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Onderwerp: omgevingsvergunningaanvraag Herensingel 73/Volhardingstraat
Reg.nummer: VVH/OV/ 2011/232100

1. Inleiding
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van het
pand aan de Herensingel 73 / hoek Volhardingstraat. Het beoogde toekomstig
gebruik van dit pand is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan,
zodat hiervoor een Wabo-projectbesluit nodig is. Tevens wordt de maximaal
toegestane bouwhoogte overschreden. Daarbij wordt opgemerkt dat er uitsluitend
een technische installatie zal worden aangebracht bovenop het bestaande gebouw
(in verband met de liften). Het bestaande gebouw overschrijdt op zichzelf al de
maximaal toegestane hoogte, maar hiervoor is in het verleden al vergunning
verleend.

Een Wabo-projectbesluit kan alleen worden genomen, indien de gemeenteraad
vooraf heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Het college is in
beginsel bereid om medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunningaanvraag
en daartoe een ontwerp-omgevingsvergunning ter visie te leggen. Ons college kan
daar echter pas toe overgaan, nadat de gemeenteraad een ontwerp-verklaringen van
geen bedenkingen heeft afgegeven. Wij stellen uw gemeenteraad daarom voor
hiertoe over te gaan.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/hoek

Volhardingstraat ten behoeve van een gezondheidsfunctie met verblijf, zoals
omschreven in de ruimtelijke onderbouwing van 25 mei 2011 en met het
uitbreiden van het bestaande pand met een technische installatie op het dak;

2. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van
het bouwplan voor de Herensingel 73/Volhardingstraat (zaaknummer 2011-
0001064);

3. het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te
leggen;

4. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is
als er geen zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
worden ingediend.

3. Beoogd resultaat
Als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de aanvraag
voor het overige voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan de procedure voor het
Wabo-projectbesluit worden gestart.

4. Argumenten

1.1 Er is een goede ruimtelijke onderbouwing aanwezig
De toepassing van een Wabo-projectbesluit is alleen mogelijk, indien er sprake is
van een goede ruimtelijke onderbouwing. Daarvan is hier sprake. Het bouwplan
voorziet in een behoefte aan huisvesting voor kwetsbare groepen en er doen zich
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geen ruimtelijke en financiële belemmeringen voor. Er kan dan ook aan het
projectbesluit worden meegewerkt.

1.2 Het beoogde gebruik past in de zorgplicht van de gemeente voor het adequaat
huisvesten van kwetsbare burgers in Haarlem

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van
kwetsbare burgers in Haarlem. Door medewerking te verlenen aan het Wabo-
projectbesluit, wordt hieraan een bijdrage geleverd. Het is namelijk de bedoeling
om in het pand aan de Herensingel 73 de voorziening Begeleid Wonen Plus te
huisvesten. Deze doelgroep betreft zorgbehoevende, veelal wat oudere mensen
(gemiddelde leeftijd 55 jaar) met psychosociale problematiek die niet behoren tot de
OGGz-doelgroep, geen verslavingsproblematiek hebben en geen overlast
veroorzaken. De doelgroep is vooral naar binnen gericht en komt weinig buiten. Zij
wonen nu op de 1e etage van de Herberg.
Deze verhuizing past dan ook in de afspraken die de RIBW heeft gemaakt met de
omwonenden van huidige locatie de Herberg en verhuurder Pré Wonen: de Herbeg
was een tijdelijke locatie voor maximaal 5 jaar. Deze verhuizing draagt bij aan de
afbouw van de Herberg.

1.3 Het RIBW zet in op een goede verstandhouding met de buurt
De wijkraad is in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van het voornemen van de
RIBW om de voorziening Begeleid Wonen Plus op deze locatie te huisvesten. De
wijkraad heeft op zichzelf geen bezwaren tegen de komst van deze voorziening.
Wel geeft de wijkraad hierbij aan dat zij spreken als "deskundigen van de wijk" en
niet namens de wijk. Wel heeft de wijkraad op eigen initiatief een werkbezoek
gebracht aan de Herberg.

Inmiddels heeft er ook een informatie-avond plaatsgevonden voor de buurt. Uit
deze avond komt naar voren dat er grote zorgen bestaan over mogelijke overlast
voor de buurt. Wij begrijpen deze zorgen. Het betreft hier echter een doelgroep die
op de huidige locatie geen overlast veroorzaakt, zodat wij deze zorg op zichzelf niet
delen. Het is echter wel belangrijk dat de RIBW en de omwonenden elkaar weten te
vinden, zodat eventuele zorgen en vragen tijdig kunnen worden onderkend en
opgelost.

De RIWB heeft aangegeven in overleg met de omwonenden en de wijkraad goede
beheersafspraken te zullen maken en een protocol te zullen vaststellen. Ook zullen
er regelmatig omwonendenoverleggen worden georganiseerd. Daarmee wordt
bijgedragen aan een goede integratie van deze voorziening in de buurt. Dit is
overeenkomstig onze ervaringen met de RIBW bij hun andere locaties in de stad.

5. Kanttekeningen

1.1 Het is niet uit te sluiten dat er zienswijzen vanuit de buurt komen
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is er sprake van een voorziening die naar
verwachting niet tot overlast voor de buurt zal leiden. In het informatietraject is
getracht om zorgen van de omwonenden over eventuele overlast zoveel mogelijk
weg te nemen. Het is op voorhand echter onmogelijk om alle twijfels weg te nemen,
zodat niet kan worden uitgesloten dat er toch zienswijzen vanuit de buurt zullen
komen.
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1.2 De aanvraag om omgevingsvergunning is nog niet volledig, maar is
voldoende concreet om een planologische afweging te kunnen maken

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing
gevoegd, evenals tekeningen waarop de bouwmassa is aangegeven. Het is daarom
mogelijk om de planologische aanvaardbaarheid van het plan te toetsen.

In een volledige fase zal de bouwtechnische uitwerking dienen plaats te vinden,
voor de toetsing aan het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit. Aan deze uitwerking
zijn kosten verbonden. Het is daarom redelijk dat de aanvrager eerst duidelijkheid
krijgt over de bereidheid van het gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan
de aanvraag, alvorens deze volledig bouwtechnisch uit te werken. Omdat de
bouwtechnische uitwerking niet relevant is voor de toetsing van de planologische
aanvaardbaarheid van het bouwplan, hetgeen blijkt uit het feit dat de wetgever een
dergelijke fasering ook heeft toegestaan in de Wabo, kunnen wij wel een oordeel
geven over onze bereidheid om mee te werken aan het bouwplan.

1.3 Er is eerder een vergunning geweigerd voor de vestiging van een winkel op
deze locatie

De vergunningaanvrager heeft eerder een vergunning aangevraagd voor een winkel
op deze locatie, waarbij de komst van een supermarkt niet werd uitgesloten.
Alhoewel een dergelijke functie wel binnen het bestemmingsplan past, vindt ons
college een supermarkt op deze locatie niet wenselijk vanwege de toename van de
parkeerdruk en de problematiek rondom het laden en lossen. De vergunning is
daarom geweigerd wegens strijd met artikel 2.5.30 van de Haarlemse
Bouwverordening.

6. Uitvoering
Nadat de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft
afgegeven, wordt deze gezamenlijk met de ontwerp-omgevingsvergunning ter
inzage gelegd. Hiertegen kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend. Na
afronding van de zienswijzeprocedure, wordt een definitief besluit omtrent de
aanvraag om omgevingsvergunning genomen.

