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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 1.3 Leeswijzer 

In het kader van de voorbereiding van het siruc* 

tuurplan/MER voor de ViNEX-locatie Noordrand 

II en III is onderzoek uitgevoerd naar de huidige 

en in de toekomst te verwachten hinder in en 

rond het plangebied. In aansluiting op de richt

lijnen voor het MER ') is daarbij gekeken naar 

geluid, trillingen, lokale luchtverontreiniging, 

veiligheid en hinder vanwege bedrijven. 

1.2 Doelstelling 

Achtereen volg erts komen de onderwerpen 

geluid, trillingen, lokale luchtverontreiniging, 

externe veiligheid en milieuhinderlijke bedrijvig

heid aan de orde, in respectievelijk hoofdstuk 2. 

3, 4. S en 6. Hoofdstuk 7 bevat conclusies en 

aanbevelingen met ondermeer een beschouwing 

over de verschillen tussen het 

StructuurPlanAlternatief en het Voorlopige 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief, zijnde de 

alternatieven die in het MER in beschouwing 

worden genomen. 

In de Kaderrota MER VtNEX-tocaties Rotterdam ') 

wordt onder het kopje 'milieuhygiëne' aangege

ven dat zoveel mogelijk dient te worden vol

daan aan de streefwaarden voor nieuwe situ

aties, maar: 

In het kader van het Structuurplan/MER kan, in 

die gevallen v/aarbij door het aanhouden van 

streefwaarden een knelpurtt in ruimtegebruik 

ontstaat, een integrale afweging plaatsvinden. 

De ruimte tussen de grenswaarde en de streef

waarde biedt de mogelijkheden voor die afwe

ging. 

Afgeleid hiervan luidt het algemene doel van hel 

onderzoek: 

Het in beeld brengen van huidige en toekomsti

ge milieubelastingen en de daarmee samenhan* 

gende potentiële hinder. 

') KicMiintn vooi- htl MEK Htgionoal 
Strucluufplan noordrand 2 en 3. 
Stadsregio Ratttrdam, 27 maart 1996. 

') Kaécmota MER, VINEX-locatlts 
Rontröam, Stadsregio Rotterdam. 
9augus!iis 1995 

Meer specifiek gaat het om: 

• geluidbelastingen afkomstig van weg-, rail en 

vliegverkeer; 

• trillingen als gevolg van railverkeer; 

• luchtverontreiniging vanwege het 

wegverkeer: 

• risico's vanwege het transport van en/of 

opslag en/of handelingen met gevaarlijke 

stoffen. 

St'BctaarvlBB 1 



Geluid 

1 Bciivunalikooril oi-fr liel tvorkeurs 
tracé, i-t. htt C3-rraeé trt dt wijie ^an 
fifloncitriflg van de N4?0 Uotltrmter-
Pijnacktr-DtlflJ tn de aftakkmg naar 
Rorterdam. dt f^470-Zuid. getlottn 
(uistn dt provinat Zutd Hoitffr^d. htt 
miniittnr V^W, dt stadsrtgto Rotterdam, 
dr siadirtgia Haaglandtn en dt 
gemeente Pijnacktr, Berkel en Rodenrijs, 
Bergichenhotk tn Rotterdam. 

') Detlnota Verkeer rn Vtrmer. Pigionaal 
Slrucluurplon Noordrand II en III. 1996 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de huidige en toekom

stige geluidbelastingen vanwege weg-, rail- en 

iuchtvaartverkeer gemveniarlseerd. Aangezien 

in, noch nabij het plangebied A- innchtmgen m 

de zin van de Wet geluidhinder aanwezig zi jn 

wordt aan geluid vanwege bedri jven geen 

aparte aandacht geschonken. Wel zal 'bedrijfs-

lawaai' als één van de aspecten van mil ieuhin

der rond bedrijven (hoofdstuk 6} meegenomen 

worden. 

2.2 Wegverkeer 

2.2.1 I n l e i d i n g 

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt 

in de nieuw aan te leggen wegverbinding tus

sen Pijnacker er Rotterdam, de zogenaamde 

N-ITO-Zuid, en de overige wegen. Hiervoor zi jn 

twee aanleidingen. De belangri jkste betreft een 

meer beleidsmaiige/organisaiorische aanlei 

d ing: de N4 70-Zu!d zal een provinciale weg 

z i jn , waarvoor de provincie Zuid-Holland op di l 

momeni voorstellen voor de inpassing voorbe 

reidt. 

De andere aanleiding betreft een praktische: de 

zogenaamde Regionale VerkeersMilieuKaan 

(RVMK) die sinds I99S operationeel is binnen 

de Stadsregio Rotterdam, ontbeert een ade

quate functionaliteit om het effect van geluid-

afschermende maatregelen ie bepalen. 

Aangezien in het geval van de N470-Zuid op 

voorhand vastgesteld kan worden dat enige 

vorm van afscherming noodzakel i jk is, is geko

zen voor toepassing van een andere rekenme-

thodiek. 

Tabel 2.1: Verdeling van intensiitiieit ovtr de verschillende voenuigcategertttn 
veor de N*70Zuid 

Pinodr Uurinteniiteil alï 
ptrcentAge van de 
vtmui inlenai lei t 

% v i n uunntEniiieit 
voor p i r i oncn iu io ' l 

% van uunntrnsi l ï i l 
voor middElzware 
vrachiauio's 

% van uunnleni l teit 
VDOr zware 
vrachtaulo'i 

Dag G.fi7 91,3 %.* 1.1 

Nich i l . l 91.3 S,4 3,3 

2.2.2 N470-2u)d 

In de onderhavige studie wordt met betrekking 

to l de ligging van de N470-Zuid uitgegaan van 

de CB'Voorkeursvarlant zoals is vastgelegd In 

het bestuursakkoord van 14 december 1994 ' ) , 

Met betrekking t o l de hoogteligging wordt 

onderscheid gemaakt in de aanleg van de weg 

op maaiveld niveau en een verdiepte l igging. 

Tevens wordt gevarieerd m de wijze waarop 

ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen 

geluidafscherming wordt bereikt. 

Verkeengtgevem 
Voor de berekening van de geluidbelasting z i jn 

de volgende gegevens noodzakeli jk: 

• verkeersintensiteiten incl . verdel ing 

dag/nacht: 

• verdel ing voertuigcategoneen (personen

auto's, vrachtverkeer); 

• ri jsnelheden. 

In de Deelnota Verkeer en Vervoer ' ) behorend 

bij het i t ruc iuurp lan <s de gewenste verkeers-

struciuur voor het plangebied opgenomen. 

Daarin wordt ondermeer voorzien in drie aan

sluit ingen van het plangebied op de N470 Zuid 

ten westen van de Hofpleinl i jn, te weten: 

• een noordeli jk gelegen aansluiting in de 

Westpolder, met een verbinding naar het 

nieuwe station Berkel-Noord (hierna l ' a a n 

sluit ing genoemd): 

• een midden-aansluit ing in Polder Oudeland 

(hierna 2^ aanstuiting genoemd); 

• een zuideli jke aansluit ing, ter ontsluit ing van 

hel geplande bedri jventerrein (hierna 3^ aan

sluit ing genoemd. 

Uit genoemde deelnota bl i jkt dat de verkeers

intensiteit op de N470-Zuid ter hoogte van het 

plangetjied zal variëren van ca. 18.000 

mvt/etmaal tussen de Klapwijkse Knoop en de 

eerste aansluiting en ca. 26,000 mvt /etmaal 

tussen de derde aansluiting en de noordeli jke 

randweg van Rotterdam 

(zie ook tabel 2.Z en Tiguur ! .3 ) . 

De verdeling over de verschillende voeriuigca-

tegoneen is weergegeven in label 2 . 1 , Bij de 

percentages is de nachtperiode maatgevend 

voor de berekening van de geluidbelasting. 

Als rijsnelheid is 70 km/uur aangehouden. 



Ruimtelijke gegevens 

In het MER wordt onderscheid Qemaakt in het 

SlructuurPlanAlternatief (SPA) en het 

Voorlopige Meest Mil ieuvriendeli jke Alternatief 

(VMMA). In het SPA IS in het noordeli jk öeel 

{tussen de Klapwijkse Knoop en de 2^ aanslui

t ing) van het gebied tussen de Hofpleinl i jn en 

de N470-ZLiid won ingbouw voorzien. 

Ten zuiden daarvan is bedri jvigheid geprojec

teerd. In het VMMA 15 het gehele gebied tussen 

Hofpleinl i jn en N470-Zuid (m.u.v. bestaande 

l lntbebouwing) bestemd voor bedr i jv igheid. 

In Polder Oudeland ten westen van de N470-

Zuid is in het SPA bedri jv igheid geprojecteerd, 

terwi j l in het VMMA dit gebied geen funct iewi j 

ziging ondergaat. Naast deze nieuwe funa ies 

in het gebied is er sprake van bestaande (l ini-

tbebouwing langs het tracé van de N470-Zuid. 

Tevens is er sprake van een door de provincie 

als zodanig aangewezen st i l tegebied, ten wes

ten van het tracé. 

In tabel 2.2 zi jn de relevante combmafes van 

verkeersintensiteiten en ruimtel i jke functies 

weergegeven. 

In f iguur 2.1 is een tweetal mogeli jke dwars

prof ielen voor de deeltrajecten i en 2 opgeno

men. 

Deeliraject 3 is akoestisch gezien niet relevant. 

Voor deeltraject 4 zi jn nog verschil lende inpas-

sings-opties denkbaar. Wanneer uitgegaan 

wordt van een tunnel onder de Rodenrijse 

Vaart, dan zal de geluidbelasting ter plaatse 

van de bestaande wonmgen langs het l int mini

maal z i jn . Mocht gekozen worden voor een 

oplossing in de vo rm van een viaduct, dan zal 

zorgvuld ig gekeken moeten worden naar de te 

verwachten geluidbelast ingen. Afscherming 

door middel van schermen op het viaduct l i jkt 

noodzakeli jk. 

Tabtl 2.2: Detltrajecien. vtrkterslnteitsitelien en noosiatltatn functies. 

Ofvllr^jecl inientnei l dn 
mvt/ t lmaal) 

^ustgelegen bestemming 
SM 

Naastgelegen besitmming 
VMMA 

1. Tuisrn Klapwijkic 
Knooci en l i aansluiting 

18.300 Nieuwe woningen (oosD 
Siillegebied <wtst) 

Btdrijven (oost) 
Stinegebled (wc si) 

2. Tuistn 1c en 2( 
aansluiting 

20.600 Nieuwe woningen loost) 
Stiltegetiied(w«t) 

Bedrljvtn (oosU 
Slilteflcbied (west) 

i. Tussen 2e en )e 
aansluKing 

IG.100 tedrijven aan wee ru i j d tn Bedrijven (oost} 
Agrariich gebied (weit) 

4. Tussen 3e u n i l u i t i n g 
en noordelijke randweg 

24.900 Bestaande linibetKiuwing 
aan wtetszijden 

Beilaandc lintbebouwmg 
u n weerszijden 

Figuur 1.1: Dwarsprofieltn N470-Zuid. 

