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Samenvatting
Met het voornemen van Ipse de Bruggen om
een deel van hun locatie langs de Spoorlaan in
Zwammerdam te verkopen, komt ruimte vrij om
invulling te geven aan de wens om woningen
voor het dorp Zwammerdam te bouwen. Deze
ruimte wordt benut door naast de locatie van Ipse
de Bruggen ook de in de toekomst vrijkomende
locatie van de scholen aan de Buitendorpstraat te
betrekken. Door hier tevens de reconstructie van
de Spoorlaan en de rotonde tussen de locaties bij
te betrekken ontstaat een integrale aanpak die
kansen biedt. Deze integrale aanpak biedt niet
alleen ruimte om nieuwe woningen te bouwen
maar versterkt daarnaast ook de verbinding
tussen het landgoed van Ipse de Bruggen en het
dorp. Hiermee wordt invulling gegeven aan een
lang gekoesterde wens van de Gemeente Alphen
aan den Rijn, Ipse de Bruggen en het dorp.
In goed overleg met alle betrokken partijen
waaronder ook de wooncommissie van de
belangenvereniging van Zwammerdam is
een Nota van Uitgangspunten opgesteld
die de kaders voor de verdere planvorming
weergeven. Bij het vaststellen van de kaders zijn
compromissen gesloten en resteren er nog enkele
discussiepunten over met name de fasering die
in de verdere planvorming beslecht dienen te
worden.
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De Nota van Uitganspunten start in hoofdstuk
twee met een toelichting op de ruimtelijke
en functionele structuur van Zwammerdam
en een beschrijving van het plangebied. Hier
worden onder andere de nieuw te bouwen
multifunctionele accommodatie (MFA) en de
ruimtelijk ontoereikende verkeersstructuur en
openbare ruimte benoemd. Dit met het oog op het
belang van een goede ontsluiting en ruimtelijke
verbinding binnen het dorp, die door de
integrale aanpak mogelijk wordt gemaakt.
Hoofdstuk drie gaat verder in op belangrijkste
uitgangspunten van de Nota van Uitgangspunten
die de basis zullen vormen voor het ontwerp
bestemmingsplan. Bij de ruimtelijke en
stedenbouwkundige uitgangspunten wordt
ingegaan op de rotonde en de Steekterweg en
hoe deze als een barrière tussen de twee delen
van het dorp wordt ervaren. Door deze rotonde
tezamen met de geplande reconstructie van de
Spoorlaan te vervangen in een soort van Brink
met tevens een autoluwe Spoorlaan worden de
twee dorpshelften weer tot één geheel gesmeed.
De gebouwtypologie wordt in lijn gebracht met
de stedenbouwkundige situatie ter plaatse én de
woonbehoefte. Blokverkaveling aan de kant van
de Spoorlaan en een mix van gestapelde bouw en
een hofje op de voormalige scholenlocatie. Aan

weerszijden van de brink ontstaat ruimte voor
gestapelde bouw waarbij de bouwhoogte naar 12
meter kan worden verhoogd. De proefverkaveling
(zie bijlage 1) die hierbij is gedaan geeft dit goed
weer en laat daarnaast zien hoe de ontsluiting en
zichtlijn vanaf het landgoed naar de MFA geborgd
kan worden.
Het woonprogramma biedt op termijn ruimte
voor circa 140 woningen. Deze zullen gefaseerd
en adaptief ontwikkeld moeten worden in lijn
met de daadwerkelijke woningbehoefte uit
het dorp. Hierbij kan in de eerste jaren een
inhaalslag gemaakt worden om invulling te
geven aan de uitgestelde vraag. Bij de invulling
van het programma zijn grondgebonden koop
en huurwoningen in het midden en lagere
segment en ook appartementen voor starters en
senioren voorzien. Tevens is er de mogelijkheid
om (particuliere) woonzorg voor senioren in het
middensegment te realiseren.
Omdat de Spoorlaan autoluw zal worden gemaakt
zal de ontsluiting van de MFA over de vernieuwde
Bovensloot gaan waarbij deze direct op de
Steekterweg wordt aangesloten. De route van
de MFA naar de Steekterweg over het terrein van
Ipse de Bruggen zal ontmoedigd worden om een
veilige omgeving voor de cliënten te waarborgen.

Hoofdstuk vier gaat in op de haalbaarheid van
de ontwikkeling. Hierin komen de belangrijkste
thema’s als cultuurhistorie, archeologie, ecologie,
duurzaamheid, veiligheid etc. aan bod. Duidelijk
is dat de ontwikkeling haalbaar lijkt maar
dat er aanvullend onderzoek nodig is om dit
daadwerkelijk vast te stellen. Deze onderzoeken
maken deel uit van de voorbereiding van het
ontwerp bestemmingsplan die door Ipse de
Bruggen en de gemeente in gezamenlijkheid zal
worden uitgevoerd.

Hoofdstuk vijf sluit vervolgens aan op
de economische en maatschappelijke
uitvoerbaarheid. Het plan is haalbaar als aan de
juiste knoppen wordt gedraaid en als betrokken
partijen bijdragen in de realisatie hiervan
Hoofdstuk zes sluit af met het proces en
vervolgtraject. Nadat de Nota van Uitgangspunten
is vastgesteld zal tussen de gemeente
Alphen aan den Rijn en Ipse de Bruggen een

intentieovereenkomst worden gesloten.
Hierin worden de voor beide partijen
belangrijkste parameters voor de herontwikkeling
overeengekomen. Daarna zullen aanvullende
onderzoeken ter voorbereiding van een ontwerp
bestemmingsplan worden opgesteld en worden
de percelen verkocht. De koper(s) zullen het
ontwerp bestemmingsplan in procedure brengen
en de omgevingsvergunning aanvragen.

Impressie van de beoogde ontwikkeling (vogelvlucht westwaarts
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Boskoop

Grafische verbeelding speerpunten voor Zwammerdam
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding

1.2 Doel en status NvU

1.3 plangebied

In de gebiedsvisies 7 dorpen (vastgesteld door
gemeenteraad d.d. 28 maart 2019) zijn voor
Zwammerdam een paar belangrijke speerpunten
benoemd, gericht op het ontwikkelen van
woningbouw, cultuurhistorie, en ruimtelijke
en maatschappelijke verbinding tussen de
verschillende dorpsdelen. In de Spoorlaan-zone
komt nu een drietal voorgenomen ontwikkelingen
samen, die een uitgelezen kans vormt om deze
speerpunten ook daadwerkelijk gestalte geven:
• Herontwikkeling gronden langs Spoorlaan.
Stichting Ipse de Bruggen is eigenaar van het
terrein ‘De Hooge Burch’ in Zwammerdam
(gemeente Alphen aan den Rijn). De afgelopen
jaren heeft Ipse een vastgoedvisie opgesteld.
Uit strategische overwegen heeft Ipse het
voornemen om –in overleg met de gemeentede gronden aan de Spoorlaan te verkopen ten
behoeve van woningbouw.
• Herontwikkeling schoollocaties
Buitendorpstraat. Na de ingebruikname van de
nieuwe multifunctionele accommodatie, komen
de oude schoolgebouwen en de gymzaal aan de
Buitendorpstraat vrij voor herontwikkeling.
• Reconstructie Spoorlaan. Er staat een
grootschalige reconstructie van de openbare
ruimte aan de Spoorlaan op het programma.
Na een jarenlang gebrek aan woningbouwlocaties
binnen Zwammerdam, ontstaat er nu dus de
mogelijkheid om ruim te kunnen voorzien in de
woningbehoefte van het dorp.

In deze Nota van Uitgangspunten worden
de ruimtelijke- en functionele kaders en
aandachtspunten beschreven, als vertrekpunt
voor een integrale gebiedsontwikkeling van
de Spoorlaanzone. De uitgangspunten en
aandachtspunten geven weer, wat voor de
verdere planvorming van belang is. Een integrale
afweging tussen alle (soms ook tegenstrijdige)
uitgangspunten heeft echter nog niet
uitvoerig plaats gevonden. Dit vereist verdere
planvorming richting een stedenbouwkundig
plan. Vooruitlopend daarop is in dit document
tevens een stedenbouwkundig structuurontwerp
neergelegd. Dit structuurontwerp geeft in
belangrijke mate richting aan de gewenste
stedenbouwkundige opzet.

Het plangebied is centraal gelegen in het
dorp, aan de rotonde welke de Spoorlaan, de
Steekterweg, de Rijksstraatweg en het centrum
van Zwammerdam met elkaar verbindt. Het is
hiermee de enige plek waar het noordelijke en
het zuidelijke dorpsdeel aan elkaar gekoppeld
zijn. De rotonde vormt letterlijk en figuurlijk de
spil waar de voorgenomen gebiedsontwikkeling
om draait. Inherent aan de opgave, omvat het
plangebied een deel van het de Hooge Burch
(‘locatie Spoorlaan-zuid’), de schoolkavels
(‘Scholenlocatie’) en dus nadrukkelijk ook de
tussenliggende openbare ruimte.

Het uiteindelijke doel is het verwezenlijken van
de in gebiedsvisies geformuleerde speerpunten.

plangebied binnen Zwammerdam
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2. Bestaande situatie
2.1 Ruimtelijk
Ruimtelijke ontwikkeling van Zwammerdam
Om het heden te begrijpen moet je het verleden
(her-)kennen. Om de opgave in historisch
perspectief te kunnen duiden, wordt hieronder
beschreven hoe het dorp Zwammerdam zich in
het verleden heeft ontwikkeld.
Zwammerdam kent een lange en rijke historie,
die ook ruimtelijk haar sporen heeft nagelaten.
De oudste resten van stenen gebouwen in deze
omgeving stammen uit de eerste eeuwen van
onze jaartelling. Op het landgoed Hooge Burch
lag het Romeinse castellum Nigrum Pullum,
ten zuid-westen van de planlocatie. Met de
veranderende bedding van de Oude Rijn is de
huidige historische kern van Zwammerdam
meer noordelijk van Nigrum Pullum komen
te liggen. Door een dam in de Oude Rijn
(de Swadenburgerdam) kreeg het dorp een
strategische betekenis en ontwikkelde het zich
niet alleen als agrarisch dorp, maar ook als een
dorp van nijverheid. Omgeven door een brede
gracht lag bij de oude dam de Suadeburch.
Deze burcht heeft de oorspronkelijke vorm
van de dorpskern van Zwammerdam bepaald,
die nog steeds in het gebogen straatpatroon is
te herkennen. De dam is vervangen door een
brug, die in de jaren ‘60 naar het oosten toe is
verplaatst.

De lintbebouwing ten noorden van de Oude
Rijn langs de Lindenhovestraat is daardoor wat
afzijdig van het dorp komen te liggen. Als een
verdikking van het lint langs de Oude Rijn wordt
de historische dorpskern gevormd door een klein,
driehoekig dorpsplein. Zwammerdam is hiermee
het enige dorp met pleinvorming van oudsher,
wezenlijk anders dan de andere polder- en
dijklintkernen in de Rijnstreek.
Op enige afstand van het dijklint lag landinwaarts
(op een licht verhoogde zandrug) een reeks
boerderijen en hofstedes, destijds via lange
individuele oprijlanen verbonden met de
Rijndijk (en nu met de Rijksstraatweg). De
‘Hoogeburgt’, waar nu het instellingsterrein ‘de
Hooge Burch’ van Ipse de Bruggen is gelegen,
was er daar één van. Met de aanleg van de
Rijksstraatweg (nu deels Steekterweg) werden
het dijklint en de historische dorpskern ontlast
van doorgaand autoverkeer, maar ook afgesneden
van het landschap ten zuiden van het dorp.
De tussengelegen ruimte werd opgevuld met
naoorlogse woonbebouwing. De Spoorlaan,
de vroegere verbinding tussen de historische
dorpskern en het station Zwammerdam, getuigt
echter nog altijd van de tijd, dat het dorp zijn
eigen station had aan de spoorlijn Leiden-Utrecht.

Ten zuiden van de drukke rijksweg werd het
dorp in de jaren ‘60 en ‘70, op de plaats van
voormalige hofboerderij Hoogeburgt, uitgebreid
met het landgoed de Hooge Burch. Hier biedt
zorginstelling Ipse de Bruggen huisvesting en
dagbesteding aan verstandelijk en meervoudig
gehandicapten, die ongeveer een kwart van
het inwonertal van Zwammerdam uitmaken.
Opgezet als landgoed, met paviljoens die
losjes en ruim in het groen verspreid liggen,
onderscheidt dit gebied zich duidelijk van het
klassieke dorpsbeeld. Recente vernieuwing van
het vastgoed neemt echter het onderliggende
slagenlandschap als basis, en is wat intensiever
van aard.
Ten zuid-oosten van Hooge Burch is in de
jaren ‘70 en ‘80 parallel aan de Bovensloot en
de Spoorlaan een woonbuurt ontstaan. Deze
woningbouwontwikkeling (van ongeveer 80
woningen in een tijdsbestek van 5 jaar) vormde
daarmee ook de laatste uitleglocatie van het dorp.
De laatste decennia heeft alleen nog kleinschalige
woningbouw (herstructurering/transformatie
van bedrijfslocaties) plaatsgevonden binnen de
dorpscontouren.

N v U S p o o r l a a n zo n e Zw a m m e rd a m
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Planlocatie en deelgebieden
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Planlocatie
De locatie Spoorlaan-zuid wordt gekenmerkt
door een aantal rijwoningen, gegroepeerd in
twee in zichzelf gekeerde (woonzorg)hofjes. De
adressering vind vanuit het binnenhofje plaats.
Met schuttingen en struweel afgeschermde
privé- buitenruimtes liggen aan de buitenzijde.
De hofjes maken daardoor relatief weinig
contact naar buiten toe. Tussen de twee hofjes
ligt een rijtje geschakelde twee-onder-een
kappers, met diepe voortuinen, georiënteerd
op de Spoorlaan. De woonclusters worden van
elkaar gescheiden door parkeerveldjes. Als
onderdeel van het landgoed, is de locatie relatief
extensief bebouwd, met dientengevolge veel
ruimte voor groen en monumentale bomen. In
tegenstelling tot de oorspronkelijke opzet van
de rest van landgoed de Hooge Burch voegt de
bebouwing zich binnen de structuur van het
onderliggende landschap. De noord-oostpunt
van de kavel is een schapenweitje, hier stond
vroeger de ‘directeurswoning’ als entree tot het
instellingsterrein.
De Scholenlocatie is ingevuld met een tweetal
vrij liggende schoolgebouwen van 1 à 2
bouwlagen, gescheiden door een sporthal in het
midden. Deze sporthal is gebouwd bovenop de
Bovensloot, welke in een duiker ondergronds is
gegaan. ‘De Zwanenburcht’ ligt evenwijdig aan
de Steekterweg. De twee andere panden liggen
evenwijdig aan de richting van de Spoorlaan en
Bovensloot.

Vogelvlucht Scholenlocatie en rotonde

Vogelvlucht locatie Spoorlaan-zuid

N v U S p o o r l a a n zo n e Zw a m m e rd a m
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2.2 Programmatisch/Functioneel
Voor een aantal dagelijkse voorzieningen moeten
Zwammerdammenaren het dorp uit, net als voor
een apotheek en de tandarts. Wel is er sinds kort
weer een buurtsuper, gerund door clienten en
begeleiders van Ipse de Bruggen en vrijwilligers
vanuit het dorp. Verder is er wel een bakker,
een huisarts, een fysiotherapeut, een kerk, een
school, een dorpshuis en een gemeenschapszaal
(Nutszaal) in het dorp. Behoud van deze
basisvoorzieningen is erg belangrijk. Daarom
wordt er aansluitend op de voetbalkantine van
de VV Zwammerdam aan de Spoorlaan een
multifunctionele accommodatie gebouwd. Hierin
worden onder meer opgenomen de basisschool,
brandweerkazerne, kinderopvang, gymzaal en
multifunctionele ruimten die geschikt zijn voor
sociale activiteiten.
Tegenover de MFA (gescheiden door de
planlocatie) ligt landgoed de Hooge Burch
van Ipse de Bruggen. Op deze zorglocatie
wonen mensen met een licht verstandelijke
of meervoudige handicap. Tevens is er een
behandelkliniek en zijn er mogelijkheden voor
dagbesteding en recreatie. Op de Hooge Burch
zijn verschillende voorzieningen gesitueerd, zoals
een zwembad (momenteel buiten gebruik), een
Cruijffcourt, een kinderboerderij en het restaurant
‘De Haven’ met kadoshop. Deze voorzieningen
zijn ook toegankelijk voor dorpsbewoners en
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Rotonde Spoorlaan- Steekterweg , geflankeerd door 2 karakteristieke villa’s.

buitenstaanders. Verder zijn er specialistische
zorgvoorzieningen gesitueerd, zoals medische
diensten, gedragsdeskundigen, fysiotherapie,
ergotherapie en logopedie. Deze voorzieningen
maken het gebied rondom de Spoorlaan een
aantrekkelijke locatie voor bepaalde doelgroepen.
Aan de Spoorlaan, binnen de planlocatie, is de
huidige brandweerpost gevestigd. Ook deze zal
onderdeel gaan uitmaken van de MFA.