7. Bijlagen
Bij deze nota is gevoegd:
de aanvraag om omgevingsvergunning, inclusief de door de aanvrager opgestelde
ruimtelijke onderbouwing (bijlage A)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. in te stemmen met het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/hoek

Volhardingstraat ten behoeve van een gezondheidsfunctie met verblijf en met
het uitbreiden van het bestaande pand met een technische installatie op het
dak;

2. een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van
het bouwplan voor de Herensingel 73/Volhardingstraat (zaaknummer 2011-
0001064);

3. het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te
leggen;

4. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is als
er geen zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
worden ingediend.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



















Projectbesluit: Herontwikkeling Herensingel 73,   Deelplan A           25 mei 2011  

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het 
 

Projectbesluit “  Herontwikkeling Herensingel 73  Deelplan A” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 mei 2011 
Definitieve versie 
 
Gemeente Haarlem 
Dhr. F. A. M. Nelis  
 Mevr. I. visser 
 
De Berg B.V. opdrachtgever 
G.A. van den Berg 
T. de Roode 



Projectbesluit: Herontwikkeling Herensingel 73,   Deelplan A           25 mei 2011  

2 
 

 

Inhoudsopgave 
1.Inleiding  .............................................................................................................................................................. 3 

1.1 Aanleiding ..................................................................................................................................................... 3 

1.2 Korte omschrijving van het plan ................................................................................................................ 3 

1.3 Doel ................................................................................................................................................................ 4 

2.Planbeschrijving ................................................................................................................................................. 5 

2.1 Huidige situatie ............................................................................................................................................ 5 

2.2 Toekomstige situatie .................................................................................................................................... 8 

2.3 Planologisch kader ..................................................................................................................................... 12 

3.Beleidskader  ..................................................................................................................................................... 13 

3.1 Rijksbeleid ................................................................................................................................................... 13 

3.2 Provinciaal beleid ....................................................................................................................................... 13 

3.3 Gemeentelijk beleid .................................................................................................................................... 14 

3.4Geldend bestemmingsplan en bestemming ............................................................................................. 14 

3.5 Verleende vrijstellingen ............................................................................................................................. 15 

4. Omgevingsaspecten  ........................................................................................................................................ 16 

4.1 Archeologie ................................................................................................................................................. 16 

4.2 Flora- en Fauna ........................................................................................................................................... 16 

4.3 Watertoets ................................................................................................................................................... 17 

4.4 Bodemonderzoek........................................................................................................................................ 17 

4.5 Geluid .......................................................................................................................................................... 17 

4.6 Verkeer en parkeren ................................................................................................................................... 17 

4.7 Externe veiligheid....................................................................................................................................... 18 

4.8 Welstand ...................................................................................................................................................... 18 

4.9 Kabels en leidingen .................................................................................................................................... 18 

4.10 Luchtkwaliteit ........................................................................................................................................... 18 

5. Uitvoerbaarheid ............................................................................................................................................... 19 

5.1 Economisch ............................................................................................................................................... 19 

6. Conclusies ......................................................................................................................................................... 19 

 

Bijlagen ……………………………………………………………………………………………………… 



Projectbesluit: Herontwikkeling Herensingel 73,   Deelplan A           25 mei 2011  

3 
 

1.Inleiding 
 
1.1 Aanleiding  
 
De beoogde herontwikkeling  voor het object aan de Herensingel 73  vindt zijn oorsprong in 
verkennende gesprekken tussen De Berg en  het RIBW K/AM ten aanzien van  de herhuisvesting van 
verschillende zorgfaciliteiten die deze stichting haar cliënten biedt. Een aanzienlijk deel van het 
complex aan de Herensingel 73 is aangewend om een op maat gemaakt vlekkenplan te ontwerpen ten 
aanzien van de huisvesting van één van de zorgfaciliteiten die het RIBW biedt. De zorginstelling wenst 
een woongroep met een besloten karakter nabij een kleinschalig verzorgingsgebied. Het complex aan de 
Herensingel 73 voldoet aan deze basiseisen en blijkt uitermate geschikt. 
 
Naar aanleiding van de goedkeuring van het vlekkenplan door het RIBW en daaruit voortvloeiende 
intentieverklaring heeft De Berg besloten het projectplan officieel aan het bevoegd gezag voor te leggen 
middels toetsing van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
1.2 Korte omschrijving van het plan 
 
Het projectplan Zorginstelling Herensingel / Poelpolderstraat maakt deel uit van een groter geheel van 
in totaal 3 herontwikkelingstrajecten op 1 perceel. 
Te weten:       ( deelplankaart vergroot : bijlage I
Deelplan A: Zorginstelling  RIBW / gezondheidsfunctie met verblijf 

 ) 

Deelplan B: Bouw kleinschalig appartementen complex Herensingel 73 B 
Deelplan C: Nader vorm te geven herontwikkeling van bestaand kantoorpand Volhardingsstraat 



Projectbesluit: Herontwikkeling Herensingel 73,   Deelplan A           25 mei 2011  

4 
 

 
Deze ruimtelijke onderbouwing heeft slechts betrekking op deelplan A. Hierbij wordt de huidige 
kantoorfunctie omgezet naar een gezondheidsfunctie met 29 verblijven en verschillende nevenfuncties 
ter ondersteuning van het zorgverblijf van de cliënten. Het verzorgend personeel is 24 uur per dag 
aanwezig voor begeleiding. 
 
 
1.3 Doel 
 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter ondersteuning aan de bestemmingswijziging voor deelplan A. 
Middels deze ruimtelijke onderbouwing, geeft  De Berg de juridische gronden en uitleg over de 
specifieke herontwikkeling en de voordelen hiervan.  
Daarbij is deze ruimtelijke onderbouwing tevens een document waarin is aangetoond dat Deelplan A in 
aanmerking komt voor een planologisch “kruimelgeval” volgens  het Bor Bijlage II  Hoofdstuk IV. 
Categorien gevallen waarin voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel  2.12, eerste lid, onder a, onder 2’, volgens Wet Algemeen Besluit Omgevingsrecht van 
de wet kan worden verleend. 
Wellicht ten overvloede dient deze ruimtelijke onderbouwing dan ook als verzoek voor deelplan A 
gebruik te maken van deze mogelijkheid. 
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2. Planbeschrijving   
 
2.1  Huidige situatie 
 
Het huidige kavel dat wordt ingesloten door de Herensingel, Volhardingsstraat, Poelpolderstraat en het 
Bernard IJzerdraadhof bestaat uit een variatie van bouwstijlen , bouwvolumes, hoogtes en bouwtypen.   
 
Deelplan A2

 

. De Herensingel met de huisnummers 65 t/m 71 is een appartementengebouw van 3 
bouwlagen met op de begane grond een kantoorfunctie en daarboven 2 bouwlagen  met in totaal 6 
woningen. Achter de kantoorfunctie op de begane grond, gezien vanaf de Herensingel, bevinden zich 
bergingen van de bovengelegen appartementen .  

Tussen Deelplan A1 en A2

 

 ligt een besloten buitennruimte welke toegang geeft tot verschillende 
bergingen van de appartementen ( 65 I / II, 67 I/II , 71 I/II ) aan de herensingel en tevens een vluchtroute 
is, vanuit de kantoorfunctie in bestaande situatie van deelplan A. De besloten buitenruimte is 
momenteel afgesloten middels een hekwerk toegankelijk naast de entree van Deelplan A.  