• n - - - - J - . 

Dw/arsprofiel I 

Half-vendleple ligging M-470 
(Z i re le r onder iri v.) 
Afecherming 3 Ot 4m hoog 

Dwarsprofiel II 

Ligging op maan/skInIveau 
Alschomiing 3 ot 4m hoog 

Berekening geluidbelastingen 

Met behulp van standaardrekenmethode 2 uit 

Reken- en Meetvoorschrif t Verkeerslawaai *) 

z>in voor de deellrajecten 1 en 2 de 50 dB{A)-

coniouren voor de verschil lende dwarsprofie

len bepaald. Onderscheid is gemaakt in 

schermhoogtes van 3 resp, 4 meter. Als refe

rentie IS ook de afstand zonder afscherming 

berekend. Tevens z i jn de geluidbelast ingen ter 

hoogte van de beoogde bebouwingsrand bere

kend. Tabel 2,3 doet verslag van de rekenre

sultaten. 

Met hel oog op het sti l tegebied is öe l igging 

van de 40 dB(A) contour berekend: deze ligt op 

ca. 550 meter uit de as van de N470-Zuid. 

Hierdoor zal het stil le karakter van ca. 6S ha 

van het sti l tegebied verstoord worden. 

Tabtl 2.3: Rtkenresultettn verkeerslawaai N470-Zuld (Incl. 3 dB(A) aftrek <:{. Wgh). 

Dwarsprofvcl Ligging SOdBIAl geluidcontour 
(in meiers t o.v as van de weg) 

Celuidbelail ing t p v. bebouwingsrand 
<G0 m. uit as van de wcgl 

Dwarsprofvcl 

zander 
scherm 

siherm 
3 m . 

stherm 
4 m , 

zonder 
scherm 

scherm 
3 m . 

Sïhcrm 
4 m . 

1 140 i6 38 57 49 46 

II 140 95 GS S7 55 51 

S' Riktn- en MetivoorKtififi Vtrkitnlaweai. Ktgeling all 
btdatld m orttktï 102. eenre ei iweej/e l'd vafl dt 
Wel atlmdiiinder, 1981 Slaaisvilgti't"j/'iCravtnhage. 

10 ' • l « > H*«r«r>Bd 



Conclusies 
Zonder afschermende maatregelen is er uit

gaande van een bebouwmgsafsiand van 60 

meter sprake van een forse overschrijding van 

de voorkeursgrenswaarden (50 dB(A)). 

Ook de maximaal toelaatbare geluidbelasting 

(55 dB(A)) wordt overschreden. Ervan uitgaan

de dat een zekere mate van afscherming gere

aliseerd gaat worden heeft dwarsprofiel I de 

voorkeur. De afschermende werking van de 

geluidwal is beter door de geringere afstand 

ten opzichte van de as van de weg. 

Uitgaande van profiel I wordt bij realisatie van 

een afscherming van 3 meter boven de wegas 

op een waar neem hoogte van S meter voldaan 

aan de voorkeur^grenswaarde. 

Zonder mitigerende maatregelen zal ca. 65 ha 

van het Stiftegebied Pijnacker verstoord wor

den. 

SPA versus VMMA 

Het VMMA verschilt ten aanzien van de effec

ten van de N470-Zuid wezenlijk van het SPA. 

In het VMMA is geen sprake van woonbebou

wing tussen de N4 70-Zuid en de Hofplein

lijn en dientengevolge zijn er geen geluldge 

hinderden in de zin van de Wet geluidhinder. 

De in SPA voorziene afscherming is niet nodig, 

2.2.3 Overig wegverkeer 

Vtrkeersgege vens 
Met betrekking tot het overige wegverkeer 
wordt in de studie uitgegaan van de verkeers
gegevens afkomstig uit de Deelnota Verkeer en 
Vervoer. Gegevens uit het jaar 1993 doen in 
deze nota dienst als referentie voor de veran^ 
deringen die als gevolg van de ontwikkeling 
van de locatie zullen optreden. 
Daarnaast doet de deelnota verslag van een 
aantal rekenexercities voor de toekomstige 
situatie. Een groot aantal alternatieven (wat 
betreft vulling en structuur, o.a. met of zonder 
ZoRo) is doorgerekend op te verwachten ver-
keersmtensiteiten. 

Tabel 2A geeft inzicht in de verkeersmtensltel-
tcn in zowel de huidige als de toekomstige 
situatie. Daarbij zijn de resultaten van de 
modelberekeningen voor SPA en VMMA opge
nomen. Figuur 2.2 geeft ter illustratie een gra
fisch inzicht in de toekomstige intensiteiten 
(uitgaande van het SPA). 

Tabd 2.4: Vii^teriintemitetten in motDrvoem'}gtn ptrttmaal. 
Silualic/Aluinatict 

Wegvik 
1993 . SPA VMMA 

N47D-Iu id 
1. T«n noorden van Kl jpwl j lu ( Knoop 
2. Tutïcn Kljpwi}l i ic Knoop en 1 e un ï tü l t lng 
3.Tuisen Ie en 2p i insfui t ing 
4. Tussen 2e en Be i ins lu i t lng 
5. Tuisen 3e dansiuiling en noonjchjkc randweg 

6.600 

8.300 

22.500 1 21.500 
IB.300 1 16,700 
20.600 19.000 
26.100 23.300 
24.900 1 11.100 

Klapwï j II scwcg /Bo l c rdo rpscwcg 
6 Kldpwijk$e Knoop-Mccrwcg 
7. Meerweg-Ie ainslullmg N470 
S. 1 e aansluiiing.nieuwe Wesiersmgel 
9. Nieuwt Wesiersingel Henns t ru i 

10, Herenweg-Raadhuislaan 
T ] . Herenstraal-HSL weg 
12. HSLw(g.N209N 
13. H5L wegNZOSZ 

6.E00 
6.300 
6.300 
6.300 
9.100 

1 1 .SOO 
11.500 
11.100 

11.200 
a.000 

14.100 
15.600 
12.100 
21,500 
20.500 
19 900 

10.500 
B.200 

IS.000 
• e. 500 
14.000 
22.400 
21.000 
20.200 

Aans lu i l l i t gcn N470 { tan weXMn van Hofp la in iyn ) 
M. MoordeMJk 
1 5. Midden 
le.ZuiddiJk 

3.600 
8.100 
4,500 

3.100 
5.900 
3.700 

M r i u l • RodvUs 
17. Bestaande Meerweg 
] S- rvieuwe MeeTweg 
19. Parklaan noord 
20. Parklaan lu id 
21. 'Parallelweg' 
22. Wester&mgel noord 
23-Wcstersmgel l u ld 
2a. herenstraat noord 
25. Herens in» lu id 

2Ë. Noordeindseweg [noord) 
27. HSL weg-oost 
29. HSL «eg « t i l 
29. Oostersingel 
30. Anj t iör tef 
3 1 . Rodenrijseweg 
32. Planeten weg 

1,300 

8.900 
10.900 
9.200 

s.3ao 
2.500 
7.900 
3,600 

4.800 
9.000 

12.700 
5.800 
5.000 
6.300 
l.SOO 
3.900 
3.600 
6.800 

17.000 
ï .900 
2.700 
1.500 
3.B00 

4.200 
9.000 

13.500 
5.700 
5.000 
6.300 
1.B0O 
3.7O0 
3.500 
6.600 

17.700 
3,700 
2.400 
1.5D0 
3.600 

H E I . r i « « l i l i i l « KiBdtr * ' 



33. Offenbich p l in i iocn 

3S. ( t u d h u i i l u n 

1 3.100 Z.900 
5.900 3.700 1 3.4O0 

8.400 S.30a 

i « r g icb«nhiMh 
3Ë. S r rkds rw fg zuid 
37. 6«rgweg noord 
3S. OosieindsFWfg 
39. 'Oostelijke rmndweg' 

8.100 
9.700 
4.300 

a.100 
J.600 
e.700 
4.400 

7.900 
3.600 
e.eoo 
4.100 

K109 
40. Oo l l 
4 i .MkJdcn 

19.100 
16,ÏOO 
24.100 

2B.000 
26.900 
43.900 

27.500 
26.100 
J6.300 

Figuur 2.2: Verkttrsinriraittiten m matorvetrtuigen ptr amaal (SPA). 
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Geconstateerd kan worden dat de intensiteiten 

op een aantal bestaande wegen fors toenemen 

(Klapwijkseweg/Boterdorpseweg, N209), ter

wijl op andere wegvakken sprake is van een 

forse verlaging van het aantal moiorvoertuigen 

pet etmaal (Herenstraat, Noordeindseweg. 

Rodenrijseweg. Berkelseweg), Verder kan wor

den vastgesteld dat de verschillen tussen de 

planaliernatieven SPA en VMMA overwegend 

minimaal zijn. 

Tabel 2.5 geeft per wegvak a) de geluidbelas
tingen m 1993 ter plaatse van bestaande 
woningen, b) de toename van de geluidbelas
ting ter plaatse van bestaande woningen en c) 
de toekomstige geluidbelasting ter plaatse van 
nieuwe woningen (uitgaande van SPA). 

Ce luidbereken inge n 
Eveneens met behulp van de RVMK zijn geluid-

berekeningen uitgevoerd. Naast de bestaande 

situatie (1993) is de toekomstige situatie in 

beeld gebracht. Daarbij is uitgegaan van de 

verkeersintensiteiten uit tabel 2.4 en de weg-

profielen zoals opgenomen In de Deelnota 

Verkeer en Vervoer. 