2.3 Verkeer en parkeren
Zwammerdam wordt ontsloten via enkele
erftoegangswegen, de (Kort)Steekterweg en
Dammekant naar respectievelijk Alphen aan
den Rijn en Bodegraven. Binnen de bebouwde
kom geldt een snelheidsregime van 30 km/h.
Dit geldt formeel ook voor de Steekterweg en
Rijksstraatweg, die voorheen als rijksweg N11
dwars door het dorp ging met zeer veel doorgaand
verkeer.











Vormgeving Steekterweg
Het wegprofiel van de Steekterweg, Rijksstraatweg
en Dammekant (één tracé) tussen Alphen aan
en Rijn en Bodegraven is na het gereedkomen
van de N11-oost (2004) ingericht als 60 km/uur
weg met een rijbaan en een vrijliggend fietspad
van asfalt, óók binnen het 30 km/uur gebied
van Zwammerdam. Er zijn over het hele tracé
snelheidremmende voorzieningen afgestemd
op de 60 km/uur snelheid. De rijsnelheid op de
rijbaan binnen het 30 km/uur gebied ligt dan
ook meestal dichter bij de 60 km/uur dan bij
de 30 km/uur. Het ontbreken van bebouwing
direct langs de weg nodigt ook niet echt uit
tot snelheidsverlaging. Ook het gebrek aan
gelijkwaardige aansluitingen (T-splitsingen) op
de naastgelegen dorpsstraten sluit niet aan op de
principes van een 30km/h gebied.
Rotonde Spoorlaan
Het dorp wordt door 3 rotondes aan de
Steekterweg en Rijksstraatweg ontsloten. De
middelste rotonde bij de Spoorlaan geldt als
belangrijkste, en is ook de enige die toegang geeft
tot de zuidzijde van Zwammerdam. Ondanks het
forse ruimtebeslag functioneert deze rotonde
niet geheel zoals het zou moeten. Vanaf de
Rijksstraatweg uit de richting Bodegraven rechtsaf
naar de Spoorlaan is een lastige beweging
waarbij de rotonde eerst voor vijfkwart rond moet
worden gereden. Verder vormt een rotonde met
gescheiden fietspaden een curiositeit binnen een



30 km/uur gebied, niet strokend met de
daarvoor

geldende inrichtingsprincipes. Stedenbouwkundig

wordt de rotonde als een barrière gezien
met

een stevige ruimteclaim. Verkeerskundig wordt
echter aangenomen dat de huidige rotonde
de

beste oplossing is voor de verkeersveiligheid
en

verkeersafwikkeling.





Spoorlaan

De Spoorlaan, waarvan de naam verwijst
naar het
voormalige station Zwammerdam, is tot op heden

de enige verbinding tussen het noordelijke en
het zuidelijke deel van Zwammerdam. De laan


heeft een relatief smal wegprofiel met aan één

zijde langsparkeren en is plaatselijk voorzien van


snelheidremmende maatregelen (sluisjes). Er


vinden dan ook regelmatig verkeersopstoppingen


plaats, waar ook fietsers en hulpdiensten


(uitrukroute brandweer) hinder van ondervinden.




Verkeersintensiteiten


 nu aan

De hoofdtoegang tot de Hooge Burch ligt
de zuid-oostzijde, als zijweg van de Spoorlaan.
Verkeersintensiteiten
Vervolgens loopt deze weg na de brug over de
De laatste tellingen op dit kruispunt dateren
Bovensloot weer parallel aan de Spoorlaan en de
2.4 Openbare
ruimte
uit 2007. De aantallen zullen de afgelopen 12
wetering. De vindbaarheid van het terrein (en de

jaar niet noemenswaardig gewijzigd zijn. Het
archeologische vindplaats Nigrum Pullum)
is door
verkeersmodel gaat ook uit van deze aantallen.

deze omslachtige structuur matig. Het plan is om
Opvallend is de relatief hoge verkeersintensiteit
de nieuwe hoofdentree tot het terrein 
naar het
op de Spoorlaan-zuid (telpunt 3). Met de
noorden te verleggen ter plaatse van de rotonde
voorgenomen noordelijke entree tot de Hooge
bij de Vinkebuurt.
8
Burch zal de intensiteit van de Spoorlaan-zuid (3)
en Bovensloot (5) afnemen.
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2.4 Openbare ruimte
De dorpskern onderscheidt zich door de relatieve
ouderdom met een hoge cultuurhistorische
waarde. Door de compacte groepering van de
bebouwing, het bochtige stratenpatroon en
smalle straatprofielen wordt de openbare ruimte
gekenmerkt door korte zichtlijnen met een vrij
stenig karakter. Bij het volgend groot onderhoud
dat binnenkort van start zal gaan, verdient het
plein van Zwammerdam een inrichting die meer
aansluit bij het dorpse karakter en het historisch
verleden.
Behoudens het terrein van Ipse de Bruggen kent
Zwammerdam verder een doorsnee inrichting als
30 km gebied. De Hooge Burch kent een geheel
eigen inrichting , geënt op de doelgroep en op
stapvoets verkeer. Het terrein is ook openbaar
toegankelijk en wordt ook als zodanig door de
omwonenden en bezoekers als uitloopgebied
gebruikt.
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kadastrale percelen en grondeigendom

2.5 Eigendomssituatie
Binnen het plangebied is sprake van twee
grondeigenaren, Stichting Ipse de Bruggen en
de gemeente Alphen aan den Rijn. Huidige
kadastrale grenzen hoeven daarom niet leidend
te zijn voor de planvorming. Het plangebied
bestrijkt de volgende percelen:
• Alphen a/d Rijn G 927 (locatie Spoorlaan,
Stichting Ipse de Bruggen).
• Alphen a/d Rijn G 861 (Spoorlaan, gemeente)
• Alphen a/d Rijn F 3817 (Steekterweg,
gemeente)

• Alphen a/d Rijn F 3815 (Zwanenburcht,
gemeente)
• Alphen a/d Rijn F 4091 (gymzaal,
Buitendorpstraat, gemeente)
• Alphen a/d Rijn F 3816 (Oranje Nassauschool,
gemeente)
Een deel van genoemde percelen zal verkocht
worden tbv woon- en/of maatschappelijke
functies. Het resterende openbare gebied zal na
oplevering in eigendom en beheer komen bij de
gemeente.

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Limes

2.6 Bestemmingsplan Limes
De bebouwing en erven binnen het
plangebied Spoorlaan hebben op dit moment
een maatschappelijke bestemming, en zijn
bestemd voor verenigingsleven, cultuur,
volksgezondheid, opvoeding, onderwijs,
religie, kinderopvang, therapie, kantoren en
werkplaatsen. Er is één beperkt deel op het
perceel met een woonbestemming, direct ten
zuiden van de Steekterweg. Hier stond vroeger
‘de directeurswoning’, maar deze kavel is thans
in gebruik als schapenwei. Verder gelden de
bestemmingen water, verkeer-verblijfsgebied,
tuin en groen.

Voor de locatie Spoorlaan gelden een maximale
goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 9
meter. Verder geldt hier de dubbelbestemming
‘waarde-archeologie’.
Voor de Scholenlocatie geldt een maximale
bouwhoogte van maximaal 7 meter en
een bebouwingspercentage van maximaal
50% van het bouwvlak. Ook hier geldt de
dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’.
Tevens is over een deel van de locatie de
gebiedsaanduiding ‘Luchtvaartverkeerszone’
opgenomen.
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3. Uitgangspunten
3.1 Ruimtelijk-stedenbouwkundig
Stedenbouwkundige structuur
Met de ingebruikname van de nieuwe N11,
is de verkeersintensiteit in Zwammerdam
over de Steekterweg enorm afgenomen.
Desondanks vormt deze weg nog altijd een
ruimtelijk en mentaal litteken in het dorp, dat
beide dorpshelften van elkaar scheidt. Door
de ruime dimensionering van het straatprofiel
en de rotonde vinden beide zijden geen goede
ruimtelijke aansluiting op elkaar. Verder zijn de
verbindende landschappelijke structuurdragers
(Spoorlaan, Bovensloot, slagenlandschap) tussen
beide delen danig verstoord door de Steekterweg,
de rotonde en de gymzaal op de gedempte
Bovensloot .
Het is belangrijk om deze barrière te slechten
en de verbindende lijnen weer te herstellen,
om hiermee de beide dorpsdelen weer te laten
aanhelen. Dit is extra urgent met oog op de
nieuw te bouwen MFA aan de Spoorlaan (bij de
voetbalvereniging). Deze ligt (door de barrière van
de Steekerweg) gevoelsmatig erg ver weg van de
historische kern. Daarnaast is het de wens, om het
landgoed de Hooge Burch (zowel maatschappelijk
maar ook ruimtelijk) beter met het dorp te
integreren.
Qua stedenbouwkundige structuur wordt
daarom maximaal ingezet op versterken van de

Slechten van barriere: omvorming rotonde naar ‘Brink’

noordoost-zuidwest structuur, herstel van de
Bovensloot, en de herinrichting van de rotonde
tot een nieuwe, meer intieme dorpse ruimte met
als metafoor een ‘brink’. De kruising (rotonde)
tussen Spoorlaan en Steekterweg is daarin
letterlijk en figuurlijk de spil waar de beoogde
ontwikkeling om draait. De herstructurering van
de beide ontwikkellocaties aan weerzijden van
de Steekterweg zijn belangrijke bouwstenen om
de Steekterweg plaatselijk te versmallen tot een
brink. De dominante richting en maatvoering van
de Steekterweg wordt daarbij zoveel mogelijk
ontkend. Om dit te bereiken wordt nieuwbouw in
nieuwe rooilijnen geplaatst, die tezamen de brink

begrenzen en omsluiten. Het is zeer wenselijk
als dit hand in hand gaat met een herinrichting
van de rotonde. De geplande reconstructie
van de Spoorlaan biedt hiervoor de kans. De
brink kan aldus een verbindende schakel tussen
‘noordoost’ en ‘zuidwest’ Zwammerdam gaan
vormen. Maar ook passanten op de Steekterweg
krijgen hier even de ruimtelijke beleving van ‘in
het dorp’ te zijn. Opgemerkt moet worden dat -in
tegenstelling tot de Spoorlaan- de Steekterweg en
de rotonde technisch nog in goede staat verkeren,
en uit dat oogpunt nog niet aan vervanging toe
zijn.
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Bouwvlakken
De strook tussen de Spoorlaan en Bovensloot
biedt ruimte voor een vrijwel aaneengesloten,
rechthoekig bouwvlak met een diepte van ca. 45
meter. Het biedt daarmee relatief veel flexibiliteit
voor een blokverkaveling, die gefaseerd kan
worden ontwikkeld. Door de Bovensloot
(weg) een directe aansluiting te geven op de
Steekterweg kan de omslachtige ontsluiting op
de Spoorlaan komen te vervallen en worden de
bouwmogelijkheden verder vergroot. Op enkele
plekken zijn onderbrekingen van het bouwvlak
wenselijk, om daarmee ruimtelijke verbindingen
tussen Spoorlaan en het landgoed de Hooge Burch
te bewaren. Met name t.p.v. de MFA is één grotere
opening wenselijk, waarmee de MFA áán het
landgoed komt te liggen.
Door de weer open te graven Bovensloot wordt
de Scholenlocatie in twee kleinere bouwvelden
verdeeld. Omdat hier veel verschillende
richtingen bij elkaar komen én vanuit de wens
om een ruimtelijk begrensde brink te maken, zijn
de bouwvelden hier meer grillig van aard. De
invulling van deze bouwvelden vereist een meer
specifieke verkaveling, geënt op deze grilligheid.
Gebouwtypologie
Gebouwtypologie word enerzijds ingegeven
door het gewenste woonprogramma, anderzijds
ook door de stedenbouwkundige situatie ter
plaatse. De locatie Spoorlaan-zuid is door zijn
Courante, flexibele bouwvlakken Spoorlaan-zuid
(vogelvlucht zuidwestwaarts)
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courante maat ideaal voor een meer traditionele
blokverkaveling in de vorm van aangesloten,
grondgebonden (rij-)woningen, maar ook vele
andere typologieën zijn hier denkbaar.
De Scholenlocatie vraagt om een meer specifieke
typologie, die zich beter laat kneden binnen de
gewenste bouwvelden. Te denken valt aan (een
mix van) gestapelde bouw (appartementen) of, ten
noorden van de doorgetrokken Bovensloot, een
(knarren)hofje met gezamenlijke binnentuin.
Op de koppen van beide locaties, aan weerzijde
van de brink, is een iets hogere bouwmassa en
dichtheid gewenst, bijvoorbeeld in de vorm van
herenhuizen of appartementen. Dit om de ‘brink’
ruimtelijk wat meer aan te zetten. In te zetten
gebouwtypologieën dienen dienstbaar aan de
vorming en begrenzing van de nieuw te vormen
brink te zijn.
Rooilijnen , adressering en oriëntatie
Rooilijnen volgen zoveel mogelijk de aangegeven
bouwvlakken, waarmee de openbare ruimte een
heldere begrenzing met bouwmassa krijgt. De
overgang tussen openbaar en privédomein wordt
helder vormgeven door enerzijds de voorgevels,
gericht op de openbare ruimte, en anderzijds
door zorgvuldig en duurzaam vormgegeven
erfafscheidingen. In geval van hoekwoningen
wordt een dubbele oriëntatie nagestreefd,
bijvoorbeeld in de vorm van een overhoekse

woning (gedraaide woningplattegrond/entree
‘om de hoek’) of zij-uitbouw of –erker. Hiermee
ontstaat een prettig beleefbaar openbaar gebied,
waarin men zich gezien weet (sociale veiligheid).
Op de locatie Spoorlaanzone is de hoofdoriëntatie
(adressering) grotendeels gericht op de Spoorlaan
en de Bovensloot. Hier zal voorzien moeten
worden in een woonpad als nieuw adres. Voor
de Scholenlocatie is een alzijdig georiënteerd
bouwprogramma wenselijk, dat zich zowel
richt op de Buitendorpstraat, de Spoorlaan, de
nieuw te vormen brink en aan weerzijden op de
doorgetrokken Bovensloot.
Bouwhoogtes
Binnen het plangebied worden als uitgangspunt
de maximale bouwhoogte en goothoogte uit het
nu vigerende bestemmingsplan aangehouden,
te weten 9 resp. 6 meter. Binnen deze maat zijn
2 lagen en een (zolder)kap mogelijk. Alleen
voor bebouwing, aangrenzend aan ‘de Brink’
(De Steekterweg) wordt de maximale bouw- en
goothoogte verhoogd naar 12 respectievelijk 7
meter. Binnen deze maat zijn twee volwaardige
bouwlagen plus één royale kaplaag (+ eventuele
zolderlaag) mogelijk.
Beeldkwaliteit
De planlocatie is in de gemeentelijke
welstandsnota aangemerkt als ‘dorps
woongebied’ (2B) en kent een ‘regulier

welstandsregime’. Ook voor de nieuwe
ontwikkeling blijven deze gebiedsindeling en
dit regime van toepassing. De omvang van de
gebiedsontwikkeling geeft echter wel aanleiding
om een aanvullend beeldkwaliteitsplan op stellen,
als addendum op de huidige welstandsnota. Met
dit beeldkwaliteitsplan worden sturing en borging
gegeven aan een aantal kwalitatieve aspecten ten
aanzien architectuur, overgang-openbaar-privé
(erfafscheidingen) en de openbare ruimte, dat
zich in een bestemmingsplan doorgaans niet laat
regelen. Doel is dat een coherent, herkenbaar
dorps doch gevarieerd beeld ontstaat, dat
bijdraagt aan eenduidige beleving van het gehele
plangebied als samenhangend geheel.
Daarbij wordt uitgegaan van een hoogwaardige
dorpse architectuur en materialisatie van de
gebouwen en erfafscheidingen, passend bij
de bestaande gebouwen in de omgeving. De
materiaalkeuze en detaillering moeten bijdragen
aan een duurzame uitstraling die de tand des
tijds glansrijk kan doorstaan. Om aan te sluiten
bij de dorpse karakteristiek wordt uitgegaan van
architectuur met kappen. Voor de appartementen
rondom de kruising of ‘Brink’ kunnen dit
afgeknotte schildkappen zijn, refererend
naar de bestaande villa’s aan weerzijden van
de Steekerweg en de appartementen aan de
Buitendorpsstraat.

