
 

 

B i j l a g e n  

1. Akoestisch onderzoek 

2. Bodemonderzoek 

3. Vleermuisinspectie 

 



 

 

B i j l a g e  1 :  A ko e s t i s ch  o n d er z o e k  

  



 

 

 
 

 

 

Onderzoeksrapport 
  

    

  

Onderwerp: Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20 
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Inleiding 

In opdracht van HB Vastgoed is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting 

vanwege het wegverkeerslawaai op de te realiseren woningen aan Leendert den Bergerstraat in 

Den Helder.  

De Wet geluidhinder beschouwt een woning als een zogenaamd geluidsgevoelig gebouw. Onder-

zocht dient te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder dient plaats te vinden. 

 

Wet geluidhinder 

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt, 

uitgezonderd: 

- de wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- de wegen waarop een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

1 Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die aan weerszijden 

van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 250 m. Binnen de bebouwde 

kom bedraagt deze afstand 20 m. In geval van het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing bin-

nen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.  

2 De langs de locatie en binnen de bebouwde kom gelegen Dirk Abbesteelaan kent een maximum 

snelheid van 50 km/uur en derhalve een zone. De te realiseren woningen liggen binnen de zone 

van deze weg en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

De overige wegen (Pieter van der Deurelaan en Leendert den Bergerstraat) kennen een maximum 

snelheid van 30 km/uur en zijn dienovereenkomstig ingericht. Desondanks zijn in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening deze wegen wel betrokken in het akoestisch onderzoek 

 

3 Normen 

4 Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een hogere 

waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toe-

laatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat 

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB te boven gaat, 

kunnen burgemeester en wethouders, mits gemotiveerd, in dit geval een hogere waarde vaststel-

len tot maximaal 63 dB (artikel 83 van de Wet geluidhinder). 
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Verkeersintensiteiten 

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens van de gemeente Den Helder.  

5 Daaruit blijken de volgende uurintensiteiten voor het jaar 2020 voor de beide rijstroken 

afzonderlijk:  

6  

 

7 Een goede vuistregel is dat een spitsuur circa 10% van de werkdagintensiteit genereert. De 

spitsuren ’s middags lopen van 16.00 tot 18.00 uur. De gemiddelde verkeersintensiteit bedraagt 

dan (33 + 18 + 50 + 46)/2 = 74 mvt/etmaal. De spitsuurintensiteit is omgerekend naar etmaalinten-

siteit voor een gemiddelde weekdag, zoals de Wet geluidhinder dat vereist. Deze bedraagt derhal-

ve 740 mvt/etmaal. De verwachting is dat de verkeersintensiteit op de genoemde weg jaarlijks 

met circa 0,5 % per jaar stijgt. Dit leidt tot een stijging met ongeveer 20 mvt/etmaal in vijf jaar. 

Op grond daarvan kan de verwachte etmaalintensiteit in 2025 worden berekend op 767 

mvt/etmaal. In de berekeningen is rekening gehouden met een standaardverdeling tussen licht, 

middelzwaar en zwaar verkeer en met de ter plaatse aanwezige klinkerverharding (keperverband).  

8  

Weg Wegdek Etmaal int. 

2025 

periode uur (%) samenstelling verkeer (%) 

  lv mv zv 

Dirk Abbesteelaan klinkers 

(keper-

verband) 

767 dag 7,00 98,5 1,0 0,5 

avond 2,50 99,0 1,0 0,0 

nacht 0,75 100,0 0,0 0,0 

 

Van de Pieter van der Deurelaan en Leendert den Bergerstraat zijn geen verkeersgegevens voor-

handen. Daarom is berekend bij welke verkeersintensiteit de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

wordt overschreden. 

 

Berekeningen 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Standaard Rekenmethode II.  

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op de geluidsbelasting vanwe-

ge een weg toegepast. De toe te passen aftrek van de geluidsbelasting van de gevel van woningen 

of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt 

over het algemeen: 

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt; 
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b. 5 dB voor de overige wegen; 

c. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing 

van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van eventuele gevelisolatiemaat-

regelen om de vereiste binnenwaarde te bereiken. 

 

In de berekeningen is op grond van dit artikel 5 dB van de rekenresultaten van de Dirk Abbestee-

laan afgetrokken. De berekeningen zijn uitgevoerd op hoogtes gekoppeld aan het op basis van het 

ontwerp te realiseren bouwhoogte. Van de Pieter van der Deurelaan en Leendert den Bergerstraat 

heeft op grond van dit artikel geen aftrek plaatsgevonden. 