12 f» l«> • » < n | f j I 
hIBk'JiBlÉiBdla H l a J - i 



Tabel 2.5: /Verandering van) geluidbelastingen overige wegen (voor bestaande woningen txcl. 3 resp. 5 dB(A) 
coreectie ogv art. 103 Wgh, voor nieuwe woningen tincLcorreaiel 

Geluidbelasting Toename geluid- Celuidbelistlng 
Situit Ie/Alle r n i t l i f beslaande betasllng besuande nieuwe 

Wtgvak woningen ()993) woningen woningen (1993) 

N47l)-zui( l 
1. Ten noorden v i n Klapwi jk i t Knoop 66-70 *i 
2. Tussen Kl ipwi jk ie Knoop en Ie UftSluiling <50-
Ï .Tuïsen Ie en 2e aansluiting <S0" 
4, Tussen 2e en 3e uns lu i i lng 
S. Tussen }t uns lu l l ing en noordelijke randweg 61-6S +5 

K Upari j k H w c g / > o l > r d a n H < « r « g 
6. Klapwijhst Knoop-Meen*eg 66-70 *Z 
7. Meerweg-lf aanslupti<^g K470 66-70 ••t <50 
B. Ie a^ns luit mg-nieuwe Westersingel 61-es +3 s6-eo 
9. Nieuwe Westers in gel-He ren straal 61-65 *4 SG-GO 

10. Herenwtg-ttaadhuislaan 5640 *l S6-G0 
11. Herenstraat-HSl. weg GI-6Ï *3 
l ï . HSL weg-NÏOS K 6I-6S *i S&GO 
13. HSLweg-MJ09ï 6I-6S *i S640 

Aans lu i t ingan N470 ( icn w u n n van Kofplainl IJn) 
]4 . Noardeii)k 51-55 
1 S. Midden 51-55 
IG. Zuidelijk 

M r b t i «r K o d c r i l l 
17. Bestaande Meerweg 56-60 
18. Nieuwe Meerweg <50 
19. Parklaan noord SI-55 
20- Parhiaan zuid 51-SS 
2 1 . "Parallelweg" 51-55 
22- Westersinge^ noord <50 
23. West«rsingel l u id 51-55 
24. Herenstraat noord 66-70 •7 
2S. Herensl r»! zuid 71-75 -4 
ZG, Koordeindseweg (noord) 66-70 •4 
27. HSLweg-oosi SI-5S 
28. HSL weg-west 5G-60 
29. Oostersingel 61-6S -1 
30. Anjeidieef 5 6 4 0 • > « <50 
3 1 . Rodenrijseweg 61-65 -7 <so 
32. Planeten «eg 56-SO <H) 
33. OHenbach plantsoen 
34. Gerkelseweg noord 61-65 - I 51-55 
3S- Rudhu is lun 

IcrgscMBiMMk 
36. Berkelseweg lu id S1-45 +0 
37, Bergweg noord 66-70 -4 56-60 
38, OOiteindseweg 66-70 *Z SI-SS 
39. 'Oostelijke randweg" 5)-55 

NZ09 
40. Oosi 71-75 *2 
4 1 . Midden 66-70 *2 
42. West 66-70 *) 

Conclusies 

Geconstateerd kan worden dat de geluidbelas

t ingen van bestaande woningen langs een aan

tal wegen fors toenemen 

(Klapwijkseweg/Boterdorpseweg. N209), ter

wi j l langs andere wegvakken sprake is van een 

forse verlaging van de geluidbelastingen 

(Herenstraat, Noordeindseweg, Rodenrijseweg, 

Berkelseweg). 

De nieuw te bauwen woningen voldoen meren

deels aan de voorkeursgrenswaarden (50 

d8(A)). Langs een aantal hoofdontsluit ingswe-

gen zal echter sprake zi jn van overschri jdin

gen . Hiervoor zui len in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure hogere grenswaar

den moeten worden aangevraagd. 

Het aantal gehmderden is afhankeli jk van het 

aantal woningen (en andere geluidgevoelige 

functies) binnen de geluidhinderklassen. 

Hel aantal woningen hangt af van de wooniy-

pologieen waarvoor gekozen za' gaan worden. 

Deze keuzes zi jn aan de orde op het moment 

dat bestemmingsplannen en /o f bouwplannen 

worden opgesteld. Ir dit stadium van planvor

ming is het met goed mogeli jk het aantal 

gehmderden vast te stellen. 
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2 .3 R a i l v e r k e e r 

2.3.1 Inleiding 

Hel plangebied wordt doorsneden door één 

bestaande spoorwegverbinding, te weten de 

Hofplelnlijn. In de toekomst zullen naar ver

wachting nog twee railverbindingen het gebied 

doortcruisen: de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen 

Amsterdam en Rotterdam en een railverbin

ding lussen Zoeieimeer en Rotterdam als 

onderdeel van RandstadRail «'. Momenteel 

loopt op Initiatief van de provincie Zuid-

Holland, de Stadsregio Rotterdam en het 

Stadsgewest Haaglanden een MER procedure 

voor een tracénota. Daarbij zijn drie tracé-

alternatieven in beschouwing genomen: 

• het Katwijken aan tracé (KW), dat ter hoogte 

van het plangebied voor Noordrand II en III 

de huidige Hofpleinlijn volgt; 

• het Voorafschepolderifacé (VP), via de 

Swemcoperlaan: 

• het Landscheidingstracé (LS) aansluitend op 

Zoetermeer-Oost. 

Figuur 2.B loom het tracé voor de HSL en de 

tracé-aiietnatieven voor de ZoRo-lijn. 

Figuur 2.3: Rail-tracés in het plangebied 

In de volgende paragrafen worden de geluld-

consequenties van de raülijnen beschreven. 

Aangezien één van de tracés voor de ZoRo-liJn 

de Hofpleinlijn als basis heeft zijn de 

Hofpleinlijn en de ZoRo-liJn in één paragraaf 

behandeld. 

2.3.2 Hofpleinlijn/ZoRo 

Vtrktingtgtvens huidige situatie 
De Hofpleinlijn vormt de bestaande railverbin
ding Rotterdam - Berkel en Rodenrijs -

Pijnacker - Den Haag. In tabel Z,6 zijn de trein-

intensiteiten aangegeven zoals opgenomen in 

het zogenaamde Akoestisch spoorboekje ". 

Tabtl 2.6: RallvtrIittrsInttiiiittlUii laamal tiakktn/uurl voor di HofpltlnlIJn (ptiljaar 20001-

Caugont 

Pcnoót 

Mal. S4/64 ICR/ICM Sprinterj Goederen DificI 

Oag 0,«« 
Avond 0.74 

niOa 134 

0.61 

t7,0Z 

11.6 

4.48 

De snelheid van het huidige treinverkeer is niet 

constant, maar varieert over het tracé. Vanaf 

station Berkel en Rodenrijs neemt de snelheid 

in noordelijke richting toe. Na ca. 700 meter 

wordt de 'topsnelheid' bereikt. Op doorgaande 

delen bedraagt de snelheid 100 km/u. 

Verkeersgegevens toekomstige situatie 

De Hofpleinlijn zal volgens de huidige inzich

ten deel gaan uitmaken van RandstadRail. Dit 

betekent dat de lijn zal worden aangesloten op 

het Rotterdamse Metronet. RandstadRail zal 

voorzien in de toenemende regionale mobili

teit s behoefte. Daarbij zijn een aantal opties aan 

de orde voor wat betreft de functie van de 

Hofpleinlijn. In elk geval blijft de Hofpleinlijn 

fungeren als verbinding tussen Den Haag en 

Rotterdam. Een deel van het tracé kan echter 

tevens benut worden voor een verbinding tus

sen Zoetermeer en Rotterdam, de ZoRo-liJn. Dit 

geldt voor alle ZoRo-atternatieven voor het tra-

j ea van Rotterdam tot aan de zuidgrens van 

het piangetiied Noordrand II en lil. In het geval 

van het Katwijkerlaantracé vervult de 

Hofpleinlijn tot voorbij Pijnacker een rol m de 

ZoRo-verbindmg. Eén en ander heeft conse

quenties voor de toekomstige treinmtensitei-

len op de Hofpleinlijn. In het geval van het 

Landscheidingstracé en het 

Voorafschepoldertracé buigt de ZoRo-liJn ten 

zuiden van het plangebied af in noordelijke 

richting. 

Volgens gegevens van de Provincie Zuid-
Holland wordt voor de ZoRo-liJn vooralsnog 
uitgegaan van een spitsfrequentie van 8 trei
nen per uur per rijrichting, en - daarvan afge
leid - een gemiddelde nachtuurtntensiteit van I 
trein per uur (geconcentreerd in de uren tussen 
23.00-01.00 en 06.00-07.00 uur) per rijrichting 
ofwel van 1.5 bak/uur/rij richting. In de navol
gende geluidberekeningen is er vanuit gegaan 
dat deze intensiteit ook zal gelden voor de ver
binding tussen Den Haag en Rotterdam. 

o,s 0,38 

6) RandnadReil. dt flits voorbij, gtza-
mtlijkt ungavt RfT. MTM, IWN-
grotp.Ntiitrlandst spoorwtgtn, juni 
1995 

^) Akoatisch seoorbotkii. vtriit 7.2. 
Mimsttrit van VROM, dirtclit Celuid 
tn Vtrkttr, januari 1992 
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° I Reken- er* Meervoorschrift 
Rwlvtrkeersiffwaai. ftichihin voor dt 
u*ivotrtnq van dt Wer Celuidhinder 
vafl het miflistent van VROM. 
Directie Ctïaid, augustus I9B4. 

Hiermee zijn voor de Hofpleinli j t i ter hoogte van 

het plangebied Noordrand II en III twee varian

ten onderscheidden, te weten; 

• Rand stad Rail-verbind ing Den Haag-Rotterdam; 

3 bakken per nachtuur; 

• RandstadRall-verbinding Den Haag-Rotterdam 

+ ZoRo-verbmding: 6 bakken per nachtuur. 

Als ri jsnelheid wordt voor de doorgaande delen 

90 km/u aangehouden, zoals aangegeven in het 

RandstadRail-rapport. Met betrekking to l de rij

snelheid nabij de haltes is uitgegaan van de 

karakteristieken van meiromaterleel. Dit wi l 

zeggen dal al na I 50 meter de topsnelheid 

wordt bereikt. 

Celuidbere keningen 

De geluidbelastingen vanwege üe Hofpleinl i jn 

en de ZoRo-liJn zi jn vastgesteld mei behulp van 

Slandaardrekenmethode I (SRM I) voor railver-

keerslawaai 8) 

In het kader van RandsiadRail zal nieuw metro-

malerieel worden geïntroduceerd dat zowel van 

het bestaande metronetwerk als van de bestaan

de spoorli jnen gebruik kan maken. 

Celuidemissiegegevens van deze voertuigen 

zi jn nog niet bekend. Naar verwachting van de 

RET, één van de initiatiefnemers van 

RandstadRail, zal de geluidemissie mogeli jk 3 

dB(A) minder zi jn dan het huidige Rotterdamse 

meiromaterieel. In de studie zi jn berekeningen 

uitgevoerd voor twee kentallen; die van het hui

dige materieel en die met een 3 dB(A) lagere 

geluidemissie. 