Welstandsniveaus

referentiebeeld architectuur rondom ‘de Brink’:

Proefverkaveling
De exacte invulling van de stedenbouwkundige
structuur is in de planuitwerking nader te
bepalen. Om de mogelijkheden te testen en
hiervan een eerste indruk te geven, is een tweetal
proefverkavelingen opgesteld. Deze zijn te
raadplegen in bijlage I.
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3.2 Programmatisch-functioneel
Na een jarenlang gebrek aan woningbouwlocaties
binnen Zwammerdam biedt de Spoorlaanzone de
kans om op relatief korte termijn te starten met
bouwen. Vraag daarbij is welk woonprogramma
precies gewenst is.
Woonwensen
Om de woningbehoefte in beeld te krijgen, is
vanuit de Belangenvereniging Zwammerdam
(BVZ) een werkgroep Wonen (wooncommissie)
opgericht. Deze wooncommissie heeft in beeld
gebracht, waar het dorp in kwantitatieve en
kwalitatieve zin behoefte aan heeft. Met de inzet
van lokaal talent en expertise heeft de commissie
een waardevol een oriënterend onderzoek
onder de inwoners uitgevoerd. Dit heeft
geresulteerd in diverse notities, ondermeer het
woningbehoefteonderzoek uit 2018, gebaseerd
op 60 interviews. De uitkomst daarvan is voor wat
betreft de BVZ nog steeds richtinggevend voor de
woningbouwopgave, te weten 150 woningen erbij
voor specifieke doelgroepen. Deze wens beslaat
het gehele dorp. Voor specifiek de Spoorlaanzone
ziet de wooncommissie ruimte om tenminste
100 woningen te bouwen, in een goede mix aan
typologieën. De Spoorlaanzone moet daarbij als
‘draaischijf’ fungeren, continue afgestemd op
andere potentiële woningbouwlocaties binnen het
dorp. De wooncommissie heeft dan ook de wens
om de Spoorlaanzone te beschouwen als de meest

flexibele bouwlocatie waarin programmatisch
maatwerk mogelijk is.
Ipse de Bruggen heeft voor de locatie Spoorlaanzuid aangegeven deze locatie te willen (laten)
ontwikkelen in een dorpse- en landelijke
dichtheid. Zij ziet ruimte voor ca. 60 tot 100
woningen, afhankelijk van de woninggrootte. Zij
denkt daarbij aan een gevarieerde mix tussen
sociale huur en -koop, en vrije sector huur en
-koop, in eerste instantie vooral gericht op starters
en senioren. Tevens overweegt Ipse de Bruggen
de realisatie van een woonzorgvoorziening en/ of
de realisatie van een eerstelijns zorgfunctie. Bij
dergelijke functies is er de mogelijkheid om de
(nacht)zorg met Ipse de Bruggen te combineren.
Bij het afstoten van de gronden van de locatie
is het voor Ipse de Bruggen ten zeerste van
belang dat de nieuwbouw rekening houdt met
de doelgroep van Hooge Burch. Bij voorkeur
worden er ook voorzieningen en/ of zorgverlening
gedeeld met de nieuwe ‘buren’.
De wensprogramma’s van de Wooncommissie
en Ipse de Bruggen zijn gespiegeld aan het
gemeentelijk woonbeleid en de bijbehorende
behoefteprognoses. De gemeente, de
wooncommissie, Ipse de Bruggen, en partieel ook
Woonforte hebben daarover meermaals overleg
gevoerd. Daaruit zijn de volgende uitgangspunten
gedestilleerd:

Draaischijf principe Spoorlaanzone (bron: wooncommissie)

Uitgangspunten woningbouw
• Bouwen voor de behoefte van het dorp zelf.
Dit wil niet zeggen dat er een hek om het dorp
staat, maar dat de lokale (autonome) behoefte
leidend is voor de woningbouwaantallen en
typologieën.
• Er is een autonome behoefte van ca 5 woningen
per jaar. De eerste jaren wordt uitgegaan
van 10 woningen, omdat er sprake is van
uitgestelde vraag, die in de afgelopen 10 jaar
is opgebouwd. Op lange termijn wordt de
behoefte naar verwachting nihil, dan verlaat de
babyboomgeneratie de woningmarkt.
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Proefverkaveling met voorgestelde (indicatieve) fasering
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• Op de locatie Spoorlaan is reeds sprake van
(zorg)woningen. Nader te bezien is welk deel
hiervan is te beschouwen is als ‘substitutie’, en
daarmee bovenop de autonome behoefte kan
worden geteld.
• Concentratie van appartementen rondom de
kruising Spoorlaan-Steekterweg, omdat dit
ruimtelijk gezien de meest geschikte locatie is.
• Er is behoefte aan goedkope koopwoningen
met een prijs tot € 200.000. Het is momenteel
niet mogelijk om dit aanbod te realiseren.
Daarom streeft Woonforte de verkoop van een
aantal bestaande sociale huurwoningen na.
Minimaal hetzelfde aantal wordt elders in het
dorp nieuw gebouwd. Uitgegaan wordt van de
verkoop van 5 huurwoningen.
• Ruimte creëren voor de realisatie van 10 CPOwoningen.
• Senioren realiseren hun verhuiswens
doorgaans zeer traag. Senioren effectueren
hun verhuiswens beperkt. Wanneer in één
keer een fors aantal seniorenwoningen
wordt aangeboden, zullen ze vooral naar
niet-Dammenaren gaan. Dit is strijdig met de
ambitie om voor het dorp zelf te bouwen.
• Conform de doelgroepenverordening (2019)
wordt tenminste 25% van de woningen
gebouwd in de sociale huursector, en tenminste
10% in de middeldure huur of goedkope koop.
• Aanbieden van een verhuisondersteuning voor
ouderen om beweging in gang te brengen.

Wensprogramma woningbouw
Op basis van de woningbehoefte en in overleg
met de Belangenvereniging Zwammerdam en
Woonforte ontstaat het volgende wensprogramma
voor de eerstkomende 5 jaar
• 5 startersappartementen sociale huur
• 15 goedkope / betaalbare eengezinskoopwoningen tot € 250.000, waarvan 10
middels CPO. De woningen onder € 200.000
worden aangeboden via verkoop van bestaande
sociale huurwoningen.
• 5 sociale eengezins-huurwoningen
• 10 grondgebonden koopwoningen in het
middensegment, met spreiding over deze
prijsklassen.
• 10 senioren-huurwoningen, waarvan 5 sociale
huur, gefaseerd op te leveren. Op langere
termijn nog eens 10 woningen. De helft kan
bestaan uit appartementen. Hofjeswonen is een
kansrijke woonvorm.
Prioritering en fasering woningbouw
Fasering binnen het plangebied
Om de verbinding tussen Zwammerdam
noord- en zuid te versterken wordt één
coherent stedenbouwkundig plan opgesteld.
Binnen het stedenbouwkundig plan wordt de
locatie Spoorlaan-zuid in samenhang met de
Scholenlocatie ontwikkeld. Gezien de relatief
beperkte autonome woningbehoefte in relatie
tot een potentiële nieuwbouwcapaciteit van ca.
100 tot 140 woningen, vergt dit wel een fasering

in bouwprogramma. Voorkomen moet immers
worden dat de Zwammerdamse woningmarkt in
korte tijd overspoeld.
Op basis van een proefverkaveling (zie ook
bijlage I) wordt een voorlopige grove fasering
voorgesteld. Hierin moet rekening gehouden
worden met een redelijke verdeling tussen
de verschillende grondpostities (gemeente
en Ipse de Bruggen) én de gewenste
woningbouwprogrammering.
De eerste ontwikkelingen zullen zich bij voorkeur
concentreren rondom de kruising SpoorlaanSteekterweg (aan de beoogde brink). Om
de brink ruimtelijk te begrenzen, wordt hier
voornamelijk gedacht aan gestapelde bouw
(appartementen) of andere ‘ruimtebegrenzende’
woningtypologieën met enige massa. Het thans
onbebouwde ‘schapenweitje’ (op de kop van
de locatie Spoorlaan-zuid (1)) biedt hiervoor al
direct gelegenheid, met iets ten zuiden daarvan
ruimte voor een aantal grondgebonden (starters)
woningen of een CPO-project.
De scholenlocatie (2) ten noorden van het
kruispunt kan daarna aan bod komen, maar
uiteraard niet eerder dan dat de MFA gereed is.
Het westelijke kaveldeel (locatie Zwanenburcht,
2a) leent zich door de beperkte kavelmaat goed
voor een kleinschalig, grondgebonden seniorenof ‘knarren’hofje, aansluitend op de bestaande
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seniorenappartementen van Woonforte.
Hiermee wordt het leveren van ouderenzorg in
de toekomst haalbaarder. Op het oostelijk deel
(Oranje Nassauschool, 2b) zijn appartementen
voorzien, al dan niet in combinatie met een
herbestemming van het cultuurhistorisch
interessante schoolgebouw. Om overaanbod aan
appartementen te voorkomen moet hier mogelijk
getemporiseerd worden.
In het middendeel (3) en het zuidelijke deel
(4) van de locatie Spoorlaan-zuid zal de nadruk
komen te liggen op de realisatie van de meer
traditionele eengezinswoningen. Ook hier zou
het CPO-project gerealiseerd kunnen worden.
Het lijkt logisch om deze zuidelijke delen als
laatste te ontwikkelen. Als de woningbehoefte
aanleiding geeft voor meer grondgebonden
eengezinswoningen kan dit mogelijk ook meer
naar voren worden gehaald.
Onverwachte vertragingen, gewijzigde inzichten
of bouwontwikkelingen elders of kunnen
aanleiding geven om de nu gedachte fasering te
wijzingen.
Fasering in relatie tot overige potentiele
bouwlocaties
Buiten de Spoorlaanzone zijn er binnen
Zwammerdam nog meerdere kleine (potentiële)
ontwikkellocaties voor woningbouw. Het betreft
hier veelal particulier grondbezit, en ontwikkeling
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hiervan is in de tijd moeilijk te voorspellen.
In bijlage II is een overzicht opgenomen, met
alle potentiële woningbouwlocaties in dorp.
Deze potentiele bouwlocaties in Zwammerdam
kunnen (op termijn) op gemeentelijke
medewerking rekenen, mits er een aantoonbare
kwaliteitsverbetering plaatsvindt, en het
programma aansluit bij de woningbehoefte.
In de programmering en fasering zal er dus
een continue afstemming moeten zijn met de
ontwikkeling in de Spoorlaanzone, en vice versa.
Door de kaveleigenschappen geldt de locatie
Spoorlaan-zuid daarbij als meest flexibele
locatie, geschikt om in te kunnen spelen op de
dan gewenste woningtypologie en doelgroep.
M.a.w. de programmering (woningtypologieën)
op de Spoorlaan-zuid is volgend aan eventuele
woningbouwontwikkelingen elders.
Naast planvorming voor de spoorlaanzone
zijn ook voorbereidende verkenningen voor
woningbouw op het tweede voetbalveld van de
VV Zwammerdam (gemeentelijke grondpositie) in
gang gezet. Daadwerkelijke bebouwing zal slechts
worden geëffectueerd als ontwikkeling van de
Spoorlaan onverhoopt komt te vervallen, en als
ook andere locaties niet tot ontwikkeling zouden
komen.

Addendum Wooncommissie
Er blijft een verschil van inzicht tussen het huidige
gemeentelijk woningbouwbeleid en de wensen
van de Wooncommissie. Om het dorp vitaal te
houden heeft de Wooncommissie grotere ambities
als het gaat om de (begin)omvang, het tempo en
de prioritering van woningbouw. Om dit kenbaar
te maken heeft de wooncommissie een addendum
op deze woonparagraaf opgesteld. Deze is ter
kennisgeving opgenomen in bijlage III.
In reactie hierop stelt de gemeente, dat
het algemene uitgangspunt een adaptieve
ontwikkeling is. Dus niet op basis van exact vooraf
bepaalde aantallen en categorieën, maar op basis
van de dan geldende vraag. Dat betekent wel dat
de huidige inzichten van de woonbehoefte zoals
hier eerder gesteld, in eerste instantie leidend
zullen zijn, maar niet absoluut.
Plintfuncties
Overige functies die van meerwaarde zijn voor het
dorp (en mits niet strijdig met provinciaal beleid
en een goed woon- en leefklimaat) zijn altijd
voorstelbaar binnen het plangebied. Met name
rondom de huidige rotonde (aan de gedachte
‘brink’) zouden voorzieningen in de plint van de
bebouwing (in aanvulling op bakkerij Blom) een
bijdrage kunnen betekenen aan de levendigheid
van de brink.

3.3 Verkeer en parkeren
De Steekterweg is formeel een 30 km weg,
maar ademt nog altijd de sfeer uit van een
doorgaande weg. Het (op termijn) aantakken
van zijstraten op de Steekterweg zou wenselijk
zijn. Enerzijds omdat dit op een natuurlijke wijze
een snelheidremmend effect heeft (rechts heeft
voorrang), anderzijds omdat het dorp hierdoor
veel beter ontsloten wordt. In het bijzonder voor
de Bovensloot (weg) is een directe aansluiting op
de Steekterweg gewenst. Voor de ontwikkeling
van de Spoorlaanzone is dit het uitgangspunt. De
Bovensloot kan daarmee de krappe Spoorlaan
als doorgaande weg richting polder Steekt
ontlasten. De Spoorlaan hoeft dan slechts een
lokale ontsluitingsfunctie te vervullen en wordt
ingericht als fiets/voetgangersstraat (‘auto te
gast’). De rotonde komt te vervallen en verandert
in een ongelijkwaardige kruising, waarin
(langzaam) verkeer op de Spoorlaan voorgaat. Een
duidelijke keuze voor het dorp in plaats van voor
het doorgaand verkeer. Dit doorgaande verkeer
op de Steekterweg moet immers een bajonet
beweging maken, en voorrang verlenen aan de
Spoorlaan.
Een bajonetaansluiting zoals voorgesteld kan
bijdragen aan een betere verkeersafwikkeling
en een betere verkeersveiligheid dan een
volledig traditioneel kruispunt. Vanuit
verkeerskundig oogpunt geldt echter dat de
huidige rotonde als beste oplossing voor de

Voorgestelde verkeersstructuur

verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling wordt
beschouwd, omdat deze voor alle kruisende
bewegingen gelijkwaardig is. Verder gelden als
verkeerskundige bezwaren dat eventuele extra
verkeersaansluitingen aan de zijde van de Hooge
Burch het fietspad kruisen. In geval van realisering
van een snelfietsroute zoals opgenomen in
het coalitieakkoord 2018-2022, is dit minder
wenselijk.

Aan de zuidoostzijde van de Bovensloot komt een
woonpad, als adres voor de nieuwe woningen
hier. Dit wordt doorgetrokken tot over de
Steekterweg heen en gespiegeld ten opzichte
van het weer open te graven deel. Hierdoor
ontstaat een woonmilieu, geadresseerd aan een
verkeersluwe singel. Autoverkeer is hier slechts
bij hoge uitzondering (verhuizing/calamiteiten)
toegestaan.