Berekend zijn de gevels van de betreffende woningen op waarneemhoogtes van respectievelijk 1,5 

en 4,5 m. De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in navolgende afbeelding en tabel. 

In de bijlagen zijn de volledige berekeningen opgenomen. 

 

 
9 waarneempunten 
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Geluidsbelasting waarneempunten in dB inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder. 

Waarneempunten geluidsbelasting in dB 

waarneemhoogte 1.5 m waarneemhoogte 4.5 m 

1 45 46 

2 49 50 

3 46 46 

4 45 46 

5 49 50 

6 46 47 

7 40 42 

8 36 38 

9 34 35 

10 33 34 

11 13 16 

12 21 22 

13 31 32 

14 32 34 

15 34 36 

16 38 40 

 

Bij een verkeersintensiteit van meer dan 350 mvt/etmaal op de Pieter van der Deurelaan en Leen-

dert den Bergerstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van de 

nieuwbouwlocatie overschreden. 

 

Conclusie berekeningen  

De geluidsbelasting op de naar de Dirk Abbesteelaan gekeerde gevels van de hoekwoningen (waar-

neempunten 2 en 5) is hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De overschrijding 

van de voorkeursgrenswaarde vanwege deze weg bedraagt afgerond maximaal 2 dB. Hiervoor kun-

nen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder een hogere waarde vaststellen. Dat 

is in deze situatie acceptabel omdat maatregelen aan de bron (zoals een “stiller” wegdek) of af-

schermende maatregelen (zoals een geluidscherm) niet wenselijk zijn. Ook het bouwen van de 

beide woningen op grotere afstand van de weg is niet wenselijk, omdat dit een onwenselijk ste-

denbouwkundig beeld oplevert. 

 

Gelet op de verkeersintensiteit op de Dirk Abbesteelaan ligt het niet in de lijn der verwachting dat 

de verkeersintensiteit op de Pieter van der Deurelaan en Leendert den Bergerstraat hoger zal zijn 

dan 350 mvt/etmaal en wordt voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder. 

 

10 Hogere waarde 

11 Gezocht is naar maatregelen om een hogere waarde procedure te voorkomen overeenkomstig de 

wijze uit het Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op 

het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op 

het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële 

aard. 
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12 In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan de uitbreiding. 

Daarbij is gedacht aan het volgende. 

13 - Vergroting afstand bron-waarneempunt 

14 Het bouwen van de beide woningen op grotere afstand van de weg is niet wenselijk, omdat 

dit een onwenselijk stedenbouwkundig beeld oplevert. 

15 - Verkeersmaatregelen 

Gelet op het feit dat het hier om een beperkt aantal woningen gaat, is het niet reëel om op 

het betreffende wegvak zogenaamd stil asfalt toe te passen. 

16 Het toepassen van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten 

geluidsbelasting aan de bron door het verleggen van verkeersstromen behoort niet tot de 

mogelijkheden. De verkeersintensiteit op de Dirk Abbesteelaan is al gering, een verdere ver-

laging behoort niet tot de mogelijkheden. 

17 - Maatregelen in het overdrachtsgebied  

18 Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om 

stedenbouwkundige en landschappelijke redenen niet gewenst. 

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet mo-

gelijk zijn.  

- Maatregelen aan de gevel 

 De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt aan de voorge-

vel maximaal 2 dB. Omdat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de woningen niet 

mogelijk zijn zullen in de te realiseren woningen, indien noodzakelijk, zodanige gevelmate-

rialen worden toegepast dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en 

ramen niet wordt overschreden. 
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Bijlagen: 

Rekenbladen akoestisch onderzoek 
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Opbouw model 
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Geluidsbelasting vanwege de Dirk Abbesteelaan 
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Geluidsbelasting vanwege de Pieter van der Deurelaan 
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Geluidsbelasting vanwege de Leendert den Bergerstraat 
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Detailgegevens 
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proiectnr. t3822O
oktober 2003, revisie 00

738220 rapport 1.doc

Gemeente Den Helder
Verkennend bodemonderzoek Leendert den Bergenstraat 18-20

te Den Helder

4 Conclusies en aanbevelin gen

ln opdracht van de gemeente Den Helder is door lngenieursbureau Oranjewoud B.V. in

september en oktober 2003 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel

aan de Leendert den Bergenstraat 18-20 te Den Helder.

Aanteiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen

grondtransactie. Doe[ van het onderzoek is het vaststellen van de kwaliteit van de bodem

ter plaatse en te bepalen in hoeverre deze kwaliteit een belemmering vormt voor de

voorgenomen grondtransactie en de mogelijke bestemmingswiiziging van het terrein.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd met de Nederlandse Norm Bodem (NEN 5740) als

leidraad waarbij de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (biitage 8.1:

strategie ONV) is gehanteerd.