! De appartementen gelegen vanaf de eerste etage van deelplan A2 behoren niet tot aanvraag. Deze 
appartementen zijn niet in eigendom van De Berg. 
 
 
Deelplan A 1

 

. De herensingel 73 huisvestte  tot  Januari 2009 Take Good Care, dienstverlener in de 
kraamzorg en kraamzorgwinkel. Deelplan A heeft momenteel haar ingang op nummer 73 van de 
Herensingel in een bebouwing van één bouwlaag . Een tweede ingang ligt aan de Poelpolderstraat  op 
de scheiding tussen deelplan A en C.  

Deelplan B

 

.  De huidige entree van  Deelplan A ligt op de plek waar in de toekomstige situatie Deelplan 
B wordt ontwikkeld. Entree Herensingel73 beslaat 73m2 als bebouwd oppervlak en heeft in de huidige 
situatie 2 parkeerplekken voor de deur. 

Deelplan C

 

 . Dit gebouw uit de jaren 70 is  heden verhuurd als kantoorfunctie aan de maatschappelijke 
instelling Ecosol. Deelplan C heeft als toegang de Volhardingsstraat met huisnummer 2. Het bebouwde 
oppervlak van deelplan C is 394m2 met een BVO van 788m2 verdeeld over 2 bouwlagen. 

Deelplan A heeft in 2005 een verbouwing ondergaan waarbij de tweede bouwlaag van het pand als 
volwaardige etage in gebruik is genomen. Een gedeelte van het dak is daarbij met 1m1 verhoogd. De 
stalen constructie heeft een metselwerk buitenspouwblad met gedeeltelijk hardhouten en aluminium 
kozijnen.  
 
De verdere uitwerking van de ruimtelijke onderbouwing heeft alleen betrekking op deelplan A. 
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Bestaande situatie: 

- Kantoor/bedrijfsruimte TGC vormt samen met de BG woningen is deelplan A 
- Het voorgebouw bij fotopijlen 3 en 4 vormt is deelplan B 



Projectbesluit: Herontwikkeling Herensingel 73,   Deelplan A           25 mei 2011  

7 
 

- Kantoor Ecosol vormt is deelplan C 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto’s bestaande situatie 
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2.2 Toekomstige situatie 
 
In samenwerking met het RIBW heeft De Berg het plan opgevat om het gebruik van deelplan A om te 
zetten naar een instelling voor begeleid wonen. De functie als aangevraagd in  onderhavige 
omgevingsvergunning:  gezondheidsfunctie met verblijf. 
29 verblijven  en nevenfuncties maken het middels 24 uurs aanwezige hulpverleners mogelijk om 
cliënten voor lange termijn onder begeleiding te laten verblijven. 
 
De 29 verblijven variëren in grootte tussen de 26m2 en 40m2. 
De nevenfuncties bestaan uit: 

- 2 gezamenlijke activiteitenruimten en bijbehorende keukens 
- Vergaderkamer voor het personeel 
- Kantoor voor het personeel 
- Kantoor voor de teamleider 
- Een magazijn met medicatieopslag 
- Wasruimte 
- Hoog- laagbad 
- Een slaapkamer voor de slaapwacht 
- Installatieruimten 
- Personeelstoiletten 

        
- Opslag voor scootmobielen      (Deelplan B) 
- Behandel en spreekuur ruimten      (Deelplan B) 

 
 
Ten aanzien van deze herontwikkeling realiseert De Berg in het midden van de bebouwing van 
deelplan A1 een nieuwe patio met binnentuin van +/- 80m2. 
Hiermee neemt het bebouwde oppervlak van Deelplan A 1 en A2 af met 80 m2 en 160m2 BVO, 
waarmee het totaal uitkomt op 1350 m2 BVO en een bebouwd oppervlak van 675m2 
De nieuwe opening in het midden van het gebouw, en daarmee samenhangende verminderd bebouwd 
oppervlak en BVO’s, is vanaf de verschillende straatzijden niet waarneembaar.  

 
Ruimtelijke verdeling : Bijlage II 

 
Er ontstaan enkele nieuwe gevelopeningen aan het Berard IJzerdraadhof t.b.v. lichtinval en ventilatie 
(10 stuks)  en de gevelopeningen aan de volhardingstraat worden gedeeltelijk herzien. (2 stuks) 
Voorts ontstaat er een dakopbouw t.b.v. de lift. Deze is 1m1 hoog. En wordt de installatieruimte 
vergroot op het bestaande dakvlak.  
Buiten deze gevelwijzigingen verandert er niets aan de uiterlijk kenmerken van het gebouw. Er vindt 
geen andere volumewijziging plaats. 
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Nieuwe situatie deelplan A, begane grond 
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Nieuwe situatie deelplan A, eerste verdieping 
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Nieuwe situatie deelplan A, dakopbouwen t.b.v. lift en installatie 
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2.3 Planologisch kader 
 
Besluit omgevingsrecht: Bijlage II Hoofdstuk IV , voorziet in de mogelijkheid voor Gemeente Haarlem 
als bevoegd gezag middels reguliere procedure , ontheffing te verlenen voor het bestemmingsplan en 
beheersverordening in termen van gebruik van het gebouw in samenhang met inpandige 
bouwactiviteiten.   Mits wordt voldaan aan het volgende kader:   
 
- Het object zich bevindt binnen de bebouwde kom  
- De oppervlakte niet meer dan 1500m2 bedraagt.  
 
Aan het gestelde kader wordt met deze aanvraag voldaan om in aanmerking te komen voor 
planologische afwijkingsmogelijkheden met afdeling vergunningen als bevoegd gezag. Om deze 
inpandige bouwactiviteiten conform eisen Bouwbesluit 2003 te laten voldoen dienen er een aantal 
uiterlijke wijzigingen van “ondergeschikte aard” te worden doorgevoerd. 
Te weten: 
 

- Eén inpandige opening van het gebouw hierna te noemen: patio, met vier  nieuwe geveldelen 
- Acht nieuwe dan wel gewijzigde gevelopeningen op de eerste etage van Bouwdeel A 1 

waarvan: 
Twee aan de huidige binnenplaats van het bebouwde terrein. De binnenplaats die bouwdeel 
A1 en A 2 van elkaar scheiden. 
Vier nieuwe gevelopeningen in de gevel grenzend aan het Bernard IJzerdraadhof 
Twee nieuwe gevelopeningen in de gevel grenzend aan de Poelpolderstraat 

- Twee nieuwe gevelopeningen op de begane grond in de gevel gelegen aan de Poelpolderstraat 
loodrecht boven de nieuwe gevelopeningen aan de poelpolderstraat op de eerste verdieping. 

- Een dakopbouw t.b.v. van de liftinstallatie  
- Een dakopbouw t.b.v. van de installatieruimte 
De nieuwe gevelopeningen zijn op het bijgevoegde vlekkenplan gemarkeerd met een rode 
stippellijn. 
 
Geen van deze gevelopeningen bevinden zich in geveldelen waarvan in de huidige situatie nog 
geen mogelijkheid tot wederzijdse inkijk bestaat en zullen derhalve de privacy van omwonenden 
nooit onevenredig kunnen schenden. 
 
Beide dak opbouwen t.b.v. lift en installatieruimte zijn niet waarneembaar vanaf de omliggende 
bebouwing en kunnen derhalve ook niet als storend worden ervaren. 
 