N v U S p o o r l a a n zo n e Zw a m m e rd a m

25

Voor het gehele programma geldt, dat voorzien
moet worden in voldoende parkeergelegenheid,
waarbij de gemeentelijke parkeernota als basis
geldt voor een gesloten parkeerbalans. Parkeren
langs de Spoorlaan zal beperkt blijven tot
plaatselijk enkele bezoekersparkeerplaatsen.
Het overige parkeren wordt zoveel mogelijk
georganiseerd in meer geconcentreerde
parkeervoorzieningen in de vorm van
zogenaamde parkeerkoffers, uit het zicht tussen
de bouwblokken in.
Voor de Scholenlocatie biedt de openbare ruimte
nog plek voor informeel haaks- en langsparkeren.
Daarnaast zal een deel van de parkeeropgave
binnen het bouwvlak moeten worden opgelost.
Gezien de beperkte maat zal dit waarschijnlijk in
gebouwde vorm (of deels overkluisd) gebeuren.

3.4 Openbare ruimte
Centrale blikvanger binnen de planontwikkeling
is de Spoorlaan, als verbindend rijgsnoer tussen
de verschillende dorpsdelen. Belangrijk daarom
is dat de Spoorlaan over de gehele lengte
een eenduidige en herkenbare inrichting gaat
krijgen, welke naadloos over zal gaan in de
Swadenburgerdam en de historische dorpskern.
Gezocht zal worden of het huidige, wat smalle
straatprofiel verbreed kan worden en iets
meer ruimte tussen de rijbaan en bermsloot
gevonden kan worden. De inrichting moet er
echter op gericht zijn, dat fiets- en voetgangers
hier het primaat hebben. Gedacht kan worden
aan een zogenaamde fietsstraat, waar de auto
te gast is. Hierin passen slechts incidenteel wat
bezoekersparkeerplaatsen. Ook is ruimte gewenst
voor een robuuste laanbomenstructuur, als ‘echo’
van de bomenlaan langs de Bovensloot. De
Bovensloot zal ter plaatse van de Scholenlocatie
worden hersteld en dienen als aantrekkelijk
woonadres, ontsloten met informele woonpaden.
Deze woonpaden worden ook naar het zuidwesten toe verder doorgetrokken.
Aan de Buitendorpstraat zal zoveel mogelijk
worden aangesloten op de daar bestaande
inrichtingsprincipes.

referentie fietsstraat
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Eenduidig vormgegeven Spoorlaan als rijgsnoer

Bij de inrichting van het openbaar gebied gelden
de uitgangspunten uit het handboek DALI
(De Alphense Lijn). Dit is verder uitgewerkt in
het Programma van Eisen, opgeslagen in het
programma DALI. Opgemerkt wordt echter dat de
actuele opgave van duurzaamheid nog niet altijd
gelijk loopt met de Alphense lijn, bijvoorbeeld in
het kader van hergebruik van materialen. Hier zal
in een verdere uitwerking rekening mee gehouden
moeten worden.

4. Onderzoek en haalbaarheid
4.1 Cultuurhistorie en archeologie
Algemeen
In archeologische opzicht is de locatie van Ipse
de Bruggen van grote betekenis. Bij opgravingen
in de jaren 70 zijn hier diverse Romeinse schepen
gevonden. Het zijn tastbare herinneringen aan
de Romeinse Limes, de noordgrens van het
voormalige Romeinse Rijk. Andere archeologische
resten zijn verborgen in het landschap. Toch
krijgen ze op basis van allerlei onderzoeken
wel het predicaat ‘hoge verwachting’ mee. De
bescherming van deze archeologische resten is
geregeld in de vigerende bestemmingsplannen.
Om het opgegraven Romeinse fort Nigrum Pullum
meer vorm en zichtbaarheid te geven, zijn de
contouren teruggebracht in het landschap en
is een toegangspoort geplaatst. De Romeinse
Limes is opgenomen op de voorlopige lijst van
werelderfgoederen van Unesco. Zwammerdam telt
6 rijksmonumenten. 12 objecten zijn aangewezen
als beschermd gemeentelijk monument. Zo’n
15 tot 20 panden zijn als beschermwaardig
geïnventariseerd. Het bouwkundig ensemble
van de oude kern van Zwammerdam wordt
hoog gewaardeerd. Planologische bescherming
zal plaatsvinden in het op te stellen
paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie. Behalve
de historische ontwikkeling van het dorp dient
ook dit archeologische verleden een bron van
inspiratie te zijn voor nieuwe ontwikkelingen in
het dorp.

Planlocatie
In de cultuurhistorische waardenkaart zijn binnen
het plangebied de Spoorlaan, en parallel daaraan
de Bovensloot en bijbehorende boezemkade
opgenomen als cultuurhistorisch waardevolle
landschapselementen. Met name de structuur en
het tracé van deze lijnen zijn van belang:
• Spoorlaan: Opgenomen in woonwijk; vooral
tracé nog van waarde, en wellicht talud naar
watergang.
• boezemkade Bovensloot: Structuur in
parkachtige setting in bebouwde omgeving
ingevoegd; kade vermoedelijk ook afgevlakt.
Vooral het tracé is cultuurhistorisch nog van
belang.
• Boezemsloot: Boezemsloot in stedelijke
omgeving, als ensemble gaaf bewaard maar
enigszins verloren in stedelijk gebied. Tracé
vooral waardevol.
Het plangebied ten noorden van de Steekterweg
(waardevol ensemble) wordt met name
stedenbouwkundig en architectonisch als
waardevol aangemerkt:
• Vinkebuurt: Eenvoudige dorpsuitbreiding
uit de naoorlogse periode (circa 1960)
aan de noordwestkant van Zwammerdam.
De uitbreiding bestaat uit lange blokken
geschakelde eengezinswoningen in een
halfopen verkaveling, met veel ruimte voor
groen en een geïntegreerde waterpartij.

Oranje Nassauschool

Opvallend is de schuine situering van de
woningblokken aan de Vinkebuurt. Aan de
Buitendorpstraat is er een groenzone met
onderwijsvoorzieningen.
• Het object aan de Buitendorpstraat 1 te
Zwammerdam stamt uit de periode 1940-1965.
Het object is een school en in het bijzonder
een gangschool. De bouwstijl is shakehands.
Van belang vanwege karakteristieke bouwtype,
gaafheid van hoofdvorm, materiaalgebruik,
gevelindeling. Cultuurhistorische waarde
vanwege bijzondere functie.
Genoemde cultuurhistorische waarden zullen
bij de planontwikkeling in acht moeten worden
genomen en afgewogen worden t.a.v. andere
belangen.

N v U S p o o r l a a n zo n e Zw a m m e rd a m

27

4.2 Groen en bomen

4.3 Ecologie

Algemeen
Zwammerdam heeft een aantal belangrijke
groenstructuren, zoals het Ziendepark, het
plantsoen aan de Dr. Schreuderstraat en langs
de Steekterweg. Daarnaast vervult ook het semiopenbare landgoed Hooge Burch een belangrijke
rol in de groenbeleving van het dorp. Her en der
komen beschermwaardige, monumentale bomen
voor, met een concentratie in de oude dorpskern
en rondom de begraafplaats. Groen is een
wezenlijk onderdeel van de dorpse kwaliteit en in
het tegengaan van hittestress, en moet daarom
zo veel mogelijk gehandhaafd of gecompenseerd
worden.

Algemeen
De kern Zwammerdam is gelegen op circa
600 meter van het Natura 2000-gebied ‘De
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’. Omdat
dit Natura 2000-gebied als stikstofgevoelig
is aangemerkt, dienen ontwikkelingen in
Zwammerdam getoetst te worden op hun invloed
op dit gebied.

Planlocatie
Binnen het plangebied is sprake van één formeel
beschermwaardige boom ter plaatse van de hoek
Spoorlaan-Buitendorpstraat. Het gaat hier om
een ruim 100-jarige lindeboom. Dat laat onverlet,
dat ook elders binnen het plangebied volgroeide
bomen aanwezig zijn, die voor de beleving, de
gezondheid en het tegengaan van hittestress erg
belangrijk zijn.
Bestaande bomen zullen dan ook nader
geïnventariseerd moeten worden. Een boomeffect analyse voor waardevolle exemplaren moet
uitwijzen welke maatregelen nodig zijn om deze
bomen binnen het plan te kunnen behouden,
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Uitsnede bomenkaart

Hittestress

danwel op welke wijze deze gecompenseerd
moeten worden. Dit is van belang, omdat de
hittestresskaart laat zien dat versteende gebieden,
de omgeving warmer is. In de te ontwikkelen
Spoorlaanzone -ter plaatse van de deellocatie
Spoorlaan-zuid- is momenteel maar beperkt
sprake van verstening, met veel opgaand groen.
Het is hier dan ook relatief koel.

In de kern van Zwammerdam worden van de
in Nederland beschermde diersoorten, naast
algemene broedvogels, met name de vleermuis,
huismus en gierzwaluw verwacht. Deze soorten
zijn gebonden aan gebouwen en komen
vaak voor in woonkernen. Tijdens grond- en
bouwwerkzaamheden kan ook de rugstreeppad in
bebouwd gebied opduiken.
Het parklandschap van Hooge Burch in
Zwammerdam is rijk aan diersoorten.
Vermoedelijk komen hier ook vleermuiskolonies
voor. Welke soorten precies is niet in kaart
gebracht, maar het is de enige geschikte plek
in de wijdere omgeving voor boombewonende
soorten. Daarnaast loopt de Elfenbaan (de
verbindingszone van de NNN (voorheen EHS)
met dras-en- plasnatuur) langs het spoor en de
N11 langs Zwammerdam. De Elfenbaan vervult
een belangrijke functie om natuurgebieden in de
provincie Zuid-Holland met elkaar te verbinden.

Planlocatie
Soortenbescherming
Er zal een ecologische quickscan nodig zijn voor
het gebied. Vooral het aspect soortenbescherming
is hier aan de orde.
Gebiedsbescherming
Bij de sloop en nieuwbouw komt stikstofdepositie
vrij. Het moet onderbouwd worden (idealiter
met berekening) dat in deze aanlegfase geen
toename aan stikstofdepositie op beschermde
natuurgebieden ontstaat. Ook voor de
gebruiksfase dient inzichtelijk gemaakt te worden
dat geen toename aan stikstofdepositie op
beschermde Natura2000gebieden ontstaat.

4.4 Water
Algemeen
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is
waterkwaliteitsbeheerder in Zwammerdam. Het
beheert ook de waterpeilen in de verschillende
polders rondom Zwammerdam. De dorpskern zelf
ligt niet in een polder, maar in het boezemgebied
van de Oude Rijn. Korte, hevige buien zullen
naar verwachting steeds vaker voorkomen. Dit
klimaateffect heeft grote impact in stedelijk
maar ook landelijk gebied. Wateroverlast is bij
deze extreme buien niet te voorkomen. Het is
daarom niet de vraag of, maar vooral waar de
wateroverlast zal optreden, en welke gevolgen te
verwachten zijn.
Planlocatie
De stresstest voor waterbergingkaart maakt
inzichtelijk, dat er in het projectgebied geen
wateroverlastlocaties ontstaan na een extreme
bui van 100 millimeter in 2 uur. Niettemin is de
stelregel, dat eventueel te dempen water en
extra verhard oppervlak wordt gecompenseerd

met extra oppervlaktewater. Hiervoor liggen
kansen ter plaatse van de huidige gymzaal. De
Bovensloot, een historische afwatering in open
verbinding met de Oude Rijn, is hier ‘ondergronds’
gegaan. Zowel vanuit de wateropgave als vanuit
het perspectief van ruimtelijke kwaliteit is het
wenselijk deze structuurdrager voor het dorp weer
te herstellen.

4.5 Riolering
Algemeen
In de dorpskern ligt voornamelijk riool
onder vrij verval voor afvoer van vuil water
gemengd met regenwater. Op enkele locaties
is hemelwaterafvoer afgekoppeld. In een
deel van de kern ligt een gescheiden stelsel.
Langs de Steekterweg en Kortsteekterweg ligt
drukriolering voor de afvoer van alleen vuil
water. Het regenwater wordt daar geloosd op de
naburige sloten. Het rioolwater gaat naar een
transportgemaal van het Hoogheemraadschap, dat
het verpompt naar een zuivering in Bodegraven.
Lozingen van regenwater op drukriolering en

Stresstest water
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de capaciteit van het transportgemaal van het
Hoogheemraadschap zijn aandachtspunten.
Relatie riolering en wateroverlast door
klimaatverandering
Bij drukriolering is er geen relatie tussen
riolering en wateroverlast door neerslag. In deze
gebieden is de bergings- en afvoercapaciteit
van de sloten (oppervlaktewater) in combinatie
met de hoogte van het maaiveld bepalend.
Theoretische berekeningen van het riool in de
dorpskern geven op een paar locaties ‘water op
straat’, maar dit komt, tot nu toe, niet overeen
met praktijkervaringen. Om de rivieren waar het
overtollige water op geloosd wordt, te ontzien in
tijden van hoog water, is het van belang om het
watervasthoudend vermogen van het gebied zo
hoog mogelijk te houden. Daarom heeft het de
voorkeur om zo min mogelijk verharding aan te
brengen en waar dat toch gebeurt om te proberen
daar zo veel mogelijk open bestrating toe te
passen.
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4.6 Duurzaamheid
Algemeen
Zowel de rijksoverheid als de gemeente Alphen
aan den Rijn heeft de ambitie om in 2050 vrij te
zijn van fossiele brandstoffen en energie- en CO2neutraal te zijn.
In het actieprogramma 2017 – 2020
“Doorbraakplan voor een duurzaam Alphen
op weg naar 2050; een groene stad met lef!”
zijn de ambities nader uitgewerkt in concrete
tussendoelen:
• In 2020 wekt Alphen aan de Rijn 14% van
zijn energieverbruik duurzaam op (een
verdubbeling ten opzichte van 2014);
• In 2020 heeft Alphen 50% meer aansluitingen
met zonne-energie t.o.v. 2016;
• Vanaf 2018 is nieuwbouw aardgasloos,
energieneutraal en afgestemd op de omgeving;
• Om de gevolgen van klimaatverandering op te
vangen streeft Alphen aan den Rijn naar een
verbeterde opvang en afvoer van regenwater
en het dempen van hittestress, onder andere
door groene daken en groene gevels;
• Voor de transitie naar een circulaire economie
streeft Alphen ernaar in 2025 50% van
de grondstoffen circulair in te zetten en in
bouwprojecten meer hergebruikte materialen
in te zetten, waaronder circulair beton.

Energieakkoord en Convenanten
Alphen aan den Rijn heeft het Energieakkoord
Holland Rijnland 2017 – 2025 en het convenant
Regionale energiestrategie 2018 – 2025 MiddenHolland ondertekend. Beide regio’s streven
naar een energieneutraal, klimaatbestendige
en fossiele energievrije regio, waarin ruimte is
gereserveerd voor het opwekken van duurzame
energie.
Ook heeft Alphen aan den Rijn zich aangesloten
bij het Convenant klimaat-adaptief bouwen van
de Provincie-Zuid-Holland. Daarin is uitgewerkt
dat opdrachtgevers en bouwpartijen in ZuidHolland samenwerken, waarin is afgesproken te
streven naar:
• Minder wateroverlast
• Meer biodiversiteit
• Minder hittestress
• Minder langdurige droogte en minder nadelige
gevolgen ervan
• Minder bodemdaling en minder nadelige
gevolgen ervan dan er voorafgaand aan
de ruimtelijke ontwikkeling van het
woningbouwplan was.
Daarnaast heeft Alphen aan den Rijn het
Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart
getekend om de CO2-uitstoot terug te dringen en
schaarse grondstoffen te hergebruiken.

