin was het nutsgedeelte/ economische gedeelte.
De functie indeling wordt ook in de toekomstige plannen gehandhaafd. De tuin met rond-point, de pand-
hof, gastentuin (bezinning), sportvelden (recreatie) en een gedeelte van de nutstuinen (nut) worden in de 
nieuwe plannen opgenomen en  hersteld waar nodig.

Het pandhof
De	pandhof	betreft	een	centrale	ruimte	en	rustpunt.	Het	is	een	plek	ter	beschouwing.	De	huidige	opzet	
betreft	een	inrichting	uit	de	jaren	‘60.	De	oorspronkelijke	indeling	is	op	de	voorgaande	pagina	in	beeld	
gebracht.
Vanuit historisch perspectief bestaat er een mogelijkheid de pandhof een vernieuwde inrichting te geven, 
maar wel met de verwijzing naar de oorspronkelijke functie. Dit geldt ook voor de gastentuin. Bij de pand-
hof kan gedacht worden aan elementen als een bron, waterpartijtje, beeld etc. binnen een orthogonale 
symmetrische opzet. De huidige valse Christusdoorn is groot van omvang, maar wel symbolisch van be-
lang. Mogelijk kan de Christusdoorn worden vervangen door een kleiner exemplaar. 

bezinning

recreatienut

nut

De opzet van de tuin: bezinning, recreatie en nut. De groene lijnen geven de laanbeplanting aan. De rode pijlen de 
plekken waar ooit sprake was of is van een entree naar de tuin.

vroegere entrees tuin

huidige entree tuin

vroegere
entree
tuin

huidige
entree
tuin
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De voortuinen
De omheining van de voortuin is nagenoeg onveranderd. Wel is er tussen de gemetselde penanten een 
meer sierlijk buizenhekwerk aangebracht. Van oorsprong staan er coniferen in de voortuinen. Deze heb-
ben	plaats	gemaakt	voor	meer	siergroen	als	rhododendrons	en	hortensia’s.  Het is denkbaar dat het bui-
zenhekwerk weer in een donkere kleur geschilderd wordt. Dit sluit meer aan bij het oorsponkelijke uiterlijk.

De gastentuin
De gastentuin kan aan de hand van de oorspronkelijke bouwtekening (pagina 38) weer hersteld worden.

Rond-point
De rond-point is een plek van bezinning. De straalsgewijze structuren zijn nog zichtbaar al moet gesteld 
worden	dat	de	planting	sterk	uitgegroeid	is.	In	het	oorspronkelijke	ontwerp	is	er	sprake	van	een	gebied	
met	een	open	karakter.	Een	berceau	begeleid	de	nood-zuid	georiënteerde	as	richting	de	Mariakapel.	Ei-
genlijk pas bij de aanleg van de muur is er sprake van meer beslotenheid. Een deel van de rond-point nabij 
de muur krijgt hoge struiken die in vorm gesnoeid worden. De Zusters Franciscanessen hebben meer 
behoefte	aan	beslotenheid.	Er	wordt	door	de	tijd	heen	steeds	meer	beplanting	toegevoegd.	In	de	tuin	
bevinden	zich	in	de	begintijd	een	kapel	met	Mariabeeld	en	een	Kruisbeeld.	Dit	Kruisbeeld	is	verdwenen.	
In	de	loop	van	de	tijd	is	er	een	Jozefbeeld	bij	de	kapel	in	de	centrale	as	geplaatst.	Helaas	is	de	berceau	
verdwenen. 
De rond-point kan in de nieuwe plannen een meer open karakter krijgen. Ook kan de verdwenen berceau 
weer een plek krijgen. De plek van het verdwenen Kruisbeeld kan weer gemarkeerd worden of een nieuwe 
functie krijgen.