Geconcludeerd mag worden dat de planologische strijdigheden welke voortvloeien uit de 
bouwwerkzaamheden van ondergeschikte aard zijn.  
    

Voor zover deze ruimtelijke onderbouwing nog deel uit maakt van de planologische wijziging ,verzoekt 
De Berg hierbij met klem de door de Bor gegeven mogelijkheid , tot afwijking van het huidige gebruik, 
aan te wenden ten behoeve van het aangevraagde gewijzigde gebruik met daaraan gekoppelde bouw 
activiteiten.   
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3. Beleidskader 
 
3.1 Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende ruimtevragende 
functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat. Ten aanzien van de steden 
stimuleert het rijk revitalisering, herstructurering en transformatie van zowel (verouderde) wijken als 
bedrijventerreinen in het algemeen. Door het intensiveren en transformeren van stedelijk gebied en de 
combinatie van functies kan het gebruik van bestaand stedelijk gebied worden geoptimaliseerd. 
Het project ‘Herontwikkeling Herensingel 73’, waarvan Deelplan A ten behoeve van het huisvesten van 
een zorggroep van het  RIBW  een onderdeel is, past binnen deze doelstellingen. 
 
3.2 Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 
In de provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) zijn de uitgangspunten van de Nota 
Ruimte verder uitgewerkt. De provincie zet in op “kwaliteit door veelzijdigheid”. Om het 
toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren heeft de Provincie Noord-Holland provinciale belangen 
benoemd. Deze vallen uiteen in drie hoofdbelangen, namelijk: Ruimtelijke kwaliteit, Duurzaam 
ruimtegebruik en Klimaatbestendigheid. 
Bestaande stedelijke woonmilieus dienen waar mogelijk verder te transformeren tot hoogstedelijke 
milieus en bestaande werklocaties dienen waar mogelijk verder te intensiveren en herstructureren om 
nieuwe ontwikkelingen te accommoderen. Door te kiezen voor hoogstedelijke milieus en beperkte 
uitleg van bedrijventerreinen, blijft het landelijk gebied open en dichtbij. De hoogstedelijke milieus 
kenmerken zich door functiemenging, hoogwaardige culturele voorzieningen en een goede 
bereikbaarheid. Een belangrijke drager voor de toeristische aantrekkelijkheid, leefbaarheid en 
economie van Noord-Hollandse steden is detailhandel. De hoofdwinkelstructuur dient daarom 
beschermd en versterkt te worden. 
In het kader van het hoofdbelang Duurzaam ruimtegebruik worden gemeenten gestimuleerd het 
bestaand stedelijke gebied beter te benutten door de aanwijzing van het Bestaand Bebouwd Gebied 
(BBG). Het BBG vervangt hiermee de rode contouren uit het oude Streekplan. Door te verdichten, 
stationslocaties en knooppunten optimaal te benutten, ondergronds te bouwen, en door 
woningbouwprogramma zoveel mogelijk te realiseren binnen het BBG, wordt intensivering en 
bundeling van stedelijkheid bevorderd. 
Het project ‘Herontwikkeling Herensingel 73’, waarvan Deelplan A ten behoeve van het huisvesten van 
een zorggroep van het  RIBW  een onderdeel is, past binnen de doelstellingen die vallen onder het 
belang Duurzaam ruimtegebruik. Het plangebied is gelegen in Bestaand Bebouwd Gebied. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurplan Haarlem 2020 

Het Structuurplan Haarlem (2005) legt voor de periode 2005-2020 op hoofdlijnen de ambities en 
Plankaart ter illustratie van het plangebied: Bijlage III 

wensen vast die alles te maken hebben met  ruimte en de verdeling daarvan in Haarlem. 
Het bestemmingsplan “Oude Amsterdamse buurt” is in het structuurplan aangeduid als 
woonomgeving met als extra aandachtspunt “functiemenging in woonwijk” het bruin gearceerde 
gedeelte op de plankaart. 
Daarnaast ligt de focus van het structuurplan binnen de Oude Amsterdamse buurt binnen het bruine 
zonegebied op het versterken van de sociaal-maatschappelijke functies. Een strook welke in het 
verlangde van de Amsterdamstraat richting de schipholweg loopt.  
Belangrijke punten waar de herontwikkeling voor de Herensingel en Poelpolderstraat op het 
Structuurplan Haarlem aansluit zijn de volgende:  

- Nieuwe ontwikkelingen vinden zoveel mogelijk plaats binnen stedelijk gebied. Verdichting en 
optimalisatie van ruimte gebruik 

- Gelet op de clientèle van het RIBW en de specifieke behoeften in termen van voorzieningen , 
biedt de planlocatie voor deze groep uitstekende mogelijkheden in het verbeteren en 
consolideren van de mate van zelfstandigheid van de leefwijze ne het leefritme. Zeker gezien 
het feit dat Haarlem in het Structuurplan de wens heeft het naastgelegen verzorgingsgebied 
van de Amsterdamstraat te kenmerken met aandachtsgebied voor het versterken van sociaal-
maatschappelijke functies. Dit gebied grenst namelijk aan de planlocatie. Huisvesting van 
RIBW groepen die niet direct aan zo’n gebied grenzen is veel minder geschikt voor 
verzelfstandiging en werkt een geïsoleerd leef ritme van de bewoners in de hand, daar zij 
minder mobiel zijn dan “normale” bewoners van Haarlem. 

Verder voorziet het project ‘Herontwikkeling Herensingel 73’, waarvan Deelplan A ten behoeve van het 
huisvesten van een zorggroep van het  RIBW  een onderdeel is in de lagenbenadering van het 
Structuurplan met meer specifiek het onderdeel Wonen, werken & economische voorzieningen. Vanuit 
dit onderdeel wordt gestreefd naar meer ( passende ) leefruimte voor de bewoners van Haarlem, waar 
de clientèle van het RIBW als kwetsbare groep een belangrijk deel vanuit maken. Tevens wordt er 
intensief gebruik gemaakt van de ruimte. 
Voorts kan worden gesteld dat het project ‘Herontwikkeling Herensingel 73’, waarvan Deelplan A ten 
behoeve van het huisvesten van een zorggroep van het  RIBW  een onderdeel is, past binnen de 
algemene doelstellingen van het Structuurplan. 
 
 
3.4 Vigerend bestemmingsplan en bestemming 
 
Oude Amsterdamse Buurt 1943 
 
Ter plaatse van het bouwplan geldt het bestemmingsplan “Oude Amsterdamse Buurt”, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 2 mei 1973, onder nummer 133 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van 
Noord Holland op 30 Juli 1974, onder nummer  337. 
De gronden van het project ‘Herontwikkeling Herensingel 73’, waarvan Deelplan A ten behoeve van het 
huisvesten van een zorggroep van het  RIBW  een onderdeel is, zijn in de huidige situatie bestemd 
volgens V1. Deze gronden zijn bestemd voor aaneengesloten verzorgende vestigingen, welke voorzien 
in de behoefte van de bewoners. En welke eventuele productie niet op de groothandel gericht zoals 
winkels, toonzalen, horecabedrijven, kantoren en verzorgende ambachtelijke bedrijven in 1 bouwlaag. 