Zwammerdam Energieneutraal
In juni 2015 heeft het idee Zwammerdam
Energieneutraal de wedstrijd ‘Het beste idee van
Alphen’ gewonnen. In dit idee werd voorgesteld
om Zwammerdam energieneutraal te maken
door lokaal geproduceerd biogas te gebruiken
in plaats van aardgas. De projectgroep Bionet
Zwammerdam Energieneutraal heeft dit
positieve idee, dat een goede bijdrage aan de
energietransitie kan opleveren, opgepakt en
verder onderzocht. Uit de eerste verkenning
blijkt dat dit idee nu nog niet haalbaar is. In
een vervolgonderzoek wordt het idee breder
onderzocht. Naast biogas worden ook de
andere alternatieven voor aardgas die uit
de warmteanalyse naar voren zijn gekomen
meegenomen. Zwammerdam Energieneutraal
kan als pilotproject veel kennis opleveren om
ook de rest van de gemeente energieneutraal
te ontwikkelen. De initiatiefnemers uit het dorp
hebben aangegeven zo duurzaam mogelijk te
willen bouwen. Er is bijvoorbeeld aandacht voor
gasloos bouwen. Hierover vindt overleg plaats met
de gemeente.
Warmteanalyse
Begin 2018 is een warmteanalyse voor de
gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd.
Hierin wordt per buurt, wijk of dorp berekend
welk alternatief voor aardgas de laagste
maatschappelijke kosten met zich meebrengt.
Om een goede afweging voor een alternatieve

warmtevoorziening te kunnen maken, moeten we
ook andere aspecten meewegen (bijvoorbeeld
de mate van duurzaamheid van de warmtebron,
luchtkwaliteit, beschikbaarheid van brandstof,
risico’s, comfort en transport over de weg). Bij het
opstellen van de lokale warmteplannen en de
gemeentelijke warmtevisie in 2020 worden deze
aspecten ook meegenomen.
Energie
In het Actieprogramma duurzaamheid
2017 – 2020 is aangegeven dat vanaf 2018
alle nieuwbouwplannen aardgasloos en
energieneutraal moeten zijn. Sinds juli 2018 is
door het in werking treden van de Wet Voortgang
Energietransitie (Wet VET) de aansluitplicht voor
gas bij kleinverbruikers komen te vervallen.
Dat betekent dat nieuwe kleinverbruikers
zoals woningen en kleine bedrijven geen
gasaansluiting meer krijgen. Om het dorp
zelfvoorzienend voor energie te maken is het
belangrijk de energievraag terug te dringen door
energiebesparende maatregelen en ruimte te
reserveren voor duurzame energieproductie, zoals
platte daken voor zonnepanelen, zonneweides of
een locatie voor een dorpsmolen.
Op 1 juli 2020 worden de eisen van Bijna
Energieneutraal Gebouwd (BENG-norm) van kracht
voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.

Duurzaamheidsprofiel van de locatie
Bij duurzame gebiedsontwikkeling hanteert
Alphen aan den Rijn het instrument
Duurzaamheidsprofiel van de Locatie (DPL). De
ambitie is ten minste een DPL-score van 7,0 en
het streven is een DPL-score van 8,0. Bovendien
mag de score door een ontwikkeling niet achteruit
gaan. Voor woningbouw gebruikt Alphen aan den
Rijn daarnaast het instrument GPR-gebouw. In
andere bestemmingsplannen hanteert Alphen aan
den Rijn een GPR-gebouwscore van gemiddeld ten
minste een 7,0 met een minimale deelscore van
8,0 op het thema energie.
Planlocatie
Het ontwerp geeft invulling aan de volgende
duurzaamheidsambities:
• Woningen en gebouwen zijn aardgasloos en
voldoen minimaal aan de BENG-norm; het
streven is energieneutraal of zo mogelijk
energieleverend;
• Bij de inrichting van de (openbare) ruimte
wordt gebruik gemaakt van de principes en
minimum-eisen uit het Convenant klimaatadaptief bouwen van PZH;
• In de omgang met bouwprocessen en
materialen worden principes van circulair
bouwen gehanteerd;
• Voor het beoordelen van de
duurzaamheidsaspecten van het ontwerp maakt
Alphen aan den Rijn gebruik van het instrument
Duurzaamheidsprestatie van een Locatie (DPL).
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In de onderstaande stedenbouwkundige
randvoorwaarden wordt dit nader
geconcretiseerd.
Concrete randvoorwaarden duurzaamheid
• Concrete randvoorwaarden voor duurzame
energie:
• Nieuwbouw is aardgasvrij en voldoet
minimaal aan de BENG-norm, zo mogelijk Nulop-de-meter of energieleverend:
• Bijna Energieneutraal Gebouwd: zie laatste
stand van de normen op RVO.nl
• Energieneutraal (EPC = 0,0): hierbij wordt
alle gebouwgebonden energie (verwarming,
ventilatie, warm tapwater) duurzaam
opgewekt;
• Nul-op-de-meter (NOM) zoals beschreven in
de ‘ Ministeriële regeling voor hypothecair
krediet’ : hierbij wordt naast de energie
voor de woninginstallaties ook energie
voor apparatuur en verlichting duurzaam
opgewekt;
• Energieleverend: daarbij wordt meer energie
opgewekt dan het totale verbruik in de
woning, zodat ook bijvoorbeeld de elektrische
auto en/of fietsen met lokaal opgewekte
duurzame energie opgeladen kunnen worden;
• GPR-score voor het thema energie is ten
minste 8,0 en bij voorkeur 10.
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• Concrete stedenbouwkundige randvoorwaarden
om energieneutrale of NOM-nieuwbouw
mogelijk te maken:
• De bezonning: oriëntatie van de woningen
zoveel mogelijk op de zon gericht voor
een goede benutting van zonne-energie:
passief (zoninval door ramen) en actief
met zonnepanelen en zonneboilers of
geïntegreerde zonnedaken;
• Strategisch plaatsen van bomen (waardoor
daken met zonne-energie voldoende zonlicht
blijven ontvangen ; evt. wel laagblijvende
en bladverliezende bomen die ’ s zomers de
gevel beschaduwen en ’ s winters niet);
• Compact bouwen, waardoor minder warmte
verloren gaat;
• een FSI (Floor Space Index) van maximaal
0,45, een GSI (Ground Space Index) van
maximaal 0,3 en een OSR (Open Space Ratio)
van maximaal 2. Groen beslaat minimaal 25%
van de wijk. Water minimaal 10%.
• De mogelijkheid om serres te plaatsen;
• Om voldoende capaciteit voor het opwekken
van duurzame energie te bewerkstelligen
zou er ruimte in het plan opgenomen
moeten worden voor een klein zonnepark,
bijvoorbeeld gecombineerd met waterberging
of een parkeerterrein.
• Ter bevordering van duurzaam vervoer
dienen laadpalen voor elektrische auto’s en
bijbehorende parkeerplaatsen in het plan
opgenomen te worden.

• Bij openbare gebouwen tevens
oplaadgelegenheid voor elektrische fietsen
en “ brommers”.
• Bij zongeoriënteerde woningen is
oververhitting een aandachtspunt. De kans
op oververhitting kan worden verkleind
door vaste (passieve) zonwering in de vorm
van overstekken toe te passen. Ook zal de
toepassing van zonnepanelen, groene daken/
gevels en bodemenergie (inclusief koeling)
de kans op oververhitting verkleinen.
• Het verbeteren van de klimaatbestendigheid
(water vasthouden en dempen van hittestress)
door:
• Een zoveel mogelijk groene inrichting met
hoog en laag groen;
• Creëren van koele en schaduwrijke plekken
in de buitenruimte met bijvoorbeeld,
bomen, pergola’ s en waterpartijen, zodat
de openbare ruimte ook tijdens hittegolven
aantrekkelijk verblijfsgebied blijft;
• Het toepassen van groene daken en/of gevels;
• Waar geluidschermen komen, worden deze
zoveel mogelijk groene schermen;
• Het toepassen van open bestrating op
particulier en openbaar terrein en het
vergroten van de sponswerking van de straat;
• Realisatie van extra wateropvang voor
perioden met hevige regenval en het
bovengronds in goede banen leiden van
overtollig water;

• Het afkoppelen van hemelwaterafvoer
van het riool en dit water opvangen voor
hergebruik.
• Het bevorderen van langzaam verkeer en
openbaar vervoer door:
• Verbeteren van veilige routes voor langzaam
verkeer, zo mogelijk vrij van gemotoriseerd
verkeer;
• Goede ontsluitingsroutes van en naar de
wijk voor langzaam verkeer, zowel naar de
Zwammerdam en de polders);
• Een bushalte in of op korte afstand van de
wijk.
• GPR-score voor het thema milieu is ten minste
7,0, waarbij aandacht is voor:
• Het gebruik van hergebruikte of gerecyclede
materialen voor de gebouwen en de
inrichting van de openbare ruimte;
• De sloopfase in de toekomst, zodat
materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt
kunnen worden;
• GPR-score voor de overige thema’
s (gezondheid, gebruikskwaliteit,
toekomstwaarde) gemiddeld ten minste 7,5.
• Een natuurinclusieve woonwijk realiseren door:
• Creëren van nestgelegenheid voor bedreigde
diersoorten;
• Creëren van bloemrijke bermen met
bestuiversvriendelijke soorten;

• Aansluitingen tussen de verschillende
groenstructuren van wijk tot gebouw;
• Aandacht voor een gezond bodemleven (zie
ook 4.7).
Een toelichting en voorbeelden voor het
bevorderen van duurzaamheid zijn opgenomen in
bijlage X

4.7 Bodemenergie
De bodem is geschikt voor het benutten van
bodemenergie. Dit betekent dat de ondergrond
een bijdrage kan leveren aan de energietransitie.
Planlocatie
Drie type warmtesystemen liggen voor de hand
bij de ontwikkelingen in Zwammerdam
a)
Een warmtenet op basis van aardwarmte;
b)
All-electric met warmtepompen;
c)
Geïntegreerde zonnedaken met PV en
zonneboiler.
Ad a) Warmtenet op basis van aardwarmte
Bij deze optie krijgen de woningen warmte
aangeleverd via warmteleidingen in de grond. De
warmte komt bijvoorbeeld uit geothermie (diepe
aardwarmte) of laag temperatuurbronnen als
aquathermie of uit Warmte- en Koudeopslag in de
bodem.
Diepe Geothermie

Potentie voor gesloten warmtekoudeopslag is hoog in het
plangebied. Er zijn meerdere gesloten systemen (blauw) in
Zwammerdam te vinden en slechts 1 open WKO (rood)

EBN doet op dit moment onderzoek naar de
zogenaamde witte vlekken in de kennis over de
geothermische kwaliteiten van de ondergrond.
Rondom Alphen aan den Rijn zullen zij tevens dit
onderzoek uitvoeren.
Ad b) All-electric met warmtepompen
Warmtepompen halen warmte uit de omgeving.
Dit kan lucht, water of bodem zijn. Vanuit
duurzaamheid heeft de bodem de voorkeur.
Het rendement voor verwarming ligt dan hoger,
zodat met minder energie verwarmd kan worden.
Bovendien kan bij gebruik van bodemwarmte in
de zomer op duurzame wijze worden gekoeld. Dit
kost minder energie en de hittestress neemt af.
Wellicht kan dan ook volstaan worden met een
minder dikke elektriciteitskabel in de wijk.
De bodemwarmte kan zowel in gesloten als open
bodemenergiesystemen gebeuren. De voorkeur
heeft een open systeem (WKO), omdat hiermee
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minder risico op interferentie optreedt en de
bodem efficiënter kan worden ingedeeld.
Uit bodemkaarten (GeoWeb) is af te leiden
dat de bodem geschikt is voor gesloten
bodemwarmtewisselaars. Uit de kaarten
blijkt verder dat de potentie voor gesloten
bodemsystemen hoog is. In de nabijheid zijn
meerdere van deze bodemlussen al te vinden.
Qua open WKO-systemen is slechts 1 bron in
Zwammerdam aangelegd.
Uit de provinciale signaleringskaart energie
(http://www.signaleringskaarten.nl/) blijkt dat
de bodem ook zeer geschikt is voor een open
systeem voor warmte- en koudeopslag (WKO)
in de diepere ondergrond (met name 2e en 3e
watervoerende pakket).
Ad c
PVT/zonnedaken
Een PVT-systeem levert elektriciteit en warmte.
Het is in feite een zonnepaneel bovenop een
zonnecollector. Het zonnepaneel zorgt voor de
elektriciteit en de zonnecollector zorgt voor
de warmte. Een voordeel hiervan is dat er veel
ruimte wordt bespaard op het dak en hiermee de
opbrengst per m2 op het dak verhoogd wordt.
Zonnepanelen presteren een stuk beter als ze niet
te warm zijn, daar zorgt de zonnecollector voor. De
totale efficiëntie van een PVT-systeem ligt hoger
dan een standaard zonnepaneel voor elektriciteit.
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4.8 Bodemkwaliteit
Algemeen
Draagkracht
Zwammerdam ligt aan de Oude Rijn. De bodem
bestaat voornamelijk uit jonge rivierklei. De
draagkracht van de bodem is goed. Er is weinig
sprake van bodemdaling. Dit biedt ook kansen
voor ondergronds bouwen: visueel ongewenste
objecten zoals afvalcontainers kunnen eenvoudig
in de ondergrond worden geplaatst.
Bodemleven
De bodem herbergt veel leven. Een gezond
bodemleven is van groot belang voor de
leefomgevingskwaliteit. Zo zuivert dit
bodemleven het grondwater. En dit gezuiverde
grondwater gebruiken wij als drinkwater.
Landbouw en natuur hebben het bodemleven
nodig om biomassa te produceren. Daarmee is het
biotisch systeem een essentieel onderdeel van
het totale ecologische systeem van stad en land.
Ruimtelijke ingrepen vormen een risico voor het
bodemleven. Denk aan het bouwrijp maken van
de ondergrond door de grond op te hogen of
aanpassingen in het waterpeil.
bodemverontreiniging
De bodem direct langs de Oude Rijn is vanwege
de lange bewoningsgeschiedenis (lintbebouwing)
verontreinigd geraakt, waardoor de bodem nu
geen optimale kwaliteit heeft. Door voortaan

betere grond te gebruiken om op te hogen (klasse
Wonen), kan de bodemkwaliteit stap voor stap
worden verbeterd. Bij de recentere uitbreidingen
(aan de zuidzijde van Zwammerdam) is de
gemiddelde bodemkwaliteit goed.
Planlocatie
Er zijn geen bodemonderzoeken bekend van
de locatie. Voor de ruimtelijke procedure moet
minimaal een historisch bodemonderzoek worden
uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek
kunnen aanleiding geven om een verkennend
bodemonderzoek uit te voeren. Op dit moment
is er aanleiding om te verwachten dat de bodem
geschikt is, of geschikt gemaakt moet worden voor
de beoogde bestemming.

4.9 Explosieven
algemeen
Uit ervaring blijkt dat circa 10 tot 15% van de
gebruikte Conventionele Explosieven (CE) uit
WOll tijd niet functioneerde en als blindganger
in de bodem is achtergebleven. Een blindganger
vormt een wezenlijk risico tijdens grondroerende
werkzaamheden.
Een historisch vooronderzoek is uitgevoerd om
te bepalen voor welke gebieden in de gemeente
een verhoogd risico geldt op achtergebleven
CE (rapport Vooronderzoek Conventionele
Explosieven gemeente Alphen aan den Rijn,

zijn voor de aanwezigheid van CE op het andere
gedeelte van het plangebied, kan niet met
zekerheid worden gesteld dat die er niet zijn. Bij
graafwerkzaamheden moet er wel rekening meer
worden gehouden dat CE kan worden aangetroffen
in dit gedeelte van het plangebied.