De sportvelden
De sportvelden die oorspronkelijk horen bij het terrein van de Zusters Sainte Marie en vanaf 1973 bij de 
kloostertuin	van	Mariadal	behouden	 in	de	toekomstige	plannen	dezelfde	recreatieve	functie.	Van	oor-
sprong	zijn	de	sportvelden	ontsloten	vanaf	de	zuidzijde	via	een	schuin	pad	met	laanbeplanting.	De	sport-
velden worden momenteel gebruikt door verschillende scholen aan de Kloosterstraat.
Geadviseerd wordt om in de plannen een entree te maken op de plek waar deze vroeger ook was. Het be-
treft een schuin pad met laanbeplanting. Zo zijn de sportvelden ook in de toekomst weer bereikbaar vanaf 
de Kloosterstraat.

De nutstuinen
De tuinen in dit gebied hebben bijgedragen aan de zelfvoorzienendheid van de Zusters. Dit vonden de 
Zusters Franciscanessen heel belangrijk. Er waren kassen, uitgestrekte groentetuinen en boomgaarden.

In de nutstuinen lag ook de begraafplaats. In de nieuwe plannen wordt de plek van de begraafplaats be-
houden	en	geëerd.	Geadviseerd	wordt	om	zoveel	mogelijk	van	de	beplanting,	hekwerken	met	penanten	
in de plannen op te nemen.
De oorspronkelijke nutstuinen naast de sportvelden wordt in de toekomstige plannen ingericht als een 
boomgaard. Vanuit historisch perspectief is dit een vreemde vertaling omdat hier nooit een boomgaard 
heeft gestaan. Geadviseerd wordt iets te doen met de (belijningen) in de moestuinen.

In	 de	 twee	 volgende	blokken	 van	de	nutstuinen	 zijn	 lange	tijd	moestuinen	 geweest	 en	heeft	een	uit-
gestrekte boomgaard gestaan.
In de toekomstige plannen wordt gedacht om een gedeelte van de oorspronkelijke nutstuinen te bebou-
wen. Vanuit historisch perspectief is het bebouwen van dit gedeelte van de tuin, de plek waar het het 
‘minste pijn’ zou doen. 
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De architect heeft een ‘Stroomgaard’ in gedachte. Een plek waar nieuwe bebouwing komt en waar de 
stroomvoorziening van het gehele complex komt. Deze zelfvoorzienendheid, autarkie, verwijst ook naar 
het verleden van het kloostercomplex. De nutstuinen waren ook gericht op zelfvoorziening.

In	de	tuin	heeft	water	altijd	een	belangrijke	rol	gespeeld.	Dit	heeft	vooral	te	maken	met	de	lagere	ligging	
van	het	gebied.	Waterhuishouding	is	daarom	altijd	van	groot	belang	geweest.	In	eerste	instantie	was	er	
een	oost-west	georiënteerde	watergang	evenwijdig	aan	de	Vincentiusstraat.	In	de	tuin	zelf	heeft	lange	tijd	
een rondlopende watergang in de nutstuinen gelegen. Deze is op enig moment vergraven als vijver, zodat 
er ook gerecreëerd kon worden en er vissen in gekweekt konden worden. Hoogstwaarschijnlijk is er op 
een gegeven moment voor de sier een eiland en fontein in aangelegd.
In de toekomstige plannen wordt ook weer een rondlopende watergang aangelegd. Dit gegeven verwijst 
naar het belang van water in de vroegere nutstuinen. Het water heeft door de tijd heen verschillende plek-
ken gekend, dus het voorstel om de watergang op een iets andere plek aan te leggen is vanuit historisch 
perspectief geen bezwaar.

Tuin Noviciaatvleugel
Bij	de	noviciaatvleugel	heeft	van	oorsprong	een	tuin	met	gebogen	paden	gelegen.	De	tuin	wordt	aan	deze	
zijde	vanaf	de	begintijd	van	de	Vincentiusstraat	afgescheiden	met	een	kloostermuur.	Op	enig	moment	
is	de	tuin	getransformeerd	naar	nutstuin	en	in	een	later	stadium	heeft	ook	het	parkeren	hier	een	plek	
gekregen. 
In de plannen wordt er in dit gedeelte van de tuin nieuwbouw en parkeren voorgesteld. Vanuit historisch 
perspectief is het bebouwen van deze plek denkbaar al moet de kloostermuur gerespecteerd worden.