De berekeningen zi jn uitgevoerd voor zowel de 

huidige situatie als de toekomstige situatie. In 

tabel 2.7 is het resultaat van de berekening voor 

de huidige situatie weergegeven, terwi j l tabel 

2.8 verslag doel van de toekomstige geluidbe

lastingen. Per sttuatie is een overzicht gegeven 

van de ligging van de S7 dB(A) geluidcontour bij 

verschillende posities ten opzichte van halles. 

Tevens is de geluidbelasting op 25 m afstand 

van hel spoor weergegeven. 

Tabei 2.7: Ugging 57 ddfAI-poldtrcontouren en gelutdbe-
tastlng op 25 m afstond van het spoor voor de 
Hofplemlijn (huidige s'tuafe)-

Locatie tov het station ^57 L jSm 

laf stand in meters) 

a 82 61 

150 IDO 62 

3S0 130 64 

>700 IE5 ES 

"57 ""-JW"* %7 Mf^ gtlvaconiom liri ml 
*-7im ~ f^ai^ktlBitma gp2%rn van htl spoor ilit MM 

Beoordeling 

In de huidige situatie worden de woningen aan 

de Cerberasiraat blootgesteld aan geluidbelas

t ingen van ca. 60-61 dB(A). Dit betreffen ca. 26 

woningen m de eerste l i jn. De geluidbelastingen 

aldaar zullen in de toekomst In de gevallen dat 

de ZoRo-lijn volgens hel VP- of LS-tracé wordt 

gerealiseerd afnemen tot ca. 57 dB(Aj (bij stiller 

materieel) of ongeveer geli jk bl i jven (huidig 

meiromaterieel). Indien gekozen wordt voor het 

KW Iracé zal de geluidbelasting naar verwach

t ing ongeveer gel i jk bl i jven aan de huidige 60-

61 dB(A) resp. met 3 da(A) toenemen. 

Bij de beoordeling van de toekomstige situatie 

langs de Hofpleinl i jn kunnen voor wat betreft 

nieuwe woningen m het plangebied twee uiter 

sten worden onderscheiden: 

i . Uitgaande van huidig metromaterieel en 

gebruik van de hjn voor zowel de verbinding 

Den Haag Rotterdam als Zoetermeer -

Rotterdam geldt voor de voorziene nieuw

bouw langs de Hofpleinl i jn. dat de 57 dB(A)-

coniour ter plaatse van de halte op ca. 20 

meter en ter plaatse van doorgaande delen op 

een afstand van I 20 meter U!t het hart van de 

spoorli jn l igt. Op 25 meter afstand bedraagt 

de geluidbelasting langs de doorgaande delen 

ca. 66 dB(A) hetgeen een forse overschri jding 

van de voorkeursgrenswaarde is. Een scherm 

van 2 meter -t-BS (bovenkant spoor) zal nodtg 

Zijn om de geluidbelasting te reduceren tot op 

het niveau van de voorkeursgrenswaarde (biJ 

een waarneeemhoogte van 5 meter). 

l.^^„ - Gtlwdbtlotiing ofi 75 m tan hti stoor 
ImtKAtl 

Tabel 2,8: Lsggtrtg 57 d6lA}-poldercontouren en geluidbelasting op ?S m afstand van bet spoor voor RaitdstadRdil 
ticl. resp. incl. ZoRo. 

Locatie tov haltes f lRof ZORD. 3 bali/nu RR + ZoRa. 6 bak/nu 

(afiUnd m meteri j Huidig Toekomitig Huidig Toekomii ig 

met romalen H I metromateneel* mei fomat tnMl meiromat i r ie i l * 

' 5 7 t j 5 „ ' 5 7 4 5 „ ' 5 7 1-2S «57 L i s 

75 U S3 <7 50 20 56 11 53 

100 IB SG 10 53 31 59 IR 56 

IZ5 SD 61 30 5B 60 64 SO 61 

ISO 71 63 45 60 IZO 66 71 63 
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2. Uitgaande van het gebruik van stil ler metro-

materieel en een •minimaal' gebrurk van de 

l i jn (excl. ZoRo) geldt voor de voorziene 

nieuwbouw langs de Hofpleinl i jn, dat de 57 

dB(A)-contour ter plaatse van de halie op 

minder dan 7 meter en ter plaatse wan door

gaande delen op een afstand van 4S meter 

u i l het hart van de spoorl i jn l igt. Op 2S 

meter afstand bedraagt de geluidbelasting 

langs de doorgaande delen ca. 60 dB(A), Mei 

een scherm van 1 meter+BS (bovenkant 

spoor) kan deïe overschri jding van de voor

keursgrenswaarde naar verwachting worden 

weggenomen. 

De uiteindeli jke situatie zai ergens tussen deze 

uitersten ui tkomen. In het kader van de 

besiemmingsplanonlwikkel ing dient de geluid-

hinderproblemat<ek langs de rail l i jnen nader 

uitgewerkt te worden. De maatvoering (bebou-

wingsaFsianden, schermhoogtes) is afhankeli jk 

van de uiteindelijke tracékeuze voor de 2oRo 

en de male waarin het metromaterieel in de 

toekomst stiller wordt . 

Voor de tracé-alternatieven VP en LS geldt het

zelfde als voor de Hofplemli jnvafiant zonder 

ZoRo, ofwel hel Imkerdeel van tabel 2.8. 

SPA vtrsus VMMA 

Het VUMA verschilt ten aandien van railver-

keerslawaai wezenli jk van het SPA. In het 

VMMA IS geen sprake wan woonbebouwing aan 

de westzijde van de Hofpleinl i jn. Oil betekent 

een lager aantal geluidbelaste woningen. 

Bovendien hoeft er, indien afscherming nood

zakeli jk is, slechts aan één zijde een scherm 

geplaatst te worden. 

2 .3 .3 HSL 

Tracering tn mpassingsi/ananten 

Drie van de in de Nieuwe HSL-Nota ' ) beschre

ven tracèbundels voor de Hogesnelheidsli jn 

tussen Amsterdam en Rotterdam doorkruisen 

het plangebied, te weten de bundels A, B en 

MN. Tracébundel A, waarvan de tracé varianten 

A, A l en A l v ter plaatse van 2B3 identiek z i jn , 

volgt - evenals de ondergrondse var iani MN8 -

de Landscheiding lussen Bergschenhoek en 

Berkel en Rodenrijs. In tracébundel B zi jn twee 

tracévarianten opgenomen, te weten B en B3. 

Tracé B is ten oosten van Pijnacker gesitueerd 

en sluit ter hoogte wan Rodenrijs aan op de 

Hofpleinl i jn. Tracé B3 passeert Pijnackei via 

het Hofpleiniracé en 2B3 dientengevolge ook. 

Een vierde optie betreft de gebruikmaking van 

de beslaande spoorl i jn tussen Amsterdam en 

Rotterdam, Recentelijk is nog een vi j fde optie 

in discussie gebracht, het zogenaamde WB-

tracé, hetgeen een bundel ing met ftWI 3 

inhoudt. 

De regering heeft reeds in 1993 een voorkeur 

ui tgesproken voor tracébundel A. De^e voor

keur werd bevestigd door het Kabinetsbesluit 

d.d. 23 mei 1996. Over de wi jze van inpassing 

heeft aanvullend bestuurl i jk overleg plaatsge

vonden. Uil dit overleg is naar voren gekomen 

dat het Kabinet m principe bereid is het voor

stel van de Stadsregio Rotterdam over te 

nemen. Du betekent dat hel voorstel , de zoge

naamde regiomix, word t opgenomen m de 

Planologische Kernbeslissing deel 3. Voor 

Noordrand 11 en III houdt de regiomiK in dat de 

HSL half verdiept wordt aangelegd met aan 

weerszi jden 5 meter hoge geluidschermen. 

Onderdeel van hel voorstel i5 dat hel tracé i 00 

meter in westeli jke r icht ing wordt verschoven, 

dit met het oog op optimale benutt ing van de 

ru imte. 

Zie Figuur 2.4 voor het lengte- en dwarsprof iel 

van de regiomix. 

Figuur 2.4: Itnglt- tn dwanfirofitltn HSL-ngiomix, 

y y / y / y / y X , / • 

35 M Hnqui....Qan^* " ^ ' J u a < -

ttï w a j i i r t> . - fwn> . ' 

Celuidbelastingen 

Als onderdeel wan het MER voor de HSL z i jn de 

nodige geluidberekeningen uitgevoerd ' " ) . 

Figuur 2.5 (" f iguur 7 uit het betreffende deel

rapport) laat. uitgaande van bepaalde verkeers

intensiteiten en ri jsnelheden, het resultaat 

daarvan zien voor de situatie waarin de HSL op 

maaiveldniveau wordt aangelegd. 

9 J Hituwt HSL-nou. DCV/HSL 

maan 199*. 
' " ) Hieuwt HSL nota. ^ttl rapiion IS: 

gttutd tn irithngen 
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f-igvur ^.5: CtluiiJbthiling Ie/» gtvolgt van dt hSl. rortiitr 
en mii ichtrm. (Sron: Nituwt HSL-nolo. detlrappon 15 
Gtluid en rrllUngt«l 

9 * U n t 4 « A q l>*o*['nMJ Ici4*i] ""1 

_( I I . " , . 
I H » 0 BO ^ U H» VB TDO^ " " " t W - B S | 

^tVU nr W u w [AVIVI 

- HEEM» 3»«i H « > n a m n 

Ats aanvull ing op de;e f iguur heeft hel 

Projectbureau HSL twee tabellen opgesteld 

waarin de afstand van 57 dB(A)-contour ten 

opzichte van het han van het spoor als afhan

kelijke van de waarneemhoogte, de w i j i e van 

afscherming en de hoogtel igging van de HSL is 

weergegeven. 

Tabel 2.9 geeft de afstanden uitgaande van 7 

bouwlagen (ofwel een waarneemhoogte van 5 

meter), terwi j l tabel 2.10 de afstanden van de 

57 dB(A)-contour geeft uitgaande van 5 bouw 

lagen (waarneemhoogte I 5 m.). 