De onderzoeksresultaten kunnen als volgt worden samengevat:

- De bodemopbouw bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld of de tegelverharding

tot ongeveer 2,3 m -mv. uit zeer fiin zand met daaronder tot de maximale boordiepte

van circa 2,5 m -mv. zwak zandige klei.

Plaatsetijk bevat de zintuigtijk ats schoon beoordeelde zandige bovengrond een licht

verhoogd gehalte aan PAK-totaal. De gehatten aan overige onderzochte stoffen ziin

lager dan de betreffende streefirvaarden of de detectiegrenzen.

ln de zandige bovengrond zijn plaatseliik enkele puinties of een enkel kooltje

aangetroffen. ln deze grond en in de zintuigliik als schoon beoordeelde zandige

ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. De gehalten aan onderzochte

stoffen zijn alle lager dan de betreffende streefrrvaarden of de detectiegrenzen.

Het grondwater bevat licht verhoogde gehalten aan arseen, chroom, xylenen en

naftaleen. De gehalten aan overige onderzochte stoffen zijn lager dan de

streefirvaarden of detectiegrenzen.

Uit de resultaten van het onderzoek (veldwaarnemingen en analyseresultaten) kan

worden geconcludeerd dat de bodem (grond en grondwater) geen noemenswaardig

verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen bevat. De gemeten gehalten vormen geen

aanleiding voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Op basis van deze resultaten

zijn er vanuit bodemhygiënisch oogpunt geen belemmering voor de voorgenomen

grondtransactie en de mogelijke bestemmingswiiziging van het terrein.

Verder wordt nog gewezen op het votgende. Mogetijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten of

herinrichtingswerkzaamheden grond van de locatie te worden afgevoerd. Het onderhavige

onderzoek is niet geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden

en de afuoerbestemming van deze grond. Hiervoor dient een onderzoek te worden

uitgevoerd zoals omschreven in het Bouwstoffenbesluit. Hergebruik van de vriikomende

grond (zonder bijmengingen) op het onderzoeksterrein is wel mogeliik zonder verder

bodemonderzoek uit te voeren.

lngenieursbureau Oranjewoud B.V

Almere, oktober 2003

blad 8 van 8 Milieu & Veitigheid
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Inspectierapport 
  

Opdrachtgever: United B Family – Den Helder projectnummer: 057.07.50.00.00 

  

Onderwerp: Vleermuisinspectie Leendert den Bergerstraat 18-20 Den Helder 

Datum: 13-08-2015 

 

 

V o o r m a l i g  s ch o o l g e b o u w  L e en d e r t  d e n  B e r g e r s t r a a t  

Aan de Leendert den Bergerstraat 18-20 staat een voormalig schoolgebouw dat de laatste jaren in 

gebruik is geweest als bibliotheek en sportschool. De bibliotheek is inmiddels vertrokken, waar-

door een deel van het gebouw leeg staat. Een private ontwikkelaar heeft het terrein en de voor-

malige school indertijd van de gemeente gekocht en heeft het beheer van het gebouw uitgevoerd. 

Nu het gebouw gaandeweg leeg komt te staan is in overleg met de gemeente besloten om ter 

plaatse 10 vrijstaande woningen te realiseren. Omdat deze nieuwe ontwikkeling niet in het gel-

dend bestemmingsplan past, dient het plan te worden herzien. Met het oog op mogelijke aanwe-

zigheid van vleermuizen in de spouwmuren van het gebouw, is een inspectie naar het gebruik van 

het gebouw door vleermuizen gedaan. Tevens zijn de aanwezige opgaande bomen langs de Dirk 

Abbesteelaan op de aanwezigheid van vleermuizen geïnspecteerd.  

 

M e t h o d e  v l e e r m u i s i n s p e c t i e  

Op 14 juli 2015 is het plangebied bezocht ten behoeve van de inventarisatie van vleermuizen. Het 

onderzoek is uitgevoerd op basis van het vleermuisprotocol
1
 dat is ontwikkeld door het Netwerk 

Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging in overleg met de Dienst Landelijk Gebied en de voorma-

lige Gegevensautoriteit Natuur. 