 
Bestemmingsplanvoorschriften en plankaart: Bijlage IV 

In zoverre blijft volgens de voorschriften onduidelijk in hoeverre  de gronden van het project 
‘Herontwikkeling Herensingel 73’, waarvan Deelplan A ten behoeve van het huisvesten van een 
zorggroep van het  RIBW  een onderdeel is, niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Wat 
wel duidelijk is dat het beoogde gebruik vanuit het projectplan wel strijdig is met het huidige gebruik. 
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Daarbij moet worden gekend dat alle bebouwing op het bestemde plangebied voor V1 inmiddels in 
huidige situatie niet meer voldoet aan de planvoorschriften wat impliceert dat in eerdere stadia reeds 
vrijstellingen zijn verleend. Daarover meer in 3.5  
 
 
In het concept “voor ontwerpbesluit” Oude Amsterdam  Buurt waar het projectplan onder valt, is 
aangegeven dat de gronden zullen worden herbestemd naar Gemengde Doelen met als specifieke 
toevoeging, maatschappelijke doeleinden. Daarbij moet worden aangegeven dat deze concept vorm 
binnen de gemeente nog geen rechtsgeldigheid kent.  Het project ‘Herontwikkeling Herensingel 73’, 
waarvan Deelplan A ten behoeve van het huisvesten van een zorggroep van het  RIBW  een onderdeel 
is past daar echter  naadloos binnen.  
 
De Berg ziet graag dat de gronden ten aanzien van Het Project deelplan A de bestemming: Gemengde 
Doelen krijgen waarbinnen het beoogde gebruik van gezondheidsfunctie met verblijf binnen past. 
Daarbij moet worden opgenomen dat binnen dit gebruik een vrijstellingsbevoegdheid bestaat om de 
gronden binnen Gemende Doeleinden in ieder geval gedeeltelijk om te kunnen zetten naar gebruik 
t.b.v. wonen.  
 
 
 
3.5 Verleende vrijstellingen 
 
Op 19 Juli 2006 heeft Gemeente Haarlem onder nr. 2005/2749/22 vrijstelling verleend voor het verhogen 
van de bestaande bebouwing tot maximale goothoogte van 6050 mm en het hebben van een platdak. 
Echter in de toestand voor aanvraag van deze vrijstelling was de goothoogte van de bebouwing reeds 
overschreden t.o.v. de planvoorschriften. Destijds is er vrijstelling verleend om het gebouw “beter  te 
laten functioneren” Ook is er vanuit de Haarlemse Bouwverordening (HBV)ontheffing verleend 
middels Artikel 2.5.30 onder lid 6, naar aanleiding van de toename aan parkeerbehoefte ten gevolge van 
het toenemende aantal m2 kantooroppervlak waarvoor  niet, zoals gesteld in de HBV, op eigen terrein 
kon worden voldaan. De Berg betwist overigens de juistheid van de berekening welke ten grondslag 
heeft gelegen aan de verleende vrijstelling daar de gemeente is uitgegaan van de CROW parkeernorm 
op basis van het gebruik: Kantoor zonder Baliefunctie . Uit verschillende , niet in deze ruimtelijke 
onderbouwing te noemen , stukken blijkt dat ten tijde van de ter visie legging van de vergunning en het 
gebruik na realisatie van het bouwplan sprake is geweest van het gebruik: Kantoor met baliefunctie 
Hier over meer in de omgevingsaspecten. 

 
Besluit Bouwaanvraag  Nr. 2005/2749/22 : Bijlage V 
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4. Omgevingsaspecten 
 
4.1 Archeologie 
 
Op grond van de Wet op de Archeologische momumentenzorg dient te worden gekeken naar de 
archeologische waarden in het projectgebied. Volgens de Cultuur historische waardenkaar t  van de 
provincie Noord-Holland bevindt geen deel van het plangebied zich in een archeologievlak van 
waarde. De Oude Amsterdamse Buurt in zijn geheel ligt niet binnen een Archeologisch vlak. Ook het 
Historisch Geografisch vlak wordt niet gekend.  

 
Cultuurhistorische waarde kaart van het plangebied: Bijlage VI 

Gezien het feit dat het bestaande kantoorpand zal worden gerenoveerd en er geen 
graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden is een toets met betrekking tot Archeologie en de 
Monumentenwet in geen geval  van toepassing. 
Voor het projectplan is derhalve geen archeologisch (voor) onderzoek noodzakelijk 
 

4.2 Flora en Fauna 

In Nederland is de natuurbescherming geregeld in enerzijds de bescherming van soorten (Flora- en 
faunawet) en anderzijds de bescherming van gebieden (Natuurbeschermingswet, Ecologische 
Hoofdstructuur, Provinciale programma’s). 
 
Het gebied heeft geen enkele relatie met een Natura 2000 gebied of een ander natuurreservaat, noch 
maakt het deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. In het projectgebied is geen 
beschermingswaardige flora of fauna aanwezig.   

In verband met slechts de renovatie van een kantoorpand worden geen werkzaamheden in open gebied 
uitgevoerd, ook worden er geen bomen gekapt of gerooid. Er bestaat derhalve geen noodzaak tot het 
vragen van een ontheffing Flora- en Faunawet bij het ministerie LNV. Evenmin bestaat er behoefte aan 
nader ecologisch onderzoek. 

Beknopte eenmalige levering uit de NDFF Bijlage VII 

 
4.3 Watertoets 
 
Het projectgebied is zowel in de huidige als toekomstige situatie  volledig verhard. De toename van 
verharding – zo daar al sprake van zou zijn – blijft ver beneden de 500 m2. Er hoeft derhalve geen 
compensatie op basis van de watertoets plaats te vinden. Het hemelwater en afvalwater wordt via het 
gemengde stelsel afgevoerd. 
 
4.4 Bodemonderzoek 
 
De doelstelling van het bodembeleid is te voorkomen dat er als gevolge van een aanwezige 
bodemverontreiniging onaanvaardbare risico’s ontstaan voor de gebruikers van deze bodem. Bij het 
nemen van een projectbesluit moet worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het 
huidige of toekomstige gebruik van die bodem .  
 
Gezien het feit dat het huidige gebouw als zodanig wordt hergebruikt en blijft staan is er geen reden om 
aan te nemen dat er  waarden in de bodem zullen veranderen dan wel voor onaanvaardbare risico’s 
zullen zorgen bij toekomstig gebruik. Toch heeft de Berg een verkennend bodem onderzoek laten 
verrichten door Moerdijk Bodemsanering in een eerder  planstadium waarbij er nog sprake was van een 
begane grondvloer verlaging en eventuele saneringswerkzaamheden. Uit dit verkennend 
bodemonderzoek zijn geen afwijking waargenomen. Ook blijkt hieruit dat vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk is indien er geen graafwerkzaamheden plaatsvinden  en dat de bodem geen belemmering 
vormt voor de uitvoering van de gebruikswijziging. 
 

MBS 28 december 2009 1130.0`.091.r1 Bijlage VIII 
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4.5 Geluid 
 
De Wet geluidshinder (Wgh) bevat geluidsnormen en richtlijnen met betrekking tot de toelaatbaarheid 
van geluidsniveaus als gevolg van onder meer wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie. In de Wgh 
zijn ook de geluidsgevoelige bestemmingen benoemd. Gezondheidsfunctie met verblijf ten aanzien van 
RIBW clientèle  kan worden gezien als een geluidsgevoelige functie of bestemming als bedoeld in de 
Wet geluidhinder.  Gezien het feit dat het projectplan volledig wordt omsloten door een 30-km zone is  
geen geluidsoverlast is te verwachten voor de gebruikers van de Gezondheidsfunctie en derhalve de 
wet geluidhinder niet van toepassing. 
Er bestaat geen behoefte aan akoestisch onderzoek. Een toets aan de voorkeursgrenswaarden van de 
Wgh is niet nodig. 
 