Risicokaart Conventionele Explosieven

Saricon bv, 16S140-VO-02, 12 juli 2016). De
verdachte gebieden zijn ingetekend op de
Risicokaart CE.
Planlocatie
Scholenlocatie
Uit de Risicokaart blijkt dat het plangebied
Buitendorpstraat onverdacht is voor wat betreft
het voorkomen van CE. Verder onderzoek naar CE
is niet noodzakelijk. Hoewel er geen indicaties
zijn voor de aanwezigheid van CE, kan niet met
zekerheid worden gesteld dat die er niet zijn.
Bij graafwerkzaamheden moet er wel rekening
mee worden gehouden dat CE kan worden
aangetroffen.
Locatie Spoorlaan-zuid
Uit de Risicokaart blijkt dat een gedeelte
plangebied Spoorlaan verdacht is voor wat betreft
het voorkomen van CE. Verder onderzoek naar
CE is noodzakelijk. Hoewel er geen indicaties

4.10 Geluidshinder
Algemeen
In Zwammerdam zijn de N11, de Steekterweg,
de Kortsteekterweg, de Lindenhovestraat en
de Rijksstraatweg de belangrijkste bronnen
van wegverkeerslawaai. Langs Zwammerdam
ligt de spoorlijn Bodegraven – Alphen aan den
Rijn. De akoestische invloed van deze spoorweg
raakt het dorp Zwammerdam. De ontwikkeling
van geluidsgevoelige bestemmingen aan de
zuidwestelijke zijde van Zwammerdam dient hier
rekening mee te houden.

Wegverkeerslawaai: Locatie Spoorlaan-zuid
Behalve de geluidsinvloed van wegen met
een 30 kilometer per uur regime ligt deze
locatie gedeeltelijk ook in de zogenaamde
onderzoekszone van de N11. Ook ligt de locatie
binnen de onderzoekzone van de Spoorlaan. Dit
betekent dat er akoestisch onderzoek naar het
wegverkeerslwaai moet worden uitgevoerd. De
resultaten dienen getoetst te worden aan de Wet
geluidhinder.
Spoorweglawaai: Scholenlocatie
Deze locatie is niet gelegen in de onderzoekzone
of invloedssfeer van het spoor Alphen –
Bodegraven. Onderzoek hier naar kan achterwege
worden gelaten.
Spoorweglawaai: Locatie Spoorlaan-zuid
Deze locatie is gelegen in de invloedssfeer en
in de onderzoekszone van het spoor Alphen
– Bodegraven. Akoestisch onderzoek is hier
noodzakelijk op basis van de Wet geluidhinder.

Planlocatie
Wegverkeerslawaai: Scholenlocatie
De locatie is onderhavig aan wegverkeerslawaai
vanwege wegen met een 30 kilometer per uur
regime. Uit jurisprudentie volgt dat er ook naar
deze wegen akoestisch onderzoek moet worden
verricht of er nog een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat gaat ontstaan ter plaatse van dit
plangebied.
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4.11 Luchtvaart -luchthavenindelingsbesluit (LIB) Schiphol
Algemeen
In verband met geluid en externe veiligheid
zijn in het luchthavenindelingsbesluit (LIB)
beperkingengebieden opgenomen. Een
deel van Zwammerdam is binnen het LIB
5 afwegingsgebied voor geluid en externe
veiligheid gelegen. De regels binnen LIB 5 zijn
erop gericht om enerzijds voldoende ruimte
te laten voor de ontwikkeling van de mainport
Schiphol en anderzijds om (woningbouw)
ontwikkelingen mogelijk te maken.
Planlocatie
Voor het plangebied ‘Spoorlaanzone’ geldt dat
de LIB 5 contour alleen over een klein deel ter
hoogte van hoek Buitendorpstraat/Spoorlaan
is gelegen. Voor het LIB 5 afwegingsgebied
geldt dat het buitengebied gevrijwaard dient
te blijven van bestaand stedelijk gebied geen
nieuwbouwlocaties zijn toegestaan. Het gaat
hier om bestaand stedelijk gebied. Op dit punt
wordt voldaan aan het LIB (artikel 2.2.1.d). Voorde
aspecten geluid en externe veiligheid geldt een
nadere beschouwing.
Geluid
Binnen de LIB 5 contour geldt de‘Beleidsregel
wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol’,
dit is op 12 oktober 2017 vastgesteld door de
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gemeenteraad. Op grond van dit beleid moeten
nieuwe bewoners voorafgaand aan de koop van
een woning in de LIB 5 contour van Schiphol
worden geïnformeerd over het gegeven dat
hun toekomstige woning in deze contour van
Schiphol is gelegen. Tevens dient er op grond van
dit gemeentelijke beleid een motivering voor
de ontwikkeling (type ontwikkeling, omvang,
ligging plan – al dan niet bestaand stedelijk/
dorps gebied) te worden geschreven voor het
bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing
dat de realisatie van nieuwe woningen mogelijk
maakt.
Externe veiligheid
Voor het gedeelte binnen de LIB 5 contour geldt
voor externe veiligheid een motiveringsplicht. Dit
in verband met de mogelijke gevolgen ven een
vliegtuigongeval met meerdere slachtoffers op de
grond. In de motivering moet worden ingegaan
op type ontwikkeling (omvang, intensiteit),
waarom op deze locatie, waarschijnlijkheid
vliegtuigongeval, bestrijdbaarheid,
zelfredzaamheid. Hierbij kan de Veiligheidsregio
om advies worden gevraagd.

4.12 Luchtkwaliteit
Algemeen
Indien mensen met regelmaat
luchtverontreinigende stoffen inademen kan dit
leiden tot effecten op de lichamelijke gezondheid.
Daarom moet bij ruimtelijke planvorming
rekening worden gehouden met de effecten
van de plannen op de luchtkwaliteit en de
luchtkwaliteit ter plaatse. Titel 5.2 van de Wet
milieubeheer, het Besluit niet in betekenende
mate en het Besluit gevoelige bestemmingen
(luchtkwaliteitseisen) stellen grenzen aan de
concentraties van luchtverontreinigende stoffen.
De meest kritische stoffen ten gevolge van het
verkeer zijn stikstofdioxide en fijn stof.
Planlocatie
De ontwikkeling is “niet in betekenende mate”
van invloed op de luchtkwaliteit (minder dan
1500 woningen). Uit de monitoringtool van
het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit) blijkt dat de luchtkwaliteit
ter plaatse voldoende is voor de gewenste
ontwikkeling, en de grenswaarden van 40 μg/m3
voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) niet
overschrijdt.. Dit betekent dat luchtkwaliteit geen
belemmering vormt.

4.13 Geur

4.14 Bedrijven en milieuzonering

Algemeen
Nabij de kern van het dorp zijn enkele (melk)
veehouderijen gevestigd. Bij de ontwikkeling van
geurgevoelige bestemmingen moet hier rekening
mee worden gehouden. Voor melkvee en paarden
heeft de gemeente beleidsvrijheid op grond van
de Wet geurhinder en veehouderij. Ter invulling
hiervan heeft de gemeente een geurgebiedsvisie
opgesteld. Voor de polder Steekt rondom
Zwammerdam is gekozen voor een halvering
van de aan te houden afstanden ten opzichte van
melkveehouderijen. De afstand is van 100 meter
terug gebracht naar 50 meter.

algemeen
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit.
Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid kan
mogelijk hinder voor de omgeving optreden
met betrekking tot de milieuaspecten geluid,
geur, stof en gevaar. Nieuwe situaties, waarin
milieubelastende activiteiten en milieugevoelige
functies met elkaar worden gecombineerd,
moeten worden beoordeeld op mogelijke
hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan
de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit
en de brochure Bedrijven en Milieuzonering
(VNG, 2009). Bedrijven en Milieuzonering
geeft richtafstanden per categorie en per type
bedrijvigheid aan. Binnen deze richtafstanden is
bij een gemiddelde bedrijfsvoering hinder van het
bedrijf te verwachten.

Planlocatie
Binnen een straal van 50 meter zijn geen geurgevende bedrijven gelegen. Geur vormt geen
belemmering.

De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering
gelden ten opzichte van een milieugevoelige
functie, zoals bijvoorbeeld bedoeld met de
omgevingstypen rustige woonwijk of rustig
buitengebied. In het geval de milieugevoelige
functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype
gemengd gebied kan een afwijkende
systematiek worden toegepast, die meer ruimte
biedt aan bedrijven. Dit omgevingstype en
bijbehorende systematiek zullen dan wel in het
bestemmingsplan moeten worden vastgelegd.

Planlocatie
Scholenlocatie
De op te richten woningen gaan geen
maatgevende woningen vormen voor bedrijven
omdat aangrenzend aan het plangebied geen
bedrijven zijn gelegen. Tevens zijn er geen
bedrijven in de directe omgeving gelegen die een
negatieve invloed hebben op het plangebied.
Bedrijven en milieuzonering vormt daarom geen
belemmering voor de ontwikkeling.
Locatie Spoorlaan-zuid
Rondom het plangebied zijn de bestemmingen
wonen, bedrijven wegen en groen aanwezig.
Het plangebied ligt daarmee in een gemengde
omgeving. Voor het bepalen van richtafstanden
voor bedrijvigheid en gevoelige bestemmingen
moet dan ook uitgaan worden van ‘gemengd
gebied’.
Voor een begraafplaats geldt een richtafstand
van 0 meter in een gemengd gebied. Hieraan
wordt voldaan. Ten noorden en westen is Ipse
de Bruggen gevestigd. De richtafstand van
deze bedrijfsmatige activiteit tot gevoelige
bestemmingen is 10 meter. Aan deze afstand
wordt voldaan.

N v U S p o o r l a a n zo n e Zw a m m e rd a m

37

Ten zuiden van het plangebied zijn het taxi- en
touringcarbedrijf Van Asselt gelegen. Voor een taxi
en touringcarbedrijf bedrijf is een richtafstand
van 50 meter van toepassing in gemengd gebied.
Aan deze afstand wordt niet voldaan. Voor dit
bedrijf moet nader akoestisch onderzoek worden
verricht om te bepalen of dit bedrijf gehinderd
gaat worden door de oprichting van woningen.
Anderzijds moet bepaald worden of er een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse
van de woningen gaat ontstaan ter plaatse van de
ontwikkeling.

4.15 Externe veiligheid
Algemeen
Voor externe veiligheid is de Alphense
Beleidsvisie Externe Veiligheid uit 2016 van
toepassing op ontwikkelingen in de dorpskernen.
In Zwammerdam is de Rijksweg N11 en een
hogedruk aardgasleiding van invloed op
nieuwe ontwikkelingen. Hierbij kunnen diverse
maatregelen nodig zijn, onder andere voor de
inrichting van het plangebied.
Plangebied
Rijksweg N11
Ten zuidwesten van het plangebied is de rijksweg
N11 gelegen. De afstand tussen het plangebied
en de rijksweg N11 bedraagt meer dan 260 meter.
Voor externe veiligheid is met name de zone van
200 meter rond deze weg relevant. Op grotere
afstand kan er sprake zijn van giftige (rook)gassen
die zich verspreiden na een incident. Onder de
Omgevingswet wordt het een verplichting dat
nieuwe verblijfsgebouwen (zoals woningen)
worden voorzien van de mogelijkheid om de
mechanische ventilatie in geval van een calamiteit
uit te kunnen schakelen. Dit moet in de verdere
uitwerking van de plannen worden meegenomen.
Gasleiding A-515
Ten zuidwesten van het plangebied, op ongeveer
70 meter afstand, is de hogedruk aardgasleiding
A-515 gelegen. In het kader van externe veiligheid
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geldt er een ‘brandaandachtsgebied’ zoals dat
onder de Omgevingswet gaat heten (noemen
we nu het ‘invloedsgebied’). De naam geeft
aan wat het mogelijk scenario is: de gasleiding
wordt geraakt bij (graaf)werkzaamheden door
derden en er ontstaat een grote ‘fakkel’ (200-300
meter groot) met enorme hittestraling naar de
omgeving. Daarnaast heeft deze gasleiding ook
een bijzondere ligging. De leiding is ter hoogte
van het plangebied niet ondergronds gelegen
zoals normaal het geval, maar op maaiveld met
een grondlaag erover. Hierdoor wordt deze leiding
als een bovengrondse leiding beschouwd. Dat
betekent dat het niet uitgesloten is dat de ‘fakkel’
ook in het horizontale richting kan plaatsvinden.
Om die reden is het brandaandachtsgebied voor
deze leiding 600 meter. Een positief punt als het
gaat om veiligheid is dat de gasleiding (op een
paar punten na) is gelegen in een eigen strook
in eigendom van de Gasunie. Deze strook is niet
zomaar toegankelijk. Dat is positief omdat de kans
op schade door derden hiermee wordt verkleind.
Huidig beleid externe veiligheid vs. nieuw beleid
omgevingsveiligheid
Met de komst van de Omgevingswet (01-01-2021)
komt er ook een gemoderniseerde aanpak van het
externe veiligheidsbeleid. Daarom wordt er in het
kader van de gemoderniseerde aanpak gesproken
over omgevingsveiligheid in plaats van externe
veiligheid.

Ondanks het feit dat de Omgevingswet nog
niet van kracht is, kan er nu al geanticipeerd
worden op de gemoderniseerde aanpak
omgevingsveiligheid. Uitvoering van de plannen
zal sowieso plaatsvinden als de Omgevingswet
van kracht is. Voor een groot deel is de
gemoderniseerde aanpak ook helemaal niet
nieuw. Hieronder wordt de beoogde ontwikkeling
beschouwd vanuit het huidige EV beleid en vanuit
het nieuwe beleid omgevingsveiligheid.
Huidig beleid externe veiligheid
Zoals hierboven benoemd heeft de gemeente
Alphen aan den Rijn in 2016 een ‘Beleidsvisie
externe veiligheid’ vastgesteld. In het huidige
beleid is het groepsrisico een belangrijk begrip.
Het groepsrisico zegt iets over de kans dat een
groep (meer dan 10 personen) komt te overlijden
als gevolg van een incident met gevaarlijke
stoffen. Het groepsrisico is dus een samenspel
tussen het aantal personen en de risicobron. Hoe
meer mensen nabij de gasleiding, hoe groter
de kans op (veel) slachtoffers als het mis gaat.
Het groepsrisico ter hoogte van het plangebied
is laag (0,01 maal de oriëntatiewaarde). Hierbij
is al rekening gehouden met de ontwikkeling
van de MFA. Het groepsrisico kan toenemen
omdat er in de toekomst meer woningen worden
gebouwd dan er in de huidige situatie zijn in het
plangebied. Dit zal geen significante toename van
het groepsrisico betekenen.

Verantwoording groepsrisico
Daarnaast moet het groepsrisico worden
verantwoord. Hiervoor zijn in de ‘Beleidsvisie EV’
planologische kaders opgesteld. Bij de verdere
ontwikkeling moeten de elementen uit die kaders
worden ingevuld en eventuele maatregelen
worden verwerkt in het plan. Hierbij moet ook het
advies van de Veiligheidsregio worden betrokken.
Beleid omgevingsveiligheid
Het uitgangspunt bij omgevingsveiligheid is
dat mensen binnen aandachtsgebieden zonder
aanvullende maatregelen, onvoldoende zijn
beschermd (ook binnen). Het is aan het bevoegd
gezag om, in dit geval, bij het mogelijk maken
van kwetsbare gebouwen (nieuwe woningen)
binnen een aandachtsgebied, te bepalen of en
wanneer er sprake is van voldoende bescherming.
Kern is dat het bevoegd gezag veiligheid als
ontwerpvariabele meeneemt in de planvorming.
De gereedschapskist voor het bevoegd gezag
bevat de volgende maatregelen:
• afstand houden tot de risicobron;
• risicocommunicatie;
• beperken personendichtheden in de omgeving
van de risicobron;
• vlucht- en schuilmogelijkheden;
• omgevingsmaatregelen;
• aanvullende bouwmaatregelen.