6.6 Waarborgen rust  versus  act iv i te it

Kenmerkend voor het ontwerp van de tuin uit 1934 is het contrast tussen het oostelijke gedeelte van de 
tuin	en	het	westen.	Het	oostelijke	deel	kent	rust	en	heeft	een	besloten	karakter.	Dit	betreft	o.a.	de	tuin	
met rond-point, de voormalige gastentuin en de pandhof.
In	het	westelijke	gedeelte	is	van	oorsprong	meer	activiteit	door	de	aanwezigheid	van	de	nutstuinen	(moes-
tuinen, boomgaarden, kassen).
Op de historische bouwtekening is de indeling van de gastentuin en de pandhof goed zichtbaar. Mogelijk 
kan in het toekomstige ontwerp deze orthogonale tuinindeling in beide tuinen weer teruggebracht wor-
den.
In de toekomstplannen zal het oostelijke gedeelte van de tuin nog altijd het rustige gedeelte blijven. Het 
krijgt een semi-openbaar karakter met een entree op de plek in de muur waar van oorsprong ook een 
entree was. Het westelijke deel van de tuin krijgt in de toekomstplannen een meer openbaar karakter als 
verbinding naar het centrum.

6.7 Behouden van rel ig ieuze objecten

Van	oudsher	staat	in	de	tuin	een	aantal	religieuze	objecten.	Het	gaat	om	de	Mariakapel	en	een	Jozefbeeld		
in	de	rond-point,	de	Graftombe	en	Lourdesgrot	met	Piëta	centraal	in	de	tuin	en	een	kapel	met	een	beeld	
van Franciscus.
De bestaande religieuze objecten worden in de toekomst zorgvuldig behouden. Mogelijk kan de toe-
komstplannen iets gedaan worden met de plekken waar ooit een Heilig Hart beeld en het Kruisbeeld 
gestaan hebben. 

Eind	jaren	’30	–	begin	jaren	’40	van	de	20e eeuw is er een begraafplaats aangelegd centraal in de klooster-
tuin. De begraafplaats is niet meer als zodanig in gebruik. De begraafplaats kent een verhoogde ligging in 
het terrein en wordt omgeven met goed onderhouden groen.
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De twee toegangen tot de begraafplaats met penanten verwijzen naar de plek als begraafplaats. De plek 
van de begraafplaats is van groot belang als religieus element in de tuin.
De begraafplaats heeft zijn functie verloren, maar zal wel als herkenbaar element terugkomen in de 
toekomstige plannen. Mogelijk kan hier in de huidige planvorming nog eens zorgvuldig naar gekeken wor-
den.

6.8 Aansluiten bi j  de dynamiek van de k loostertuin

Uit	de	beschrijving	van	de	historisch	ontwikkeling	(hoofdstuk	2)	komt	naar	voren	dat	de	tuin	zich	steeds	
heeft	aangepast	naar	de	functie	van	de	tijd.		Er	worden	elementen	en	structuren	aan	toegevoegd,	maar	
gelijktijdig	verdwijnen	er	ook	weer	elementen	en	structuren	door	een	gewijzigde	situatie.	In	eerste	instan-
tie	is	de	tuin	van	de	Zusters	Sainte	Marie	strikt	gescheiden	van	de	kloostertuin	van	Mariadal.	Ze	maken	
overigens wel gebruik van elkaars diensten maar de rest is strikt gescheiden. Ook de toegangen tot de 
grafkapel	en	de	Lourdesgrot	met	Piëta	is	strikt	gescheiden.	Bij	vertrek	van	de	Zusters	Sainte	Marie	komen	
de sportvelden in bezit van Mariadal. Sport en bewegen maken voortaan deel uit van het programma van 
de Zusters Franciscanessen. Overigens worden deze velden nog steeds gebruikt door de scholen in de 
omgeving.	De	nutstuinen	met	een	economische	functie	om	zorg	te	dragen	voor	de	zelfvoorzienendheid	
van de Zusters Franciscanessen maakt op een bepaald moment plaats voor siertuinen en een tuin met 
een mooi eiland om naar te kijken.
Ook nu zijn er plannen om de tuin (gedeeltelijk) van functie te laten veranderen. Dit past in de lijn van de 
dynamiek van de kloostertuin.