Tthêl 2.9: Uggiitg 57 dBtA}-cüittouf iwaomttmhoogir 5 mt 

Hoogic bovenkant Ligoino S ' c>H{A) coniour t.o v hart «poor dn m ) 

spoot (BS) 1.0.V. Zond EI 

mia ive ld (MV) Afscherm Ing Scherm 2m*UV Scherm Jiw-BS Scherm Sm+MV Scherrn 5m*(lS-

• ï , 5 240 135 30 

+ 1.4 4 Ï 0 260 100 

+ 4.S 5S0 260 60 

+ 6.S 600 260 3S 

Tabtl 2J0: Lig§mg 57 d8tA)-contour iwaarntemhoogtt f5m) 

Hoog» Ligqing S7dB(A) con iou i t .o .v . han spooi lm m.) 

bovenkjnt 

spoor (BS) 1 0 V ZonOt ' Scherm scherm Scherm Scherm 

maai «e ld (MV) afscherming 2m+MV 2m*BS 5m+MU Sm+BS 

2.5 320 200 6S 

+ 1,4 600 330 260 

+ 4,S 630 330 ISO 

+ 6,S 630 330 H O 

' ' } Voorontwtrp-Stmctuurptan noordrand 
Hontrdam tn MEN IFHR, Ctmtinu 

Ronerdam/ Rijkwfftersiffoi Direcut Zuid-
Halland/On ïwikkttingimaüjithffppij 
Hituw Rallerdam Airpon. 1991/1992 

'' } Happortoge moditlemtudii tPt^H vervolg 
Rijkiwffïeriiffoi directie /uid Holtand/ 
Ctmttnyt Kaïierdam. jvli 1993 

' ' > D c oortpronkeifjk berekening van de 
< 97? contour mndplaati in 1978 
Aanguit" dt btrtkertmq ectittr mei ml 
gent hel m 1980 vastgtiltldt btrtkenings-
voorichrift werd uitgevoerd. Heeft in 1985 
een herberekentng plapugevonden. 

Beoordelirtg 

In zowel het SPA als VMMA wordt rekening ge 

houden met de l igging van de 57 dB(A) contour 

zoals weergegeven in de tabel len 2.9 en 2.10. 

Voor meergezinswoningen tot 6 lagen wordt 

een minimale Bebouwingsafsiand van 65 meter 

aangehouden, terwi j l voor eengezinswoningen 

tenminste 30 meter In acht word t genomen. 

2.4 Vlieg verheer 

Naast de invloed van rail- en weg verkeersla

waai zal het plangebied ook te maken kri jgen 

met de geluidemissie afkomstig van de lucht

haven Rotterdam. De toekoirist van de luchtha

ven is reeds geruime t i jd punt van discussie. In 

de eerste helft van 199S heeft, aanvullend op 

hei Integraal Plan Noordrand Rotterdam i>) 

(dat ondermeer voorzag In de verplaatsing van 

Rotterdam Airport naar Polder Schieveen en in 

de aanleg van een verbindingsweg tussen RW 

16 en RW 13) een globale studie plaatsgevon

den naarde ontwikkel ingsmogel i jkheden van 

het gebied Noordrand I . Oe studie '^) is aan

vullend in die zin dal naast het IPNR. de ont

wikkelingsmogeli jkheden van het gebied 

Noordrand I zijn bekeken bij een situatie met 

handhaving van (het huidige) Rotterdam 

Airport en hij een situatie zonder luchthaven. 

Op 14 december 1995 heeft hel college van 

B&W van Rotterdam, mede op basis van de 

modellensludie, de gemeenteraad voorgesteld 

af te zien van de aanleg van nieuwe luchthaven 

en de bestaande luchthaven te handhaven als 

zakenvliegveld. Momenteel vinden onderhan

delingen plaats over de toekomst van de lucht

haven van Rotterdam. 

In dit MER wordt uitgegaan van de zogenaam

de herberekende 1977 contour ' i ) , aangezien 

deze contour tot nu toe door de provincie Zuid-

Holland en de gemeente Rotterdam als beoog 

de grens voor de ontwikkel ing van Rotterdam 

Ai rpon IS gehanteerd. In de modellenstudie is 

een overzicht opgenomen met ondermeer de 

aantallen bestaande woningen binnen de her

berekende 1977-contouren: 14.278 woningen 

vallen binnen de 20 KE-contour, terwi j l 468 

woningen binnen de 35 KE-contour zi jn gele

gen. Van dit laatste aantal Mggen naar schatting 

140 woningen in de gemeente Bergschenhoek. 

De 20 en 35 KE-contouren (herberekend 1977) 

zi jn overgenomen in f iguur 2,6 tesamen met 

het voorstel voor de zonering van de woning-

dichtheden zoals opgenomen m het structuur

plan. 

Op basis van deze figuur is voor het SPA hel 

aantal woningen op het grondgebied van 

Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek geschat, 

dat binnen deze contouren l igt. Hetzelfde is 

gedaan voor het VMMA, met de bijbehorende 

zonering van woningdichtheden. 

I • • • • '« ' fe i id II • • 
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Figuur 2.6: Ctluidconiounn luchlhet^ti IhtrbtrikiHit 1977-canlmrl. 

35 Ke 1977 

20Ke 1977 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 2 .11 . 

Gelet op de nog lopende disc jss ie, zi jn in de 

tabel ook de woningaantal len binnen de 

geluidcontouren behorend bij scenario's met 

20.000 en 40.000 v lb / j r opgenomen. 

Tabtl 2.1 l:Aantalltii wonmgen bmntit M plangtlui^ mei 
« n geluidbtlestiitg gnner Jan 20 nsp. 3S Kt. 

Scenario SPA VMMA 

?0'3S Ke > 3SKe 20'3S K i >35tCe 

1977-

contour * I J M + 0 + 1409 •*<] 

20.000 

v ib/ j r + t ï 6 7 + 5 + 1462 + S 

40.000 

vib/j» + 2659 + 233 + 2896 + 233 

2.5 Cumulat ie 

Op enkele plekken In hei plangebied zal sprake 

zi jn van cumulatie van geluidbelastingen. Dit 

kan to l een verhoogde hinder aanleiding 

geven. Met behulp van de rekenmethode zoals 

beschreven in het TNO/NIPC rapport Geluid, 

geur en mil ieukwaliteit " )is een schatt ing u 

maken van hel cumulatieve effect. De methode 

is toegepast op een punt waar sprake is van 

zowel weg- als railverkeerslawaai en op een 

locatie waar sprake is van wegverkeerslawaai 

en luchtvaart lawaai. Tabel 2.12 geeft het resul

taat weer voor de huidige situatie. 

Een t ieschouwing over de gecumuleerde 

geluidbelasting in de toekomstige situatie is 

weinig zinvol gezien de onzekerheden over de 

uitvoering de verschillende plannen (wegen, 

rai lverbindingen, bouwvormen). 

Tabtl 2.12: Cumulaiic van gtluidbtlast'ngtn thuldigt ntuatiet. 

Poiitie GEluidbElut lngtn per bror 

Vc rk t c r s l awu i lU i l vc r l iM r i lawaai Luch lvu r t l a i i ra i i ' ^ ' CecumuIc t rM 

dr dB(AH (in dB(A)) OnKS geluidbelal t ing 

(in iJB(A)) 

L teuwïnakken*cg 66-70 3S-40 73-78 

Bcrgscticnhoik 

KlapwijKsc Knoop 66 70 60-es 7 i -76 

Ï4} Ctlutd^gtur tn /inlitukwahtMtt, 
TNO/NIPC roppon C04S. J 993 

' ^ )Voor at omrtktfung vart Kt MOf 
a8(A} li dt <foigtf\dt iteirtgtf gthan-
tetra: Aonial Kt * 25 - t ^ ^ 'n d6(A) 
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Trillingen 

3.1 Inleiding 3.3 HSL 

Conform de nchthjnen is in d i t rapport aan

dacht besteed aan de kans op hinder of schade 

door tr i l l ingen vanwege railverkeer. Het plan

gebied word l doorsneden door één bestaande 

spoorwegverbinding, te weten de Hofpleinl i jn 

en drie tracés voor nieuwe verbindingen. In de 

toekomst zullen naar verwachting nog twee 

railverbindingen het gebied doorkruisen: 

de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam 

en Rotterdam en een railverbinding tussen 

Zoelermeer en Rotterdam. In öe volgende para

grafen worden de tnlIingconseQuenties van 

deze lijnen beschreven. 

3.2 Ho fp Ic in l i Jn /ZoRo-verb ind ing 

In het MER dat momenteel voor de ZoRo-ver-

bmding wordt opgesteld zal aandacht besleed 

worden aan het aspect tr i l l ingen. In hel con

cept Werkdocument 3 van de Tracénota/MER 

«oor öe ZoRo d.d. 8 februari 1996 is de zoge

naamde A l -contour vastgesleld. Deze contour 

is gedefinieerd als de contour/afstand waarbui-

len geen hinder te verwachten is. Voor de 

ZoRo lijn IS geprognotiseerd dat deze contour 

voor woningen op 35 meter van de raill i jn is 

gelegen. 

In het MER voor de HSL'* j is op basis van: 

• hel klachtenpatroon zoals zich dat bij de NS 

voordoet (beperkt lo t circa SO meter van de 

spoorbaan; 

• de veronderstel l ing dat de nieuw aan te leg

gen HSL minder tr i l l ingen zal veroorzaken 

dan de bestaande spoorl i jnen in Nederland; 

• door TNO verncht tnl l ingsonderzoek in 

Frankrijk, 

een afstand van 60 meter aangehouden voor 

het vasistellen van het aanial poieniieel gehin-

derden als gevolg van tr i l l ingen door hel 

gebruik van de HSL. Voor het tracé A l als 

geheel (van Schiphol tot Rotterdam) is vastge

steld ' ' )dat het aantal bestaande woningen dat 

zich binnen 60 meter van het iracé en buiten 

de 70 dB(A)'etmaalwaardeconiour bevindt 361 

bedraagt. Ca. 6 daarvan vallen binnen het plan

gebied Noordrand II en III. Naar verwachting 

zullen deze woningen in hel kader van de aan

leg van de HSL worden geamoveerd. 

In het structuurplan worden de nieuwe wonin

gen o f andere tr i l l inggevoelige bestemmingen 

op een afstand van tenminste 60 meter van het 

tracé geprojecteerd. 

'^)Nliuwt HSlnota, ditlrapporl 9 
BBOordilmgskader er vergelijking vors 
alternatieven. Projectbureau H5I-. 
maart 1994 

l'jHituwe HSL nota, deelrapport f f 
Mlliev en Huifntel'jlfe Ontemng. 
tffecien itn noorden van Rotterdam, 
frojecitareau HSL, maan 1994. 