Hierbij hoort ook het in een vroeg stadium
betrekken van de Veiligheidsregio bij de
planvorming. De bovengenoemde maatregelen
komen sterk overeen met hetgeen in de
planologische kaders is opgenomen.
Kijkend naar het relevante scenario (fakkelbrand
aardgasleiding) kunnen de elementen nader
worden ingevuld:
• Gezien de ligging van het plangebied en
de omvang van het aandachtsgebied is
ontwikkeling binnen het aandachtsgebied
onvermijdelijk. Zoveel mogelijk afstand houden
tot de gasleiding is beperkt mogelijk;
• Zo veilig mogelijk ontwerpen door slimme
inrichting plangebied en positionering van
de gebouwen. Zoveel mogelijk afscherming
creëren, geen (grote) glaspartijen in de gevels
richting de risicobronnen, voorkeur voor blinde,
onbrandbare gevels (zie ook ‘bouwkundige
maatregelen 4.90 t/m 4.95’ Besluit
Bouwwerken Leefomgeving (Bbl));
• Zorgen voor voldoende vluchtmogelijkheden
van de risicobronnen af;
• Functies voor verminderd zelfredzame
personen binnen plangebied niet toestaan;
• Goede bereikbaarheid vanuit verschillende
(wind)richtingen voor de hulpdiensten,
wegbreedte en bochten voldoen aan de eisen,
geen doodlopende wegen in het plangebied,
voldoende opstelplaatsen hulpdiensten;
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• Voldoende bluswatervoorzieningen (zowel
primair als secundair bluswater, eisen vroeg in
traject bespreken met brandweer).
• Vanuit de Omgevingswet is het uitgangspunt
dat de gemeente het brandaandachtsgebied
aanwijst als ‘voorschriftengebied. Als
de gemeente in het Omgevingsplan
het brandaandachtsgebied aanwijst als
‘voorschriftengebied’ (hierin heeft de
gemeente beleidsvrijheid), dan zijn de
bouwkundige eisen zoals weergegeven in
bijlage II (art.4.90 t/m 4.95) van toepassing.
Over deze bouwkundige eisen is nog veel
onduidelijkheid. Over de zin en onzin van deze
maatregelen, de kosten die deze maatregelen
met zich mee brengen en de argumenten die
een gemeente zou kunnen meenemen bij de
overweging wel/geen voorschriftengebied
aan te wijzen, bestaat eveneens nog veel
onduidelijkheid. Dit vormt een risico voor deze
ontwikkeling.
Ook bij het afwegen van bovenstaande punten in
het kader van de Omgevingsveiligheid moet het
advies van de Veiligheidsregio worden betrokken.
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Conclusie
Het plangebied is geheel binnen het
‘brandaandachtsgebied’ van een hogedruk
aardgasleiding gelegen. Zowel in het kader
van het huidige EV beleid als het beleid
Omgevingsveiligheid vraagt de verdere
ontwikkeling om een zorgvuldige afweging,
waarbij met name de overwegingen van de
bouwkundige maatregelen in het kader van
Omgevingsveiligheid om aandacht vragen. Dit is
een risico voor deze ontwikkeling.

4.16 Milieueffectrapportage
Voor de voorgenomen ontwikkeling dient
gemotiveerd te worden of sprake is van negatieve
effecten op het milieu. Afhankelijk van de
omvang van de ontwikkeling dient een m.e.r.procedure, een m.e.r.-beoordelingsprocedure
of een vormvrije m.e.r.-beoordelingsprocedure
uitgevoerd te worden.
Deze omvang van een ontwikkeling staat
beschreven in het Besluit m.e.r. in bijlage C
en D, onder de kolom ‘drempelwaarde’. De
voorgenomen ontwikkeling van de woningen valt
onder categorie D11.2: “De realisatie van een
stedelijk ontwikkelingsproject.”
Uit de kolom ”drempelwaarde” blijkt dat
de ontwikkeling ruim onder de gestelde
drempelwaarden ligt:
- Er is sprake van minder dan 100 hectare;
- Er is sprake van minder dan 2000 woningen, en;
- Het plan omvat minder dan 200.000 m2 bvo.
Formeel betekent dit dat geen m.e.r-beoordeling,
maar een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd
dient te worden.

4.17 Gezondheid
De naar verwachting binnenkort in werking
tredende Omgevingswet vraagt bij het
ontwikkelen van gebieden om al zo vroeg
mogelijk nadenken over het realiseren
van een gezonde fysieke leefomgeving.
Gezondheidsambities kunnen worden uitgewerkt
en vastgelegd in verschillende instrumenten van
de Omgevingswet, waaronder het gemeentelijke
omgevingsplan.
Een gezonde inrichting van de leefomgeving
beschermt tegen negatieve omgevingsinvloeden
en bevordert de gezondheid. Een gezonde
leefomgeving is een leefomgeving die bewoners
als prettig ervaren, waar gezonde keuzes
gemakkelijk en logisch zijn, en waar negatieve
invloed op gezondheid zo klein mogelijk is.
Belangrijke elementen voor een gezonde
leefomgeving zijn uitnodigen tot bewegen
(wandelen, fietsen, spelen), elkaar ontmoeten,
ontspannen, een goede milieukwaliteit (lucht,
geluid), klimaatbestendigheid (zoals meer groen
voor tegengaan hitte- en wateroverlast) en een
goede toegang tot voorzieningen.

voor de omwonenden: luchtkwaliteit, geluid,
elektromagnetische velden (EMV), binnenklimaat,
gezondheidsbevordering in de leefomgeving,
duurzame energietransitie, en communicatie
Zij gebruikt daarbij het document “Kernwaarden
voor een gezonde leefomgeving” ; opgesteld door
GGD-en en het RIVM. Daarin worden 3 principes
uitgewerkt:
• Gezonde woonomgeving
• Gezonde gebouwen
• Gezonde mobiliteit
In de bijlage V is het integrale GGD advies
opgenomen. Om gezondheid meer in de
Spoorlaanzone te laten landen, dienen de
gezondheidsaspecten nadrukkelijk aandacht krijgt
in de planuitwerking.

Een aantal van deze aspecten komt al aan bod
in de voorgaande paragrafen. Aanvullend heeft
de GGD Hollands Midden deze NvU en het
stedenbouwkundig structuurontwerp beoordeeld
op de volgende gezondheidskundige effecten
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5.Uitvoerbaarheid
5.1 Economische uitvoerbaarheid
Om een inschatting te krijgen van de
haalbaarheid, is een eerste grove financiële
analyse voor de ontwikkeling van de
Spoorlaanzone gemaakt. Hierin wordt de
opbrengstpotentie van de woningen afgezet
tegen de te maken ontwikkelingskosten en kosten
voor de inrichting van het openbaar gebied.
Om te kunnen rekenen zijn twee
proefverkavelingen opgesteld in twee varianten,
zie bijlage II. Proefverkaveling variant 1 sluit aan
op de ambitie, zoals beschreven in hoofdstuk
3 van deze NvU. Deze variant gaat uit van
een aantal ingrepen in de openbare ruimte,
nodig om de eerder benoemde speerpunten
uit de gebiedsvisie 7 dorpen (Zwammerdam)
overtuigend te kunnen realiseren. In deze
ambitievariant vindt de Bovensloot een directe
aansluiting op de Steekterweg, wordt de
Drietaktweg doorgetrokken tot op de Spoorlaan,
en wordt de rotonde vervangen voor een brink.
Als deze kosten worden doorgelegd aan het
totale grondgebied, (afdracht per woning) ,
dan is er een negatief financieel resultaat voor
de Scholenlocatie (resultaat Spoorlaan-zuid
vooralsnog niet doorgerekend).
In variant 2 blijft de verkeerstructuur nagenoeg
bij het oude, en zijn er –behoudens het weer
open graven van de Bovensloot- minimale
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investeringen in de openbare ruimte. Desondanks
geldt ook voor deze minimale variant een negatief
resultaat voor de Scholenlocatie. Belangrijke
kansen om de verbinding te leggen, blijven
onbenut.
Het zijn natuurlijk nog grove berekeningen met
een globaal karakter, maar het laat wel zien dat
voor een financieel haalbare ontwikkeling nog
wel aan een paar knoppen gedraaid moet worden.
Daarbij moeten worden opgemerkt, dat variant
1 en 2 de bandbreedte van ambitienniveaus
weergeven. Binnen deze bandbreedte zijn
uiteraard ook tussenvarianten mogelijk,
waarin bijvoorbeeld wel de Bovensloot (weg)
wordt aangesloten op de Steekterweg, maar
de rotonde (voorlopig) nog even ongemoeid
gelaten wordt. Verder wordt opgemerkt,
dat de in de proefverkaveling opgenomen
woningbouwcategoriieen vrij willekeurig zijn,
en veelal inwisselbaar, en in stadium slechts zijn
opgevoerd om er een prijs aan te kunnen hangen.
Kostenverhaal
Als zicht is op een uitvoerbaar plan dan zullen
de ontwikkellocaties op enig moment door
zowel Ipse (locatie Spoorlaan) als door de
gemeente (Scholenlocatie) ‘op de markt worden
gezet’. Daarbij hoort ook het opstellen van een
exploitatieovereenkomst tussen gemeente en
een geselecteerde ontwikkelende (markt)partij.
Potentiële inschrijvers moeten er om die reden

op gewezen worden dat de gemeente verplicht is
de kosten die zij ten behoeve van het plan maakt,
te verhalen. Het gaat dat om onder meer planen apparaatskosten, kosten voor aanpassingen
van ontsluitende infrastructuur, parkeerplaatsen
in openbaar gebied, aanleg of vernieuwing
riolering, uitgekeerde planschadevergoeding
en onderzoekskosten. Daarnaast zal een
bovenwijkse bijdrage gevraagd worden ten
dienste van de aanpassing van de aanwezige
rotonde aan de Steekterweg en de aanleg van de
aansluiting van de Bovensloot op de Steekterweg.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Een (bestemmings)plan dient maatschappelijk
uitvoerbaar te zien. Dat wil zeggen dat de
voorgenomen ontwikkelingen die mogelijk
worden gemaakt zijn besproken met
belanghebbenden. Daarbij wordt opgemerkt,
dat bij het tegen elkaar afwegen van de diverse
belangen, het altijd mogelijk kan zijn dat één
belang minder gewicht wordt toegekend dan het
ander.
Deze NvU geeft verder uitwerking aan de
belangrijkste speerpunten zoals genoemd in
‘Gebiedsvisies 7 dorpen’. Deze gebiedsvisies zijn
onderworpen geweest aan een participatietraject
en aan een formele inspraakprocedure, en
uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Daarmee mag verondersteld worden dat er
maatschappelijk draagvlak is voor genoemde
speerpunten . Met name het speerpunt
‘transformatie maakt verbinding’ kan mogelijk de
bezwaren, die er onder sommigen leven tegen de
situering van de MFA (momenteel in procedure),
wegnemen. Deze NvU geeft hier nadrukkelijk
vorm aan.
Maar ook voor het vervolgtraject is het van belang
dat het maatschappelijk draagvlak continue
aandacht heeft. Voorkomen moet immers worden
dat een eenmaal vastgesteld bestemmingsplan/
omgevingsplan een vrijbrief is voor woningbouw,
die mogelijk niet aansluit bij de lokale
behoefte van het dorp. De belangenvereniging
Zwammerdam, bij monde van de Wooncommissie,
zal daarom een belangrijke stem hebben in het
vervolgtraject. Zelf ziet de commissie dat als
volgt:

daarin bijgestaan door de wooncommissie. Een
samenwerkingsovereenkomst met en tussen deze
partijen is een wens van de wooncommissie.
Bij de bestemmings- of omgevingsplanprocedure
zal formele inspraak voor een ieder mogelijk
zijn, zoals wettelijk verplicht. Voor wat
betreft de inrichting en reconstructie van de
openbare ruimte: hiervoor vinden afzonderlijke
informatieavonden plaats.

De wens van de wooncommissie is dan ook
om een adviesraad in te stellen waarin alle
partijen afgevaardigd zijn. Een adviesraad met
ondermeer een bewakende functie betreffende
de totstandkoming van een planstudie waarin
de wensen van de wooncommissie onderdeel
van zijn. (….) Op die grond samengesteld
uit vertegenwoordigers namens Ipse de
Bruggen, gemeente Alphen aan den Rijn en
de Belangenvereniging van Zwammerdam,
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6. Proces en vervolgtraject
In hoofdstuk drie is al een aanzet gegeven voor
de fasering. In deze fasering zitten nog een aantal
afhankelijkheden. De MFA moet bijvoorbeeld
gereed zijn voordat de scholenlocaties aan de
Buitendorpsstraat leeg komen en deze locatie kan
worden herontwikkeld. Ook is de realisatie van
de rotonde en de overige infrastructuur bepalend
voor het programma wat op de Spoorlaan
kan worden gerealiseerd. Ten aanzien deze
afhankelijkheden zal geleidelijk meer duidelijk
worden en in lijn hiermee zal een deel van de
realisatie worden vormgegeven.
In het traject tot aan wijziging van het
bestemmingsplan kan een aantal stappen worden
onderscheiden: .
1. Nota van Uitgangspunten
De Nota van Uitgangspunten is reeds besproken
met alle interne en externe partijen die ook
een rol spelen bij het tot stand komen van
een wijziging van het bestemmingsplan. De
input van al deze partijen is tevens verwerkt
wat betekent dat een aanvraag voor een
bestemmingsplanwijziging in lijn met de Nota
van Uitgangspunten kan rekenen op instemming
van alle betrokken partijen.De Nota van
Uitgangspunten zal in het college van B&W
worden vastgesteld.
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2. Intentieovereenkomst
Tussen Ipse de Bruggen en de gemeente zal
een intentieovereenkomst worden vastgesteld.
Hierin worden de belangrijkste parameters
voor de herontwikkeling opgenomen. Deze
intentieovereenkomst zal door het college van
B&W worden vastgesteld en daarna (na het
verkrijgen van de bij Ipse de Bruggen benodigde
goedkeuringen) worden ondertekend. De
afspraken (rechten en verplichtingen) uit de
intentieovereenkomst zullen overgaan naar
potentiële kopers (ontwikkelaars), die hier dus
ook aan gehouden zullen zijn.
3. Opstellen benodigde onderzoeken
ten behoeve van verkoop en wijzigen
bestemmingsplan
Als voorbereiding op het wijzigen van het
bestemmingsplan zullen een aantal noodzakelijk
onderzoeken reeds uitgevoerd worden. Dit
zijn onder andere een bodemonderzoek,
archeologisch onderzoek, quickscan ecologie
etc. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor het
wijzigen van het bestemmingsplan en nemen
tevens een deel van het risico weg bij verkoop van
de percelen.

4. Verkoop percelen
De verkoop van de percelen zal door zowel de
gemeente als Ipse de Bruggen op de daarvoor
geëigende momenten en wijze gebeuren. Ipse de
Bruggen kan niet als risicodragend ontwikkelaar
optreden en zal derhalve het perceel verkopen
voordat een gewijzigd bestemmingsplan is
aangevraagd en verkregen. De gemeente
zal de percelen verkopen op een nader te
bepalen moment. Beide partijen zullen de in
de intentieovereenkomst gemaakte afspraken
doorleggen naar de koper.
5. Aanvraag bestemmingsplanwijziging
De aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging
wordt op grote lijnen voorbereid zoals bij punt
drie aangegeven. De daadwerkelijke aanvraag zal
vanuit de kant van Ipse de Bruggen door de koper
van de percelen worden gedaan. Hierbij is het
streven om nog dit jaar de wijziging in procedure
te brengen.
6. Aanvraag omgevingsvergunning
Het aanvragen van de omgevingsvergunning zal
en allen tijden door de koper van de percelen
worden gedaan.

BIJLAGEN
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Bijlage I: Proefverkaveling en 3D visualisatie

0
Proefverkaveling variant 1: structurele ingrepen
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Voorbeeldverkaveling variant 1:
structurele ingrepen
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Proefverkaveling variant 2: (nagenoeg) ongewijzigde infrastructuur
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Voorbeeldverkaveling variant 2:
(nagenoeg) ongewijzigde (infra)structuur
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Kwantificering voorbeeldverkaveling variant 1:
structurele ingrepen
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Variant 1: stedenbouwkundig
meest gewenste situatie
Korte omschrijving/grotere investeringen
openbare ruimte
• Aansluiting Bovensloot op Steektweg
• Huidige aansluiting Spoorlaan-Bovensloot als
uit te geven ontwikkelingsgebied.
• Opengraven Bovensloot tpv Scholenlocatie
• Herinrichting rotonde tot groen plein
• Doortrekken Drietaktweg naar Spoorlaan (plus
brug over Bovensloot)
• Reconstructie tracé rotonde-Swadenburgerdam

Deelplangebied Spoorlaan-zuid (Ipse)

Deelplangebied Scholenlocatie

Woonprogramma:
• 52 rijwoningen, beukmaat 6m1, 2 lagen + kap,
ca. 160 m2 bvo, kavel ca. 140m2
• 16 appartementen, 2 lagen + kap, ca. 105 m2
bvo (excl. collectieve verkeerruimtes, twee
portiekontsluitingen)
• 13 split-level dekwoningen, 2,5 lagen plus kap,
ca. 130 m2
• 10 BeBo’s, 2 lagen + kap, ca. 50 m2 (excl.
collectieve verkeerruimtes)
• 7 geschakelde (veranda)woningen, 2 lagen +
(lessenaars-)kap, ca. 150 m2 bvo, kavel ca. 130
m2
• 2 patio woningen, 1 laag plus opbouw, ca.
120m2 bvo , kavel ca. 110m2
Totaal 100 woningen

woonprogramma
• 28 appartementen, 2 lagen + kap, gemiddeld ca.
100 m2 bvo (excl. collectieve verkeerruimtes,
galerij/corridorontsluiting)
• 3 rugwoningen starters/jongeren 60 m2 (Zijde
spoorlaan)
• 11 hofjeswoningen, 1 laag + kap, ca. 100 m2
bvo, collectieve kavel
Totaal 42 woningen

Parkeerprogramma
• 56 gebouwde (halfverdiepte) parkeerplaatsen
• 115 maaiveldparkeerplaatsen
Totaal 171 parkeerplaatsen (gem. 1,7 pp/wo.)