6.9 Waarborgen beslotenheid van de tuin

De kloostertuin van Mariadal is van oorsprong besloten en niet toegankelijk van buitenaf. Ook tegenwoor-
dig is de tuin ruimtelijk begrensd door muren, hekwerken en bebouwing. Dit draagt bij aan het besloten 
karakter dat zo kenmerkend is voor een kloostertuin. De tuin is een besloten, groene enclave in het steeds 
sterker verstedelijkt gebied van Roosendaal.
De	monumentale	muur	aan	de	Burgemeester	Prinsensingel	blijft	in	het	plan	behouden	en	de	dichtgezette	
entree	wordt	geopend.	De	muur	aan	de	Vincentiusstraat	blijft	ook	behouden.	De	beslotenheid	van	de	tuin	
aan	de	zuidzijde	wordt	versterkt	door	de	introductie	van	een	loofgang	aan	de	zuidzijde	in	de	vorm	van	een	
berceau.	Deze	komt	op	de	plek	waar	van	oorsprong	ook	een	laan	heeft	gelopen.	In	de	rond-point	heeft	in	
het	verleden	ook	een	berceau	gestaan.	In	kloostertuinen	komen	regelmatig	berceaus	met	fruit	voor,	die	
een bijdrage leveren aan de zelfvoorzienendheid van het complex. 
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B i j lage	1: 	overleg	met	Zusters	
Franciscanessen over gebruik Mariadal

Aanwezig:	Zusters	Margriet	en	Albertina,	Anton	Oomen	BVR,	Tom	Raats	(verslag)	en	Paul	Kersten	wUrck	
Datum:	23-01-2020 

Na overleg met de gemeente, de RCE en de CRK is gevraagd om een verdiepingsslag in het gebruik van 
de tuinen rondom het klooster van Mariadal. Vanuit de gemeente kwam de vraag om met de tuin meer 
aansluiting	te	krijgen	op	de	binnenstad.	
De tuinen waren gesloten voor buitenstaanders en werden uitsluitend gebruikt door zusters van Maria-
dal en ste Marie. Hier kwam rond 1970 verandering in. Toen werden er “leken” toegelaten voor onder-
houd	ed.	De	tuin	was	van	het	eigendom	van	de	congregatie	gesticht	door	Mère	Marie	Joseph.	Mariadal	
werd in 1935 gebouwd en was de uitbreiding van het eerdere gebouwde klooster ste. Marie. Mariadal is 
gesticht	om	de	zusters	in	stilte	te	vormen.	De	twee	kloosters	werden	verbonden	door	twee	tunnels	on-
der de kloosterstraat. Deze tunnel liepen van de rand van de tuin tot in het cour van het ste Marie. Een 
tunnel was voor de zusters en de andere tunnel was voor goederen, ook wel de koeientunnel genoemd. 
De	tuin	kent	een	3	deling.	Een	meditatietuin/rusttuin	bij	het	rond-point,	een	recreatie	tuin	met	sport-
velden en een economische tuin met een moestuin en een boomgaard. Grotendeel van de tuin werd 
gebruikt door de zusters van Mariadal, maar het sportveld werd gebruikt door het ste Marie. 
Naast een sportveld was er een ruimte met speeltoestellen voor de kinderen die op bezoek kwamen. De 
bomenlaan zorgde voor een scheiding tussen deze twee tuinen. De twee kloosters hebben ruim 40 jaar 
samen gewerkt en maakte gebruik van elkaars diensten. Zo werd er in het kloooster van Sainte Marie 
brood gebakken voor de twee kloosters en werd de economische tuin gebruikt om groente en fruit te 
verbouwen. 