 
4.6 Verkeer en parkeren 
 
De ontsluiting van de herontwikkeling Herensingel 73 deelplan A blijft ongewijzigd. Dit geldt voor 
zowel bereikbaarheid via auto , fiets en openbaar vervoer.  
In de CROW publicatie 272 wordt niet specifiek gekeken naar de verkeersgeneratie van 
gezondheidsfunctie met verblijf, dan wel begeleid wonen projecten.  Deze kan dus niet objectief 
vergeleken worden met de huidige kantoorfunctie. Er valt echter niet aan te nemen dat de beoogde 
nieuwe functie meer verkeersbewegingen zal opleveren dan de huidige. De cliënten van het RIBW 
maken zelf geen gebruik van gemotoriseerd vervoer. En het aantal tegelijktijdig aanwezige verzorgend 
personeel zal maximaal uitkomen op vier. 
 
Naar aanleiding van de parkeernormen welke door Gemeente Haarlem vanuit de CROW standaarden 
zijn overgenomen in het beleidsstuk “Vergunningseisen parkeerplaatsen bij bouwprojecten”  kan ook 
geen directe aansluitingen gevonden worden met de beoogde nieuwe functie. De parkeernormeringen 
welke zijn vastgesteld in de HBV 9 November 2007 en onderdeel uitmaken van het beleidsstuk 
“Vergunningseisen parkeerplaatsen bij bouwprojecten” maakt onderscheidt in Centrum, Schil en Rest 
bebouwde kom. Het plangebied valt binnen de schil. 
 
De beoogde functie van het plangebied komt waarschijnlijk het dichtst in de buurt met de term 
verpleeg- verzorgingstehuis met een schilnormeringen van 0,5 parkeerplaats per verblijf of 
wooneenheid. 
Uitgaande van de huidige functie van kantoor met balie ontstaat de onderstaande “inruilberekening”. 
 
Parkeerbehoefte planvorming Herensingel ABC 

    REF Functie nieuwe situatie Aantal norm saldo Totaal 
A Verpleeg / verzorgings tehuis 29 0,5 14,50    
B Woning goedkoop 6 1,2  7,20    
B Woning midden, toplaag 1 1,4 1,40    
B Ondersteunde/nevenfuncties voor A op B1         
C Kantoor met Balie/loketfunctie 788 2 15,76    39  

REF Functie oude situatie 
m2 

BVO norm  saldo  Totaal 
A Kantoor met Balie/loketfunctie 1634 2  32,68    
B Kantoor met Balie/loketfunctie 73 2  1,46    
  twee parkeerplekken gelegen op eigen grond 

 
  2,00    

C Kantoor met Balie/loketfunctie 788 2  15,76  53  
Afname 
parkeervraag         13 
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De functiewijziging verzorgt een afname in de parkeerbehoefte. Deze afname zal worden gebruikt ter 
compensatie van de toename in de andere deelplannen van het plangebied. 
Geconcludeerd mag worden dat er geen parkeerproblemen te verwachten zijn en zonder problemen 
kan worden gewerkt met het huidige wegennet. 
 
4.7 Externe veiligheid 
 
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis 
mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan 
verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. Deze risico’s worden onderverdeeld in het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). De wetgeving rond externe veiligheid richt zich 
daarbij op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
 
Het projectgebied bevindt zich niet in de invloedsfeer van een bedrijf dat onder het Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI) valt. Ook valt het projectgebied buiten de invloedsfeer van transport 
(vervoer gevaarlijke stoffen over de weg) . De risicokaart van de provincie Noord-Holland bevat verder 
geen zaken die de veiligheid in de directe omgeving van het plangebied beïnvloeden. 

 
Risicokaart Bijlage VIV 

Er bestaat vanuit het oogpunt van externe veiligheid derhalve geen aanleiding het plan aan te passen of 
op te schorten. 
 
4.8 Welstand 
 
De adviescommissie ruimtelijke Kwaliteit heeft niet geadviseerd voor deelplan A. Daar er geen 
uiterlijke wijzigingen aan het plan zijn wordt niet getwijfeld aan het feit of het plan in overeenstemming 
is met de algemene welstandscriteria.  
 
4.9 Kabels en leidingen 
 
Voordat ergens gegraven kan worden is het van belang te weten wat de situatie onder de grond is. 
Hiervoor dient een KLIC-melding te worden uitgevoerd. In verband met de aanleg van de 
ondergrondse parkeergarage onder het projectgebied, heeft dit inmiddels plaatsgevonden. 
Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van bestaande 
kabels en leidingen  

4.10 Luchtkwaliteit 

Klickaart Bijlage X 

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen 
van de Wet milieubeheer. Deze wijziging is op 15 november 2007 in werking getreden en vervangt het 
Besluit luchtkwaliteit 2005. Projecten die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit, hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden. De definitie van ‘niet 
in betekenende mate’ is vastgelegd in een AMVB: projecten die de concentratie NO2 of fijnstof met 
niet meer dan 3% van de grenswaarde verhogen, dragen niet in betekenende mate bij aan de 
luchtvervuiling. Luchtkwaliteit verslechtert voornamelijk door toename van o.a. wegverkeer. Daarnaast 
kunnen ook scheepvaartverkeer, activiteiten van inwoners en industriële activiteiten oorzaak zijn van 
luchtverontreiniging 
 
Er heeft geen onderzoek plaats gevonden dat heeft uitgewezen dat de grenswaarden in relatie tot de 
luchtkwaliteit in de wijk niet worden overschreden . 
Het project deelplan A is relatief kleinschalig en de functiewijziging  zorgt niet voor een toename van de 
verkeersintensiteit. Het is evident dat het project niet in betekenende mate zal bijdragen aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit.  
 
Nu voldaan wordt aan de criteria voor NIBM zijn er voor deelplan A geen belemmeringen 
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vanwege de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer 

 

5. Economische uitvoerbaarheid 
 
Met onderhavige projectbesluit wordt de verbouwing van een bestaand kantoorpand naar 
Zorgvestiging mogelijk gemaakt. Deze ontwikkeling betreft een “particulier” initiatief. De ontwikkelaar 
zijnde De Berg ontwikkelt voor eigen rekening en risico ten aanzien van toekomstig gebruik van het 
RIBW. De economische uitvoerbaarheid berust dan ook bij de betrokken initiatiefnemers. 
 
6. Conclusies 
 
Gelet op de vereisten voor een goede ruimtelijke onderbouwing ex artikel 5.1.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) en hetgeen hiervoor is weergegeven in de ruimtelijke onderbouwing, 
kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
 

- Het bouwplan past binnen de belangrijkste beleidsuitgangspunten van het Rijk, de provincie 
Noord-Holland en de gemeente Haarlem. 

- Vanuit ruimtelijk en functioneel oogpunt is het bouwplan niet bezwaarlijk. Het deelplan levert 
een bijdrage aan de gewenste functiemenging binnen Haarlem en op het huisvesten en 
verzorgen van een kwetsbare groep. De verschijningsvorm wijzigt uiterlijk niet en heeft een 
relatie met het gebruik en de afmetingen, materiaal en kleur  passen binnen de huidige 
beeldkwaliteitseisen. 