 

O n d e r z o ek  m e t  b o o m c a m er a  

Op 14 juli is een onderzoek uitgevoerd met behulp van een verrekijker en een boomcamera. De 

boomcamera bestaat uit een kleurenmicrocamera met LED-verlichting op een telescoopstok en een 

handcomputer met ingebouwde GPS. Het bereik (hoogte) van de boomcamera is 11 m vanaf de 

grond. Er is gezocht naar de daadwerkelijke aanwezigheid van vleermuizen en de aanwezigheid 

van vleermuisuitwerpselen in zowel het gebouw als de bomen. Om (potentiële) verblijfplaatsen 

later terug te kunnen vinden, zijn de posities van de betreffende bomen digitaal vastgelegd met 

behulp van GPS-software (nauwkeurigheid van ongeveer 10 m).  

Met de boomcamera kunnen holten waarvan de invliegopening een diameter heeft vanaf 2 cm, 

worden bekeken. Deze inspectie kan zowel bij bomen als bij gebouwen plaatsvinden. Verder is het 

van belang dat de vorm en omvang van een holte zodanig zijn dat de camera goed in de holte kan 

                                                   
1 http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol 
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worden gemanoeuvreerd om een volledig beeld te verkrijgen van de binnenzijde van de holte in de 

spouwmuur als de boomholte.  

Alhoewel een holte van binnen niet altijd volledig kan worden bekeken op de aanwezigheid van 

vleermuizen, kan veelal wel een goed beeld worden verkregen van de aanwezigheid van verse uit-

werpselen op de bodem van de holte. Bij grotere hoeveelheden (oude) uitwerpselen worden daar-

naast vaak grote aantallen geleedpotigen, zoals pissebedden, in de holte aangetroffen. Verder zijn 

vaak ook de verticale zijden van de holten donker (zwart) gekleurd door het intrekken van uit-

werpselen, urine en huidvet. 

 

O n d e r z o ek  m e t  b a t d e t e c t o r  

Vleermuizen maken gebruik van echolocatie om zich in een gebied te oriënteren  en voor het loka-

liseren van prooien tijdens de jacht. Deze echolocatie vindt plaats door middel van ultrasone ge-

luiden die de vleermuis produceert; deze zijn soortspecifiek (frequentie en ritme). Met behulp van 

een ultrasounddetector (batdetector) kunnen deze geluiden voor mensen hoorbaar worden ge-

maakt. 

 

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van Pettersson D240x ultrasounddetectoren. Met een Edirol R 

09-RH zijn geluidsopnamen gemaakt die later zijn geanalyseerd met behulp van het programma 

Bat Sound Pro 3.31b. Alle inventarisaties vonden plaats onder gunstige weersomstandigheden. Per 

inventarisatie zijn twee onderzoekers ingezet: de heer ing. D.J. Venema samen met  mevrouw 

drs. A. Schwab. 

 

W e e r s om s ta nd i g h e d en  t i j d e n s  d e  v l e e r m u i s i n s p e c t i e  

Datum Tijdsduur 
Zonsopkomst/-

ondergang 
Weer Temperatuur 

14-07-2015 21:00 – 23:30 21:06 Half bewolkt en zwakke wind 18°C 

 

R e s u l t a t en  o n d er z o ek  m e t  b o o m ca m er a  

De aangetroffen holten in de bomen langs de Dirk Abbesteelaan betreffen ‘natuurlijke’ holten. 

Natuurlijke holten zijn in veel gevallen vanwege de grote (invlieg)opening minder geschikt als ver-

blijfplaats voor vleermuizen. Potentiële predatoren, zoals boom- en steenmarter en kauw, kunnen 

door de relatief grote opening naar binnen komen. Er zijn geen sporen van vleermuizen in of nabij 

deze holten aangetroffen. 

 

In de muren van het gebouw zijn onder het boeiboord verschillende kleine gaten aangetroffen. 

Deze gaten zijn zo goed mogelijk geïnspecteerd, maar er zijn geen sporen van vleermuizen in of 

nabij deze gaten aangetroffen. 

 

R e s u l t a t en  v an  h e t  o n d er z o e k  m e t  b a td e te c t o r  

Met behulp van de batdetector is vastgesteld dat het plangebied weliswaar bezocht wordt door 

gewone dwergvleermuis, maar op basis van de beperkte totale duur van de aanwezigheid van foe-

ragerende gewone dwergvleermuizen betreft het hier geen hoogwaardig foerageergebied. Mogelijk 
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is de huidige lichtverstoring daarvoor al te groot. In de omgeving is veel soortgelijk jachtgebied 

voor vleermuizen aanwezig.  

 

C o n c l u s i e  

Op basis van de inspectie is vastgesteld dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het plan-

gebied aanwezig zijn. Het plangebied wordt weliswaar in ieder geval door gewone dwergvleermuis 

bezocht, maar het betreft hier geen hoogwaardig foerageergebied. In de omgeving is veel soortge-

lijk jachtgebied voor vleermuizen aanwezig.  

 