Wanneer deze afstand als maat gehanteerd 

wordt , kunnert de volgende conclusies over 

irdl inghinder langs de diverse railtracés wor

den gelrokken: 

• Hofpleinlijn/ZoRo-KW: binnen 3S meter van 

de Hofpleinl i jn bevinden zich momenteel 

enkele woningen nabij de kruising met de 

Rodenrijsemeg. Voor nieuwe woningen zou 

deze afstand aangehouden moeten (e.e.a. 

afhankelijk van ui twerking op bestemmings

planniveau}; 

• ZoRo-LS: geen woningen binnen 35 meter: 

• ZoRo-VP: geen woningen binnen 35 meter 

van bovengrondse deel. Voor de onder

grondse passage te Berkel wordt aangeno

men dat extra tr i l l ingbeperkende maatrege 

len worden getroffen. 
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^ Lokale 
luchtverontreiniging 

4.1 Inleiding 

Het wegverkeer geldi als belangri jkste veroor

zaker van luchtveroniremrging in het plange

bied. Met behulp van de Regionale 

Verkeersmiheukaart (RVMK), waaraan het zoge

naamde CAR-model is gekoppeld, zi jn luchtver-

onireinigtngsconcentrai ies langs wegen bere

kend. Deze zijn getoetst aan de wettel i jke nor

men. 

4.2 Wegverkeer 

Normstelling 
In het Besluit luchtkwali tei t koolstofmonoxide 

en lood " ' , het Besluit luchtkwali tei t stikstof

dioxide " * en het Besluit luchtkwali tei t ben

zeen ' " ) j:ijn normen opgenomen voor de con

centraties van de betreffende sloffen ter hoog

te van tferblijfsgebieden voor voetgangers. 

In tabel 4,1 is daarvan een overzicht gegeven. 

Tabtf 4 1: Qftnswaardtfl voor SO2, CO tfl benieen 

Slol 

Pïnode 

NO 2 CO Btnzeen 

Tol 2000 ISO IOSOO(tot 1998) 

8250 (tot 2000) 

IS 

Vanaf 2000 135 6000 10 

Concentraties in de huidige situatie "^ 
De concentratie NO^ valt voor vr i jwel het 

gehele plangebied m de klasse 9 1 - 1 0 5 | i g / m ^ 

valt . Voor delen van de Boterdorpseweg en de 

N209 geldt dat de concentraties in de klassen 

106 - 120 wg/m^ vallen. Van overschri jdmg 

van de grenswaarde is geen sprake. 

De concentratie CO valt in grote delen van het 

gehele plangebied in de kUsse I - 2000 

ng /m3 . Voor de Herenstraat in Berkel en het 

knooppunt van de N209 met de Bergweg-

Noord geldt dat de concentratie m de klassen 

2001 -3000 i<g/m3 vallen. De grenswaarde 

wordt echter met overschreden. 

De concentraties benzeen vallen m de klassen 

0,1 - 2,S en 2,6 • 5,0 i i g / m ^ . De grenswaarde 

wordt met overschreden. 

Concentraties in de toekomstige situatie ") 

Zoals in § 2.2.3 is geconstateerd zi jn de onder

linge verschil len tussen alternatieven 5PA en 

VMUA voor wat betreft verkeersintensiteiten 

zeer genng . Daarmee samenhangend zul len de 

alternatieven verwaarloosbare verschil len ver

tonen in luchtverontreinigingsconcentrat ies. 

Als basis voor de berekening van de concetra-

ties hebben de wegprof ielen zoals opgenomen 

in de Oeelnota Verkeer en Vervoer gediend. 

Verder geldl dal voor de berekening uitgegaan 

is van de huidige emissiefactoren, hetgeen -

ervan uitgaande dat de introductie van schone 

motoren verder zal gaan - een overschatt ing 

van de loekomsi ige concentraties inhoudt. 

Geconstateerd kan worden dat de concentratie 

NO2 in vr i jwel het gehele plangetiied in de 

klasse 9 1 - 1 0 5 Mg/m^ valt. Voor de 

Boterdorpseweg/Klapwijkseweg en de N2D9 

geldt dat de concentraties in de klassen 106 -

120 ^ g / m ^ vallen. 

De concentratie CO valt in grote delen van het 

gehele plangebied in de klasse 1 - 2000 

[ i g / m ' . Voor enkele hoofdonls lu i l ingswegen 

geldt dat de concentratie in de klassen 2001 -

3000 | i g /m3 val len, terwi j l voor de 

Boterdorpseweg een concentratie van tussen 

3000 en 4000 i^g/m^ is berekend. 

De concentraties benzeen valt ovenMcgend In 

de klasse 2,6 • 5,0 u g / m ^ . Op enkele plaatsen 

is sprake van concentraties t o t 7.S | i g / m ^ , ter

wi j l langs de Boterdorpseweg de hoogste con

centraties (ter hoogte van voetpaden!) ver

wacht kunnen worden (klasse 7.6 • 10,0 

I ig /m3) . 

Toetsing van rekenresultaten aan de normen, 

zie tabel 4. l , leert dat de concentraties CO en 

benzeen nergens de grenswaarde overschri j

den. Voor NO2 geldt in grote lijnen hetzelfde. 

Voor het wegvak van de N209 direct ten noor

den van het knooppunt met de Bergweg-Noord 

wordt evenwel een overschri jding geconsta

teerd. Zoals hiervoor opgemerkt wordt het 

rekenresultaat ongunst ig beïnvloed doordat 

uitgegaan is van de huidige emissiefactoren, In 

het Technisch rapport benzeen ") is aangege

ven dat concentraties gebaseerd op de huidige 

emissiefactoren van minder dan 150 t i g / m ^ in 

2000 zul len voldoen aan de 1 3S ^g /m3-^o rm . 

"> Btsluii luchikwaliie^i kooltiofmo 
noxide ei lood. Algtmtnt Maatrcgtl 
van Btnuur tx. Wtl 
LuchtvtrofUrtiniging, I april I9ST 

")Bei/iii( luchlkwBliitii iiitslofatidt. 
Algcmint Maalrcgtl «in Btsluur ix. 
Wtl LuChtvtronIrrmigmg, 
I apnlI9S7 

">IBtslua luchlkrtahwi bcniiin. 
Algemene Maatregel van Bestuur et. 
VItl Luchf/tronlrtiniging. 
2gdtcimbtr 1992. 

") Zie de betreffende liguren In hoofd-
ituk 4 van licl HER. 

") Zie dt betreffende figuren in hoofd-
Hut e van htl MER. 

?i} Techntich rapport 
benieen,Mmnterit van VROM, 
(tbruori 1993 
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" ƒ taveTirpnjflfie tn tva}uatir rtitcodragtn 

4t obitcttn imn at « ( m i i n r i n regio 

Oll(t.,intl 1992 

>>) Inltgralt nota LKMnisltne von VHOM, 

t9S4 

'^) Hola Flanbtooriltling I993,l0€lsingi 

kadtr voor gemiertttltjkt ruimtelijkt 

orJtnmgiplonntn.Provinitt üuiiJ-HoHantl 

5 Externe veiligheid 

5.1 Inleiding 

In o f nabij het plangebied is sprake van de vol

gende risicodragende activiteiten: 

• bedri jven waar sprake is van op- of overslag, 

gebruik of p rodua ie van gevaarlijke stoffen; 

• transport van gevaarlijke stoffen, onder- dan-

wel bovengronds; 

• vertrekkende en aankomende vl iegtuigen 

vanaf resp. met bestemming Rotterdam 

Airport . 

In de navolgende paragrafen worden per activi

teit de huidige en toekomstige veil igheidssitu

atie beschreven. 

5.2 Bedr i jven 

In 1992 heeft in opdracht van de regionale 

Brandweer Delft een inveniarisaiie plaatsge

vonden van risicodragende objecten in onder

meer Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, 

• e inventarisatie heeft geleid lo t een hoofdrap

port met per gemeente een bijlage ".) 

De bijlage over de gemeente Bergschenhoek 

geeft het volgende beeld: 

Vi j f risicodragende bedrijven zijn geïdentif i

ceerd. Drie bedri jven betreffen benzinepomp-

stations, waarvan er tin is uitgevoerd met een 

20 m^ LPC-tank (Bergweg-Zuid 70). 

De benzinepompstations zi jn buiten het plan

gebied gelegen.De overige twee bedrijven her

bergen een NHj-tnsial latie ( leeuwenakkerweg 

65) resp. tankwagens met gevaarlijke stoffen 

(Bergweg-Zuid 96-104). 

De bijlage over de gemeente Berkel en 

Rodenrijs laat hei volgende zien: 

Drie risicodragende bedrijven zijn geïdentif i

ceerd. Hei betreffen benzinepompstations met 

alledrie een 20 m^-LPC-tank. De bedri jven heb

ben als adres Past Verburgweg (Langelaan), 

Roüenrijseweg 169 en Wilgenlaan 3 en hggen 

buiten de nieuw ie ontwikkelen <woon-)gebie-

den. 

Voor LPC-tankstations geldt een bebouwmgsaf-

stand van 80 meier ten opzichte van de opstel-

plaats van de tankauto of het vulpunt ^V) 

Tevens geldt het zogenaamde routenngscnter i-

um. Oii houdi in dat bij de aanvoer van LPG 

vanaf de r i jksweg, provinciale weg o f gemeen

tel i jke, aangewezen route gevaarlijke stoffen 

naar de locatie van het LPC-station geen woon

wi jken gepasseerd mogen worden (binnen een 

afstand van 80 meter, gerekend vanaf de as 

van de rijbaan, mogen mei meer dan I S wonin

gen aanwezig zijn). Bij de planning van wonin

gen dient hiermee rekening te worden gehou

den. 

De aanvoerroute voor het LPC-station in 

Bergschenhoek loopt via de ri jkswegen en de 

N209, Het LPC-station Itgi in de afslag van de 

r<J209. De aanvoer v indt vanaf de N209 plaats 

en vo rm l geen probleem. 

Over de aanvoerroutes van de LPC-stations in 

Berkel en Rodenrijs kan het volgende worden 

gesteld: 

• het station aan de Rodenrijseweg is gelegen 

nabij de provinciale weg N209. De aanvoer 

van LPC v ind i plaats via deze weg en vo rm i 

geen belemmering voor nieuwe ontwikkel in

gen; 

• het Stalion aan de Pastoor Verburglaan ligt 

ruimschoots ten noorden van het plangebied 

en wordt vanuit hel noorden bevoorraad; 

• het station aan de Wilgenlaan wordt momen

teel (en naar mag worden aangenomen ook 

in de toekomst) van voorraden voorzien via 

de Noordeindseweg/Herenstraat. Afhankeli jk 

van de toekomstige inrichting van deze 

wegen kan hier een probleem ontstaan. 

S.3 O n d e r g r o n d s e le id ingen 

In en nabij hel plangebied is sprake van de vol

gende ondergrondse leidingen waarin gevaar

li jke stoffen (kunnen) worden getransponeerd 

(voor de ligging van de leidingen zie f iguur 

5,1); 

1. DPO-brandstofleiding P31 voor hei transport 

van kerosine, benzine en eventueel andere 

brandstoffen van het Ministerie van Defensie. 