- Het plan is ook in overeenstemming met de in Haarlem geldende welstandscriteria. 
- Het uitvoeren van het bouwplan heeft geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding in 

het gebied/Haarlem. 
- Het voorgenomen bouwplan voldoet aan de geldende normen voor geluid, lucht- en 

bodemkwaliteit, archeologie en flora en fauna. Ook met de overige relevante 
omgevingsaspecten wordt in voldoende mate rekening gehouden. De genoemde aspecten 
vormen geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 

- Met betrekking tot archeologie wordt opgemerkt dat er geen onderzoek nodig is voor de 
verbouw van het bestaande kantoorpand naar zorgfunctie. 

- De omwonenden, de wijkraad en de overige wijkbewoners zijn geïnformeerd bij de beoogde 
ontwikkelingen. 

- Het project wordt gefinancierd door een combinatie van De Berg,  projectontwikkelaar, en het  
RIBW als deskundig gebruiker en huurder.  Daarom wordt het projectbesluit economisch 
uitvoerbaar geacht. 

 
Gelet op de bovenstaande punten kan worden gesteld dat het voorgenomen bouwplan in relatie tot zijn 
omgeving ruimtelijk, functioneel, milieuhygiënisch, economisch en maatschappelijk verantwoord 
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Bijlage II 



Deelplan A A 1 BG A 2 A-1E B3 TOTALEN
BVO hoofdfunctie

Unit 01+02 47,3

Unit 03 33,4

Unit 04 30,5

Unit 05 41,7

Unit 06 28,2

Unit 07 26,8

Unit 08 28,0

Unit 09 30,0

Unit 10 28,0

Unit 11 28,0

Unit 12 34,2

Unit 13 34,0

Unit 14 37,5

Unit 15 29,6

Unit 16 31,5

Unit 17 32,6

Unit 18 29,7

Unit 19 29,7

Unit 20 29,7

Unit 21 41,7

Unit 22 28,2

Unit 23 26,8

Unit 24 28,0

Unit 25 30,0

Unit 26 28,0

Unit 27 28,0

Unit 28 34,0

Unit 29 34,0

M2 UNITS TOTAAL 390,1 98,6 400,4 889,1

BVO nevenfuncties
H/L Bad 15,2

Team Kamer 28,5

Slaapkamer Personeel 11,9

Personeelstoilet 3,5

Med Kast 8,5

Keuken 8,4

Eet / Woon/activiteiten 52,0

Team Leider 31,1

Vergader 31,1

Personeelstoilet 3,2

Magazijn 17,5

Acitiveitenruimte 28,0

Installatieruimte 1 6,9

Installatieruimte 2 6,9

Wasruimte + Werkkast 8,8

Bergingen 49,0

Gang bergingen 32,0

M2 FUNCTIES TOTAAL 128 133,5 81,0 342,5

BVO incl Patio 730,2 99,8 730,2 81 1641,2
Patio / Vide 78,0 78,0 156

Gang/Trappen/Lift 111,9 100,5 32 244,4

Totaal Aantal Patienten 13 3 13 29

Totaal aantal medewerkers 1 3 4

  1: BVO - PATIO/VIDE 652,2 99,8 652,2 81 1485,2
  2: 1 - GANG/LIFT/TRAP 540,3 99,8 551,7 49 1240,8
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Beknopte eenmalige 
levering uit de NDFF

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de 
NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 
kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

naam project Herontwikkeling Herensingel 73 Deelplan A

doel project renovatie bestaand kantoorpand

datum do, 26/05/2011 - 09:28

ordernummer OHNL-2011-1160

geselecteerde kilometerhokken

104-488
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Op de volgende pagina‘s vindt u eerst de beknopte eenmalige levering en vervolgens 
de toelichting erop.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het 
Natuurloket:
e-mail:info@natuurloket.nl
telefoon: 0800 2356333

mailto:info@natuurloket.nl
mailto:info@natuurloket.nl
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104-488 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 4 17 1 1 1 1

Ffwet soorten 
tabel 1 3 3 3

Ffwet soorten 
tabel 2+3 6 1

Ffwet vogels 84

Hrl soorten 
bijlage II

Hrl soorten 
bijlage IV 1

aantal soorten 356 16 5 4 84 3 1 16 31 8 7 7 5

volledigheid 
onderzoek onbepaald goed niet slecht slecht slecht/matig slecht slecht niet slecht slecht slecht redelijk slecht onbepaald niet

onderzoeksperiode 1990-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010
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Toelichting op de tabel 
 
 
Soortgroepen 
In de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met daarin alle 
wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, 
wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, 
hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, 
weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, 
snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. 
Onder de soortgroep Zeeorganismen vallen: hydroidpoliepen, mosdiertjes, 
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en 
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft (Astacus astacus) en 
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn. 
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 
 
 
Rode-Lijstsoorten 
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV. 
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV met 
verwijzing naar pdf van het besluit): 
vaatplanten:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004  
mossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
korstmossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 1 
paddenstoelen:  Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 2 
zoogdieren:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009  
vogels:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
amfibieën:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
reptielen:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
vissen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
dagvlinders:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
macronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
micronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
libellen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
sprinkhanen en krekels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
overige ongewervelden: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 3 
zeeorganismen:  geen Rode Lijst 
 
 
Ffwet soorten tabel 1 
Alle soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van 
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 

                                                 
1 Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma ochroleucum onterecht 
op de Rode Lijst stond; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 
Soorten in wetgeving en beleid). 
2 De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet geïmplementeerd in de NDFF; 
hier vindt u het Besluit: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009. 
3 het gaat hier om besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 
haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren. 
 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=14091
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/sites/lnv.db/contents/i000263/verantwoording_soortendatabasebewerkt4.pdf
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/sites/lnv.db/contents/i000263/verantwoording_soortendatabasebewerkt4.pdf
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002


 

Ffwet soorten tabel 2+3 
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website 
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 
Ffwet vogels 
Alle vogelsoorten, behalve exoten, zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. 
 
 
Hrl soorten bijlage II 
In de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage II de soorten waarvoor beschermde 
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een 
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtlijn Bijlage II). Welke 
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 
 
 
Hrl soorten bijlage IV 
In de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt 
beschermd zijn; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de 
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht vinden: beschermde soorten 
Habitatrichtlijn Bijlage IV. 
 
 
Aantal soorten 
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 
aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen: 

 die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen; 
 die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben 

meegekregen; 
 waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. 

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de 
waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden 
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet alle waarnemingen 
worden geleverd die optellen tot de Beknopte eenmalige levering. Ook kan het zijn dat 
deze gegevens later worden geleverd. 
 