Verdeling tuin van 1935 tot 1973
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Naast groente en fruit werden er ook varkens en kippen gehouden. Deze bevonden zich naast de 
wasserij, waar nu de houten schuur staat. 
Al voor de bouw van Mariadal was het compex belangrijk voor de voedselvoorziening. Er lag een wa-
tergang aan de noordzijde die werd gegraven voor de afvoer van water met een bomenrij. Deze verving 
de	functie	van	waterafvoer	die	bij	de	bouw	van	het	station	door	de	demping	van	de	oude	turfvaar	(in	
de brugstraat).  De vijver lag er als siervijver en was later een keer verlegd. Naast het leveren van eten 
werden de zusters van Mariadal soms in gezet om les te geven aan het internaat.
Toen in 1973 het ste Marie gesloopt werd is de tuin eigendom geworden van Mariadal. De hoofdgedach-
ten van de tuin is gebleven, maar door het aanleggen van de Prinsensingel en de ontwikkelingen aan de 
Kloosterstraat is de tuin wel aangepast.
De begraafplaats van het ste Marie werd geruimd en de graven zijn verplaatst naar de begraafplaats van 
Mariadal. De begraafplaats van Mariadal lig hier al langer. Niet bekend is vanaf wanneer, maar in 1953 
lag	deze	er	al.	Voor	het	graf	van	Mère	Marie	Joseph	is	de	grafkapel	gebouwd.	De	grafkapel	is	nog	steeds	
aanwezig, maar Mère Marie Joseph is verplaatst naar de nieuwe begraafplaats. 
De	structuur	van	de	rusttuin	bleef	in	grote	lijnen	gelijk.	Aan	de	kant	van	de	muur	bij	de	prinsensingel	
kwamen slingerende paden met in zuilen gesnoeide beuken. Deze paden werden veel gebruikt door 
de	zusters,	omdat	het	hier	rustig	en	beschut	was.	Verder	bleven	de	cirkels	en	lijnen	onaangetast.	Later	
werd het Rond-point bestraat met betonklinkers. Het idee hierachter is niet bekend. Rondom het Josef 
beeld kwam een coniferen haag. Deze zorgde ervoor dat het zicht op het klooster vanuit de tuin werd 
geblokkeerd.	De	stille	tuin	was	een	open	tuin,	waar	veel	overzicht	was.	Door	achterstallig	onderhoud	
aan de tuin werd vooral het achterste gedeelte rondom de Mariakapel overwoekerd door hoge bomen 
en struiken. De monumenten in de tuin werden verbonden door paden. Er was geen eenduidige route, 
maar men kon van monument naar monument lopen om daar te bidden. 
De vijver van de moestuin is veranderd van een sloot rondom de moestuin in een vijver tussen de 
moestuin en de boomgaard. Het lijkt of de hoeveelheid gelijk gebleven is, maar de reden hiervan is niet 
duidelijk. 
De rectoraat woning die later is aangebouwd had geen direct toegang tot het klooster. De rector (van 
Dongen) maakte wel gebruik van de tuin, maar kwam alleen in de kapel voor de diensten. In het klooster 
mocht	hij	niet	komen.	Het	klooster	werd	in	die	tijd	ook	wel	“Het	Slot”	genoemd.	Hiermee	werd	duidelijk	
gemaakt dat het enkel voor de zusters was. Dit werd aangegeven met borden boven de deur. 
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B i j lage	2: 	Het	klooster	en	scholen-
complex Sainte Marie 
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