Aan weerszijden van de leiding geldi een 

zakeli jk rechtstrook van 4 meier, terwi j l als 

bebouwingsafstand voor woningen 35 meter 

aangehouden dient te worden '^). 

2. Een 12"-NCU-leiding voor het transport van 

aardgas. Ingevolge de circulaire Zonering 

langs hogedruk aardgastransportleidingen 

geldt voor deze leiding een toetsingsafstand 

van 30 meter terwi j l 14 meier als minimale 

bebouwingsafstand voor wonmgen geldt. 

Daarnaast Is er ten noorden van de Meerweg 

sprake van een streekplanreservenng voor de 

buisleidingenstrook Rijnmond-IJmond. 

rvlai. hxFdr 
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De reservering is conform het Structuurschema 

Buisleidingen >'' jopgenomen in een uitwerking 

van het streekplan Zuid-HoMand West. Bij een 

dergelijke leidingensirpok hoori een veiligheids

gebied van 55 meter en een toetsingsgebied van 

1 75 meier ter weerszijden van de strook, aldus 

de toelichting op het strunuurschema. 

In het structuurplan is rekening gehouden met 

de ligging van genoemde leidingen. Ten zuiden 

van de bestaande Meerweg is om uiteenlopende 

redenen een zone van 100 meter aangehouden 

die niet bebouwd mag worden. De veiligheidszo

ne langs de DPO-leiding vall hierbinnen. Deze lei

ding levert dan ook geen problemen op. 

Langs de NCU-leiding is op verschillende plaat

sen woningbouw gepland. Bij de uitwerking van 

het struauurplan in bestemmingsplannen zal 

hiermee rekening moeten worden gehouden. 

Over de exane ligging van de streekplan reserve

ring heeft in het kader van de voorbereiding van 

het structuurplan overleg plaatsgevonden met de 

provincie. Dit heeft geleid tot het voorstei de zui

delijke grens van de veiligheidszone van de lei-

dingenstrook te taten samenvallen met de 

bebouwingsgrens zoals opgenomen in het struc

tuurplan. Figuur 5.1 geeft de voorgestelde lig

ging weer. Uitgaande van dii voorstel voldoet het 

structuurplan aan de genoemde toetsingsafstan

den. 

5.4 Vervoer van gevaarlijke stoffen 
over weg en rail 

Figuur 5 I' Ondtrgrornist leidingen. 

5.5 Luchtvaart 

Het gebruik van Rotterdam Airport brengt risico's 

met zich mee voor het plangebied. Momenteel 

ontbreekt evenwel een aanvaarde methode voor 

hel kwantificeren van deze risico's. 

Huldigt siiuatie 

Het rapport Risicoevaluatie wegtransport gevaar
lijke stoffen Provincie Zuid-Holland '") taat onder
meer zien dat de risico's langs de N209 en SI 9 
(Klapwijkseweg/Boterdorpseweg) verwaarloos
baar i i jn . 

De gemeenten Bergschenhoek en Berkel en 
Rodenrijs hebben geen routes voor hei vervoer 
van gevaarhjke stoffen aangewezen voor hun 
grondgebied. 

Over de Hofpleinlijn worden geen gevaarlijke 
Sloffen vervoerd. 

Toekomstige situatie 
De aanleg van de N470-Zuid zal naar verwach

ting geen nadelige consequenties hebben voor 

de (externe) veiligheidssituatie in het plangebied. 

Over de ZoRo-liJn zullen geen gevaarlijke stoffen 

worden vervoerd. 

>') Sinictuursctitme Sulsltlilingiit. 
éieie, IS85 

^'; Ritico-e^uotit wegtransport 
gevaarlijke stoffen. 
Provincie ZuidHolland, 
AVIV. stplemter 1995 

^^ HtH-
Ula* W f É r a n J U «n lil 
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g Milieuhinderlijke 
bedrijvigheid 

6.1 Inleiding 

In het kader van di i siruct i iurofan doen l i c f i in 

potentie drie situaties voor die kunnen leiden 

tot hinder vanwege bedri jv igheid, te weten: 

a) tiestaande bedri jvigheid veroorzaakt hinder 

in nieuwe milieugevoelige gebieden; 

b) nieuwe bedri jvigheid veroorzaakt hinder in 

nieuwe milieugevoelige gebieden; 

t l nieuwe bedri jvigheid veroorzaakt hinder in 

bestaande rnilieugevoelige gebieden; 

De vierde standaardsituatie, die waarbij 

bestaande bedrijven in bestaande gevoelige 

gebieden overlast veroorzalten, word i buiten 

beschouwing gelaten. 

6.2 Bedrijven in en nabij het 
plangebied 

Een inventarisatie van bestaande bedrijven bin

nen en nabij het plangebied met mogeli jke 

beperkingen voor de realisatie van woningen 

heeft geleid tot de overzichten als weergege

ven in de tabellen 6.2 en 6.3. Als selectiecrite

rium IS gehanteerd: categorie 3 en hoger, 50 

meter en meer. 

In genoemde situaties kan hinder worden voor

komen door bij de planning en invull ing van 

het betreffende bedrijfsterrein rekening te hou

den met de aanwezigheid van gevoelige func

t ies, en omgekeerd. Een geaccepteerde metho

de daarvoor is neergelegd in de brochure 

'Bedrijven en mil ieuzonering' 3i ) van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ter 

bescherming van de gevoelige functies wordt 

een bufferzone gecreëerd rond het bedrijfster

rein (externe zonering). Bij de invull ing van het 

bedrijfsterrein zouden de meer mil ieuhinderl i j

ke bedrijven bij voorkeur op zo groot mogeli j

ke afstand van de woningen geplaatst moeten 

worden (interne zonering). De VMC-brochure 

beval ondermeer eerf Lijst van bedri j fstypen. 

Deze lijst is gebaseerd op de Standaard 

Bedrijfsindeling (SBI-codesj van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) en bevat gege

vens over de potentiële mil ieuhinderl i jkheid 

van de verschillende bedri j fstvpen. De bedrljfs-

tVpen worden op basis van hun ootentiete hin-

derl i jkheid (negen aspecten waaronder geluld, 

geur en gevaar) ingedeeld in zes categorieën. 

BIJ elke categorie hoort een afstand die aange

houden zou moeten worden ten opzichte van 

woningen. Zie tabel 6 . 1 . 

ging van Nvivianait Cemitnitn, 
1992 

Tabtl 6.1 Beértjfscatt^nttt en aan \t houden afttanden. 

Caltgarie A f i l i n d 

\/2 10- 30 

3 SO- 100 

4 200 300 

S SOO 1000 

e ISOO 
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Tabel 6.2: Btdnjvtulüsi BtrM en Kodtnriji 

Mrti Bedryfslype Saicode Categorie Afstand 

Anjcrdrc«| 1 Riool waterzuivering 9B.I2 200 

Bonful 29 Ajnnemingsbedri jr S1.M 50 

i n d u t l n e w t g 7 Pipiergroolhandel 62 71 50 

Indui tneweg IS Transportbedrijf 72 30 100 

Indu i thewcg 24 Autore pa rail eo laan 68.23 SO 

lndu i l f i (w«g 27 Autoschade bed rijf 6 8 2 2 100 

Industrieweg E6 AutoreparatiebedrijF 

4 ipui t inr icht ing 

68.23 SO 

tndustr iswïg 7S Contiructiewerkplaats 34 91 100 

Industrieweg 86 VerVfiardigFn 

RVS producten 

34.Si 100 

Induslrleuieg 110 Las en staal 

CO ni iruct ie bedrijf 

3 « 9 I 100 

industrieweg 120 U s constructiebedrijf 34.91 100 

Leewcg 31 Agr loonbedrijf 

+ werkplaats 

a i 41 100 

P i H v e n w t g 13 Plu lwer l ier l j 

<- ipu i len j 

68.23 SO 

Rodenhjsewsg 7 Mengvoeilerfabrieli 21.21 300 

Rodenrijseweg 91 AutomobielMdrlJf 

*LPC 

68.21/66.31 100 

Sportlaan 2 RiDüiwalerzulvenns 98.12 200 

VcINngwcg ] Crooinandel 

t goederenopslag 

61 91 SO 

VcMIngwtg 7 Opslagruimte/ 76.31 100 

verhuurbedrijf 01.19 SO 

VeilingMieg 14 Kwekerij 

Vt l lmgweg 17 Insectenkwekerij 01.19 SO 

Vt l l ingweg I g Crooinandel 

zoetwaren 

6 2 4 2 50 

VeNmgweg 22 Opslag inboedels 76.31 100 

Vt lhngweg 32 Meiaalbewerkings 

bedri j f 

34 80 100 

Weners in gel 39 U I -en 

conslfucliebedrijf 34 40 300 

Wesiersingel 91 Discotheek 67 23 50 

Westertingel 96 Timmer- en 

lannemersbedri j f 

51.11 50 

Tahtl 6-3 Std'iji^nlljsl Bergichenhoik 

Adres Bed rijf stvpe SBIcode SVI-categorie A f i u n d 

Mrkeiseweg 96 Svsieemloodsenbouw 6169 SO 

Oostelndsepad 3 Croolhandel in 

verpakkingsmalenaaii 

EI91 50 

Ootleindseweg 19 Bouwbedrijf 5 )11 50 

Ooileindseweg 45 Las- en constructie-

we rkpiaats 

3449 200 

Bergweg-Noord ^ Ide igemaa i 98 IS 50 

(rwblj nr. 6} 

Bergweg-Noord la Prod dtchtings' en 

smeermiddelen 

6144 100 

Boterdorpseweg 10 indjstne- en 

handelsmij 

3489 100 

Boterdorpsewtg 42 Opslag en 

pompgebouw 

9815 SO 

SoterttorQseweg 78 Transportbednjf 7239 100 
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6.3 Potentiële hindersituaties 

Bestaande bedrijven • nieuwe milieugevoelige 

functies 

Berkel en Rodenri js 

De bedrijven op hel bedri jventerrein Rodenrijs, 

d i l beireffen de bedri jven aan de industrieweg 

en de Veil ingweg, vormen geen belemmering. 

De afstand tot geplande woonbebouwing is 

groter dan de afstanden ui l de tabel. Een uit

zondering geldt voor het bedri j f mei als adres 

Industrieweg 7S, De constructiewerkzaamhe-

den vinden echter in een afgesloten ruimte 

plaats en zul len naar verwachting geen hinder 

mei zich meebrengen. 