 
Volledigheid onderzoek 
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 
onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in maximaal 5 klassen: Niet, 
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep 
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode. 
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http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=14091
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=28
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=33
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=33


 

Vaatplanten (1990 – 2010) 

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen wordt het soortenaantal per 
kilometerhok vergeleken met het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in 
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere bodemtype, 
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de indeling 
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal 
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden. 
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een 
goede basis vormen voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal 
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) tot 306 
(kalkrijke duinen). 

klasse definitie 

goed aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie 

redelijk n.v.t. 

matig overige gevallen 

slecht aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner 
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie. 

niet geen waarnemingen 

 

Mossen (2000 – 2010)  

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De 
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. 

klasse definitie 

goed meer dan 30 soorten 

redelijk 11-30 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Korstmossen (2000 – 2010) 

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, 
laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen 
worden gevonden. 

klasse definitie 

goed meer dan 20 soorten 

redelijk 11-20 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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Paddenstoelen (2000 – 2010) 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definiëren zouden voor elk kilometerhok 
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten 
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op 
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet statistisch 
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd 
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens 
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder 
waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht" hok. 

klasse definitie 

goed 250 of meer soorten; of 

1000 of meer waarnemingen 

redelijk overige gevallen 

matig n.v.t. 

slecht minder dan 50 soorten; of 

minder dan 100 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 

Zoogdieren (2000 – 2010) 

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van 
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 
 
1. het aantal waargenomen soorten sinds het jaar 2000 
aantal soorten aantal punten 
1 0 
2-4 5 
5-9 10 
10-99 15 
 
2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of 
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een 
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vleermuizen) systematisch 
bepaald wordt. 

NEM- of VONZ-project aantal punten 
braakbalmonitoring 15 
vleermuiswintertellingen 30 
muizen vangen met 
inloopvallen 

30 

vleermuiszoldertellingen 30 
hazelmuistellingen 10 
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klasse definitie 

goed 100 – 1000 punten 

redelijk 65 – 99 punten 

matig 25 – 64 punten 

slecht 0 – 24 punten 

niet geen waarnemingen 

 

Vogels (2000 – 2010) 

In de regel wordt er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren) 
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de 
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels. 

Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q. 
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het voorkomen van de 
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet meegenomen. 

Broedvogels 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse 
Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het 
niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van 
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen 
wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft 
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van 
start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen 
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. 
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding 
jaarlijks in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een 
vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie- 
en/of zeldzame soort is gemeld. 

Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel 
de aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een 
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit alle 
soorten of uit een set van bijzondere soorten, bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is 
onderzocht. Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk 
onderzocht. 
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klasse definitie 

goed na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

redelijk proefvlak BMP-W; of 

atlasproject 1998-2000 

matig drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Water- en wintervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij 
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse 
tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de 
informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met ingang van het 
winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en 
worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 
Als er >10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. 
>5 en <10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Het Punt Transect Tellingenproject (PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON en 
werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, 
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 
De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van 
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd 
alle vogels tellen. 

Als er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In alle andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

klasse definitie 

goed watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

redelijk watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

matig meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of 

watervogeltellingen gedurende 5 – 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

slecht niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of 

watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet geen waarnemingen 
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Amfibieën (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 15 waarnemingen 

redelijk 8 – 14 waarnemingen 

matig 3 – 7 waarnemingen 

slecht 1 – 2 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming van: periode 

een willekeurige salamander in de periode februari – april vroeg 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari – juni vroeg 

een willekeurige salamander in de periode mei – augustus laat 

een willekeurige pad of kikker in de periode mei – augustus NIET zijnde van de 
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 

aantal Rode-
Lijstsoorten 

aantal soorten niet 
op de Rode Lijst 

correctie 

1 of meer 5 of meer een klasse hoger 

2 of meer 4 een klasse hoger 

3 of meer 3 een klasse hoger 

1 of meer 0 een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed 
onderzocht 
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Reptielen (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 
 
klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 8 waarnemingen 

redelijk 4 – 7 waarnemingen 

matig 2 – 3 waarnemingen 

slecht 1 waarneming 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 
 
waarneming in de maanden: periode 

februari - mei vroeg 

juni - augustus laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 
aantal Rode-Lijstsoorten correctie (indien mogelijk) 

als Gladde slang is gezien een klasse hoger 

als naast Gladde slang ook andere soort gezien twee klassen hoger 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of Muurhagedis gezien eenklasse hoger 

 

Vissen (2000 – 2010) 

De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte 
hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen 
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of 
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 
individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de 
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door 
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu-
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieën vallen.  
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De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op 
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert 
vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten 
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name 
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 
weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans 
andere methodieken toegepast. 

klasse definitie 

goed 10 of meer soorten 

redelijk 5 – 9 soorten; of 

3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten” 2 of 
groter 

matig 3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten”  kleiner 
dan 2 

slecht 1 – 2 soorten 

niet geen waarnemingen 

 

Dagvlinders (2000 – 2010) 

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De in het 
bestand opgeslagen waarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van 
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten in een 
jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de 
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het 
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in 
een kilometerhok waarbij aangenomen wordt dat in zeeklei, laagveen- en 
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 
het jaar dat het zinvol is om naar vlinders te kijken wordt een puntenaantal toegekend. 
Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode. 

 periode week punten 

A 1 januari – 31 maart en/of 30 september – 31 december 1 – 13, 40 –52 1 

B 1 april – 12 mei 14 – 19 1 

C 13 mei – 9 juni 20 – 23 3 

D 10 juni – 7 juli 24 – 27 2 

E 8 juli – 4 augustus 28 – 31 4 

F 5 augustus – 29 september 32 – 39 2 

G geen datum, wel jaar 0 1 
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klasse definitie 

goed hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten 

redelijk hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 5 – 9 punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 – 7 punten 

matig 3 – 4 punten 

slecht 1 – 2 punten 

niet 0 punten 

 

Nachtvlinders (micro’s en macro’s) 
De groepen van macro- en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen. Uit ervaring is 
gebleken dat het niet makkelijk is om alle soorten die in een hok voorkomen binnen 
enkele bezoeken en met slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed 
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een 
gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met verschillende technieken (licht, 
stroopsmeren, zichtwaarnemingen, etc.). Pas dan kan er een completere indruk bestaan 
van het werkelijke aantal soorten dat er voor komt. Om een indicatie te hebben van de 
soortenrijkdom in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omliggende hokken te 
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat 
uit van de verhouding tussen het aantal waargenomen soorten en het aantal theoretisch 
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Dat moet ook wel, 
want het aantal waarnemers, het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep 
verschilt enorm. 
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is 
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen voorkomen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de kennis over omliggende hokken. De verhouding van 
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het 
aantal waargenomen soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten. 
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied. 
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van 
een expert. 

klasse definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal 

goed 21% – 100% 

redelijk 7% - 20% 

matig 4% - 6% 

slecht 0% - 3% 

niet geen waarnemingen 
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Libellen (2000 – 2010) 

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken duurt. De waarnemingen zijn 
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 
larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is 
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de 
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn 
gedaan. 

klasse definitie 

goed waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of 

meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

redelijk 10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand 

matig 10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit 
maximaal 1 maand 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Sprinkhanen (2000 – 2010) 

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor 
mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te 
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is 
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = matig). De categorieën 
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld. 

klasse definitie 

goed 2 bezoeken aan het gebied gebracht 

redelijk n.v.t. 

matig 1 bezoek aan het gebied gebracht 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Overige ongewervelden  

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante 
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat om: bijen, 
kevers, mieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen 
betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 
van waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier 
gepresenteerde bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan 
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven worden.  
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Zeeorganismen 

De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systematiek 
uitgewerkt om onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocaties 
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor 
deze locaties wordt aangenomen dat ze goed zijn onderzocht.  
 
klasse definitie 

goed vaste duiklocaties ANEMOON 

redelijk n.v.t. 

matig n.v.t. 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekstversie d.d. 24 augustus 2010  
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