Met ui tzondering van de r ioolwaterzuivermg 

(Anjerdreef I ) en hel aannemingsbedri j f op 

Bonfut 29 vormen de overige bedri jven aan

dachtspunten voor de verdere ui twerking van 

de plannen. Ter voorkoming van mogeli jke hin

der kan gedacht worden aan verplaatsing van 

bedri jven, het treffen van de nodige maatrege

len in het kader van de mil ieuvergunningverle-

ning of het aanhouden van afstand van wonin

gen ten opzichte van de betreffende bedri jven. 

Bergschenhoeh 

De bedrijven op de adressen Oosteindseweg 

19 en 45 zul len naar verwachting verhu i /en 

naar hel bedri jventerrem Weg en Land en vor

men in dal geval geen belemmefing meer voor 

nieuwe ontwikkel ingen in Oosteindsche Acker. 

De bedri jven Berkelseweg 96, Boierdorpsweg 

42 en Bolerdorpseweg 78 zijn gelegen in de 

HSL-7one en zullen naar verwachting m het 

kader van de aanleg van de HSL verplaatst 

worden. 

Het poldergemaal aan de Bergweg-Noord slaat 

naast een begraafplaats. De afstand die inge

volge de Wet op öc Lijkbezorging dient te wor

den aangehouden tussen woonbebouwing en 

begraafplaatsen, i.c. SO m.. vormt een zodani

ge buffer dat bij de te bouwen woningen geen 

hinder vanwege het gemaal te verwachten valt. 

Wat resteert aan mil ieuhinderl i jke bedri jvigheid 

zi jn de bedri jven aan Oosteindsepad 3 en 

Bolerdorpseweg 10. De afstand die in hel oni-

werp-bestemmingsplan Oosteindsche Acker is 

aangehouden tussen Oosieindsepad 3 en 

woningen is groter dan SO m. 

Het bedri j f aan de Bolerdorpseweg vormt een 

potentieel probleem, zeker wanneer de geplan

de uitbreiding van de activiteiten doorgevoerd 

worden. Het terrein strekt zich uit tot aan de 

grenzen van de nieuw geplande woonbebou

wing. Uitgaande van een zone van 100 meter 

vormt dit een aanslag op de capaciteit van het 

plan. In het kader van de mil ieuvergunning 

voor het bedri j f en eventueel in het kader van 

de uitwerking van het structuurplan in een 

bestemmingsplan dient hieraan aandacht te 

worden geschonken. 

Nieuwe bedrijvigheid beslaande milieugevoeli
ge functies 

De geplande bedri jvigheid in Polder Oudeland 

zou aanleiding kunnen geven to l hinder nabij 

de bestaande l intbebouwing van de 

Zuidersingel, de Rodenrijseweg en de 

Molenweg. De afstand tot de dichtsbijzi jnde 

woningen is ca. 50 m. Interne zonering van het 

bedri j fsterrein is zeer aan ie bevelen. Dit zal te 

zijner i i jö m het bestemmingsplan opgenomen 

moeten worden. 

Nieuwe bedrijvigheid - nieuwe milieugevoelige 
functies 
De bedrijven op het geplande bedri jventerrein 

in Polder Oudeland zouden ook hinder kunnen 

veroorzaken m de nieuwe woonwi jken, met 

name die in de Wesipolder. De afstand van het 

bedri jventerrein tot de woonwi jk n ca. 90 m 

(Profiel F uit Deel nota Verkeer en Vervoer). 

Ook hiervoor is interne zonering een middel 

om overlast te voorkomen. 

In f iguur 6,t is een suggestie gedaan voor een 

interne zonering van hel bedri j fsterrein. 

Daarbij is met alleen rekening gehouden met 

de milieugevoelige functie 'wonen', maar ook 

met de landschappelijke kwaliteiten en het stil

le karakter van Polder Oude Leede: langs de 

noordrand is een zone aangehouden waar 

categorie 4 en 5 bedri jven zi jn uitgesloten. 

' » laA > • • ' « ' 
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Iguurö I Mogtlijkt Intern rontritig vtm het bedrijfsteirelit voor het alttrnas'if SPA. 

I I Calegorie 1/2/(3) 

^ ^ 1 Categorie 3/(4) 

6 . 4 V M M A 

Ook In het VMMA doen zich de drie situaties 

als beschreven in § 6,1 voor. 

Bestaande bedrijvigheid • nieuwe milieugevoeli-
ge functies 
Met ui tzondering van de consequentie van hel 

bedri j f aan industr ieweg 78 gelden voor het 

VMMA dezelfde beperfcingen als voor het SPA. 

Nieuwe bedrijvigheid • nieuwe milieugevoelige 
functies 
De bedri jven op het geplande bedri jventerrein 

in de Westpolder en m Polder Oudeland zou

den hinder kunnen veroorzaken in de nieuwe 

woonwi jken aan de oostzi jde van de 

Hofpleinl i jn. Bij de interne zonering van hel 

gebied dient hiermee rekening te worden 

gehouden. 

Nieuwe bedrijvigheid - bestaande milieugevoeli
ge functies 
De geplande bedri jv igheid tussen de 

Hofpleinl i jn en de N470-Zuid zou aanleiding 

kunnen geven tot hinder nabij de bestaande 

Imtbebouwing van de Zuidersmgel en de 

Rodenrijseweg. De afstand tot de dichisbi jz l jn-

de woningen is ca. 50 m. Interne zonering van 

het bedri j fsterrein is zeer aan te bevelen. Dit 

zal te zi jner ttjd In het bestemmingsplan opge

nomen moeten worden. Ook zou hinder kun

nen ontstaan m bestaande woongebieden ten 

oosten van de Hofpleinl i jn. De afstand 

bedraagt hier echter ruim 400 m. 
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Conclusies en 
aanbevelingen 

7.1 Geluld 

N470-Zuid 

Zonder afschermende maatregelen is er, uit

gaande van het SPA en een üebouwingsafstand 

van 60 meter, sprake van een forse overschrij

ding van de voorkeursgrenswaarden {SO 

dB(Al). Ook de maximaal toelaatbare geluidbe

lasting (BS dB(A}) wordt ovefschreden. Een 

wekere mate van afscherming is noodzakeli jk 

(1 a 4 meter, afhankelijk van de afstand van de 

afscherming t.o.v. de wegas). 

8ij uitvoering van het VMMA zal de N470-Zuid 

binnen het plangebied geen hinder in nieuwe 

woongebieden veroorzaken. Afschermende 

maatregelen zi jn mei nodig. 

Zonder maatregelen zal ca. 6S ha van het 

Stiltegebied Pijnacker verstoord worden. 

Overige wegtn 

Geconstateerd kan worden dal de geluidbelas

tingen van bestaande woningen langs een aan

tal wegen fors toenemen 

(Klapwijkseweg/Boterdorpseweg. N209). ter

wi j l langs andere wegvakken sprake is van een 

forse verlaging van de geluidbelastingen 

(Herenstraat, Noordeindseweg, Rodenrijseweg, 

Berkelseweg). 

De nieuw te bouwen woningen voldoen meren

deels aan de voorkeursgrenswaarden {50 

dB(A}). Langs een aantal hoofdonislu' t ingswe 

gen zal echter sprake zijn van overschrijdin

gen. Hiervoor zullen in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure hogere grenswaar

den moeten worden aangevraagd. 

Railverkeer 

In het kader van cie bestemmingsplanontwik 

kelmg dient de geluidhinderproblematiek langs 

de Hofpleinl i jn en de ZoRo nader uitgewerkt te 

worden. De mate van geluidhinder is afhanke

lijk van een groot aantal Factoren (tracékeuze 

ZoRo, intensiteiten, bebouwmgsafstanden, 

schermhoogtes en de mate waarin het metro

materieel in de toekomst stiller wordt) . Een 

verkenning van het meest ongunstige scenano 

voor öe Hofpleinli jn leen evenwel dat er goede 

mogeli jkheden zi jn om efficiënt met de ruimte 

om te gaan zonder (te) hoge geluidbelastingen 

toe te staan. 

Het VMMA verschilt ten aanzien van railver-

keerslawaai wezenti jk van het SPA. In het 

VMMA IS geen sprake van woonbebouwing aan 

de westzi jde van de Hofplemli jn. Dit betekerit 

een lager aantal geluidbelaste woningen. 

Bovendien hoeft er, indien afscherming nood

zakeli jk IS, slechts aan één zijde een scherm 

geplaatst te worden. 

De HSL zal naar het i l c h laat aanzien ingepast 

worden volgens de zogenaamde Regiomix. 

Door aan weerszi jden van de HSL een zone van 

6S meter aan te houden wordt ernstige geluid

hinder voorkomen. 

Vliegverkeer 
Een deel van het plangebied is gelegen binnen 

de 20 KE-contour (herberekende 1977-contour) 

van Rotterdam Airport . In de ui twerking van de 

plannen zou hiermee well icht rekening kunnen 

worden gehouden door een wekere zonering 

van woningbouwdichtheden te creëren. Het 

SPA biedt daarvoor betere perspectieven dan 

het VMMA, 

7.2 T r i l l i n g e n 

Wanneer bij de u i twerk ing van hel structuur

plan de beschreven bebouwmgsafstanden wor

den gerespeaeerd (3S meter voor Randstad-

Rail/ZoRo en 60 meter voor de HSL) hoeft niet 

gevreesd te worden voor hinderli jke tr i l l ingen, 

7.3 Lokale luchtverontreiniging 

Uitgaande van de dwarsprofielen zoals opge

nomen m de Deelnota Verkeer en Vervoer zi jn 

er geen overschri jdingen van grenswaarden 

voor luchtverontreiniging Ie verwachten. 

7.4 Externe v e i l i g h e i d 

Bedrijven noch ondergrondse leidingen houden 

grote beperkingen m voor de ontwikkel ing van 

het plangebied. Wel zal er biJ de voorbereiding 

van bestemmingsplannen rekening moeten 

worden gehouden met enkele leidingen en met 

een route voor de aanvoer van LPC. Een leemte 

in kennis kan worden geconstateerd ten aart-

zien van het risico vanwege het gebruik van 

Rotterdam Airpor t . 
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7.5 Milieuhinderlijke 
bedrijvigheid 

Enkele bestaande bedrijven leveren beperkin

gen op voor de ontwikkeling van het plange

bied. Nadere Studie ïal moeten uitwijzen of de 

bedrijven liunnen worden ingepast. 

De voorziene nieuwe bedrijvigheid zou hinder 

kunnen veroorzaken in beslaande en nieuwe 

woongebieden. Door een interne zonering van 

het bedrijventerrein door te voeren, zoals 

voorgesteld in figuur g. I, lijken problemen 

voorkomen te kunnen worden. 
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