Grondgebruik
• Uitgeefbaar: 3372 m2
• Verharding: 3519 m2
• Water: 572 m2
• Groen: 291 m2
Totaal plangebied: 7754 m2

Grondgebruik
• Uitgeefbaar:12769 m2
• Verharding: 8678 m2
• Groen: 5909 m2
Totaal plangebied: 27356 m2

Parkeerprogramma
• 21 gebouwde (op maaiveld overkluisde)
parkeerplaatsen (eigen terrein)
• 33 maaiveldparkeerplaatsen (Buitendorpstraat,
Spoorlaan) (openbaar)
Totaal 54 parkeerplaatsen (gem. 1,3pp/wo.)

Deelplangebied Rotonde
Grondgebruik
• Verharding 4755 m2
• Groen: 1608 m2
Totaal plangebied: 6363 m2
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Kwantificering proefverkaveling variant 2
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Kwantificering voorbeeldverkaveling variant 2:
(nagenoeg) ongewijzigde infrastructuur
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Variant 2: ongewijzigde structuur
korte omschrijving/grotere investeringen
openbare ruimte
• Bestaande infrastructuur blijft nagenoeg
ongewijzigd
• Opengraven Bovensloot tpv Scholenlocatie
• Oranje Nassauschool behouden en
herbestemmen tot 6 startersappartementen

Deelplangebied Spoorlaan (Ipse)

Woonprogramma:
• 54 rijwoningen, beukmaat 6m1, 2 lagen + kap,
ca. 160 m2 bvo, kavel ca. 140m2
• 16 appartementen, 2 lagen + kap, ca. 105 m2
bvo (excl. collectieve verkeerruimtes, twee
portiekontsluitingen)
• 10 BeBo’s, 2 lagen + kap, ca. 50 m2 (excl.
collectieve verkeerruimtes)
• 7 geschakelde (veranda)woningen, 2 lagen +
(lessenaars-)kap, ca. 150 m2 bvo, kavel ca. 130
m2
• 2 patio woningen, 1 laag plus opbouw, ca.
120m2 bvo , kavel ca. 110m2
Totaal 89 woningen
Parkeerprogramma
• 108 maaiveldparkeerplaatsen (openbaar)
• 27 maaiveldparkeerplaatsen (eigen terrein)
Totaal 135 parkeerplaatsen (gem. 1,5 pp/wo.)
Grondgebruik
• Uitgeefbaar:12358 m2
• Verharding: 7746 m2
• Groen: 6392 m2
Totaal plangebied: 26496 m2

Deelplangebied Scholen
woonprogramma
• 12 appartementen, 2 lagen + kap, ca. 120 m2
bvo (excl. collectieve verkeerruimtes, één
portiekontsluiting)
• 6 startersappartementen, gem. 75m2
bvo (excl. collectieve ruimtes, bestaande
gebouwstructuur aanhouden)
• 11 hofjeswoningen, 1 laag + kap, ca. 100 m2
bvo, collectieve kavel
Totaal 29 woningen
Parkeerprogramma
• 16 maaiveld parkeerplaatsen (eigen terrein)
• 22 maaiveldparkeerplaatsen (Buitendorpstraat,
Spoorlaan) (openbaar)
Totaal 38 parkeerplaatsen (gem. 1,7 pp/wo.)
Grondgebruik
• Uitgeefbaar: 4059 m2
• Verharding: 3501 m2
• Water: 572 m2
• Groen: 291 m2
Totaal plangebied: 8423 m2

N v U S p o o r l a a n zo n e Zw a m m e rd a m

51

Variant 1

52

Variant 2

vogelvlucht noordwaarts

vogelvlucht noordwaarts

vogelvlucht noordwestwaarts

vogelvlucht noordwestwaarts

Variant 1

Variant 2

vogelvlucht westwaarts

vogelvlucht westwaarts

vogelvlucht zuidwestwaarts

vogelvlucht zuidwestwaarts
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Variant 1

vogelvlucht oostwaarts

streetview Brink-Spoorlaan zuidwestwaarts
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Variant 2

vogelvlucht oostwaarts

streetview rotonde-Spoorlaan zuidwestwaarts

Variant 1

Streetview Spoorlaan noordoostwaarts

streetview brink zuidwestwaarts

Variant 2

Streetview Spoorlaan noordoostwaarts

streetview rotonde zuidwestwaarts
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Bijlage II:
Ruimtelijke dynamiek Zwammerdam
1.

2.

3.
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2023

Ruimtelijke dynamiek Zwammerdam
(Potentiele) woningbouwontwikkeling

C

(Potentiele) woningbouwontwikkeling
(voorlopig niet kansrijk/zeer lage prioriteit)

6.

III

8.
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Geplande reconstructies openbare
ruimte
grondpositie: particulier/privaat

D
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(Potentiele) woningbouwlocaties en ruimtelijke ontwikkelingen Zwammerdam

56

2019

7.

Ontwikkeling maatschappelijk (zorg-)
vastgoed

0

5.

Maatschappelijk (zorg)vastgoed
A. Drietaktweg, terrein Ipse de Bruggen. 128
Zorgwoningen ten behoeve van de cliënten van Ipse
de Bruggen, recent opgeleverd.
B. Locatie Eljo. Vrijgekomen zorgwoningen door
verhuizing naar de nieuwbouw van zorgwoningen
op het instellingsterrein. Eigenaar Ipse de bruggen
beraadt zich over een nadere invulling, mogelijk als
reguliere (starters)woningen.
C. Multifunctionele accommodatie (MFA) in
aansluiting op het verenigingsgebouw van
de voetbalvereniging. Bestemmingsplan is in
procedure. Na oplevering komen elders in het dorp
onder meer het Nutsgebouw, de brandweerpost, de
Oranje Nassauschool en de Zwanenburcht vrij voor
herontwikkeling.
D. Workhome Rijkstraatweg 5. 32 Wooneenheden en
dagbesteding voor SGLVG cliënten van stichting
Ipse de bruggen op het voormalig landgoed
Withenlust

(potentiele) Woningbouwlocaties
1. Pelsdierhouderij Verboom (particuliere
ontwikkeling). De pelsdierhouderij moet van
rijkswege stoppen in Nederland. Op basis van
ruimte-voor-ruimte liggen er kansen voor
woningbouw in een groene landgoed-achtige
setting, of meer geconcentreerd in de vorm van een
(boerderij)erf.
2. Locatie Vinkebuurt 116-118 (particuliere
ontwikkeling). Ruimte voor enkele grondgebonden
woningen ter plaatse van de huidige loods.

3. Vinkebuurt 48-50 (particuliere ontwikkeling).
Volgens bestemmingsplan Limes (‘uit te werken
bestemming’) ruimte voor 7 woningen. Kansen
voor woningbouw (al dan niet in particulier
opdrachtgeverschap) rondom een openbare
ruimte met zicht op de Oude Rijn.
4. Nutsgebouw, eigendom van de stichting, welke
vrij komt na gereedkoming van de MFA. Kansen
voor een klein seniorenhofje (knarrenhofje), of
één enkele grote woning. Respectvolle omgang
met cultuurhistorische waarden en parkeren zijn
belangrijke aandachtpunten.
5. Vrachtwagenparkeerterrein (gemeentelijk
eigendom). Woningbouw biedt ruimtelijk de
kans om als ‘bruggenhoofd’ voor Zwammerdamnoord te fungeren en het Ziendepark een gezicht
te geven. Deze locatie blijft voorlopig echter uit
beeld als potentiele woningbouwlocatie, omdat
er vooralsnog geen redelijke alternatieven
zijn voor het parkeren van vrachtwagens. De
gemeente moet hier wettelijk gezien echter wel
ruimte voor bieden.
6. Molenstraat 27-Vosholstraat (particuliere
ontwikkeling met inbreng van voormalige
brandweerpost). Kans om met behulp van
woningbouw de achterkantsituatie aan de
Vosholstraat om te draaien in een voorkant met
meer ruimtelijke kwaliteit.
7. BAM-locatie: Grootschalige bedrijfslocatie
binnen de bebouwde kom van Zwammerdam.
BAM heeft eerder aangegeven haar
bedrijfsactiviteiten hier juist te willen gaan

concentreren. Op korte termijn wordt hier dus
geen woningbouwtransformatie voorzien.
8. 2e Voetbalveld VV Z’dam (gemeentelijke
eigendom). In beeld als achtervanglocatie
voor woningbouw, mochten
woningbouwontwikkelingen elders in het
dorp onverhoopt stokken. Afhankelijk van een
gehele of gedeeltelijke bebouwing (met ruimte
voor een oefenveld) zijn hier 25-40 kleine
grondgebonden eengezinswoningen mogelijk.
9. Voormalige schoolgebouwen en gymzaal
Buitendorpsstraat (gemeentelijk eigendom).
Onderdeel van de integrale ontwikkeling
Spoorlaanzone. Kans om de Bovensloot weer
zichtbaar te maken en woningbouw in te zetten
als begrenzing van een nieuw te vormen ‘brink’
ter plaatse van de Steekterweg.
10. Spoorlaan- zuid (eigendom Ipse de Bruggen).
Onderdeel van de integrale ontwikkeling
Spoorlaanzone. Forse kavel die een flexibele,
gefaseerde ontwikkeling van woningbouw
mogelijk maakt met kansen voor infrastructurele
verbeteringen.

Openbare ruimte, reconstructies
I. Centrum (2019, in voorbereiding)
II. Spoorlaan (2020, in voorbereiding, relatie
integrale ontwikkeling Spoorlaanzone en MFA
III. Bennick Boltstraat e.o. (2023)
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Bijlage III: Addendum Wooncommissie
Addendum wooncommissie dd 29-022020 op versie dd 11-02-2020 van Nota
van Uitgangspunten en Stedebouwkundig
Structuurontwerp Spoorlaanzone Zwammerdam
In het woningbouwprogramma is snelheid
geboden omdat de uitstroom van startende
en doorstromende koopwoningzoekers met
name naar omliggende gemeenten steeds
sterker wordt. Het bouwen van grondgebonden
eengezinswoningen moet dit leegbloeden stelpen
en verdient voorrang. De aangewezen plaats
daarvoor is de Spoorlaan.
Programma binnen 10 jaar
Dit leidt tot een gewenst programma (10 jaar)
waarin aan de Spoorlaan en de Buitendorpstraat
tussen 118 en 140 woningen worden gebouwd,
afgezien van, maar wel afgestemd met
ontwikkelingen elders. Dit is nodig om de vitaliteit
van het dorp te waarborgen. Er kan in voldoende
mate worden gestuurd op het verplichte aandeel
sociale (huur-)woningen in dit plangebied.
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Programma binnen 3 jaar
Keuze om op tempo binnen 3 jaar in te zetten
in eerste instantie op de locatie Spoorlaan en in
tweede instantie op de locatie Buitendorpstraat
deellocatie Zwanenburcht.
• Spoorlaan: 50 eengezinswoningen (koop; mix
van 200.000-250.000 en 250.000-350.000
euro)
• Buitendorpstraat/Zwanenburcht: 10 woningen
in een hofje (koop/huur; koop 200.000250.000 euro; huur tot 700 euro)
Programma binnen 5 jaar
• Schapenwei: 40 appartementen (koop/ huur;
koop 250.000-300.000; huur tot 1000 euro)
Programma binnen 5-10 jaar
De volgende 40 woningen/appartementen, te
verdelen over de volgende locaties:
• Buitendorpstraat/ONS: appartementen (huur tot
700 euro)
• Spoorlaan: eengezinswoningen (koop mix van
200.000-250.000 en 250.000-350.000).

Bijlage IV: Toelichting en voorbeelden duurzaamheid
Klimaatadaptatie
Alphen aan den Rijn heeft het Convenant
klimaatadaptief bouwen van de Provincie ZuidHolland getekend, waarin is afgesproken te
streven naar:
• Minder wateroverlast
• Meer biodiversiteit
• Minder hittestress
• Minder langdurige droogte en minder nadelige
gevolgen ervan
• Minder bodemdaling en minder nadelige
gevolgen ervan dan er voorafgaand aan
de ruimtelijke ontwikkeling van het
woningbouwplan was.
Er is een concept minimaal programma van eisen
in dit convenant gemaakt. Deze is te vinden op de
website van de provincie Zuid-Holland: https://
www.zuid-holland.nl/onderwerpen/klimaat/
klimaatadaptief/

Duurzaamheidsprestatie op Locatie
(DPL)
Bij duurzame gebiedsontwikkeling hanteert
Alphen aan den Rijn het instrument
Duurzaamheidsprofiel van de Locatie (DPL) in
plaats van BREEAM. De ambitie is ten minste een
DPL-score van 7,0 en streven naar DPL van 8,0.
Bovendien mag de score door een ontwikkeling
niet achteruit gaan. Eventueel kan ook gebruik
gemaakt worden van het instrument GPR-gebied.

De thema’s binnen DPL

Voor woningbouw gebruikt Alphen aan den Rijn
daarnaast het instrument GPR-gebouw. In andere
bestemmingsplannen hanteert Alphen aan den
Rijn een GPR-gebouwscore van gemiddeld ten
minste een 7,0 met een minimale deelscore van
8,0 op het thema energie.
Bovenstaand minimaal programma van eisen voor
klimaatadaptief bouwen wordt binnen Alphen aan
den Rijn vertaald naar DPL-waarden.

Voor informatie over DPL en toetsing van een
ontwerp kan een beroep gedaan worden op DPLspecialisten van de Omgevingsdienst MiddenHolland.
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Materiaalgebruik en circulair
bouwen
Alphen aan den Rijn heeft het Convenant Netwerk
Betonketen Groene Hart getekend om de CO2uitstoot terug te dringen en schaarse grondstoffen
te hergebruiken. Circulair bouwen is bouwen
op een manier die materialen en producten zo
hoogwaardig mogelijk gebruikt en deze waarde
behoudt over de tijd. Voor een concrete invulling
hiervan ontwikkelde prof. dr. Jacqueline Cramer
de 10 R's om onderscheid te maken tussen de
verschillende niveaus van circulariteit.
Het uitgangspunt bij circulair bouwen is: hoe
hoger op de R-ladder, hoe beter. In de praktijk
betekent dit vooral een keuze tussen twee
benaderingen in je materiaalgebruik:
• Gebruik zoveel mogelijk bestaande materialen,
elementen en producten, met dien verstande
dat zij geen milieuonvriendelijke elementen
bevatten
• Kies materialen die passen bij de levensduur
van het gebouwonderdeel.
• Materialenpaspoorten van bouwwerken maken
na sloop efficiënt hergebruik en recycling
van materialen mogelijk. Het paspoort geeft
inzicht in de kwaliteit en hoeveelheid van de
verwerkte materialen en bouwdelen. Er zijn
diverse initiatieven die zich hier op richten. Een
voorbeeld is MADASTER.
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Zie voor meer informatie:
circulair bouwen (circulairondernemen.nl)
handvat duurzaam materiaalgebruik (Bouwend
Nederland)

Natuurinclusief bouwen
Met het tekenen van het convenant
klimaatadaptief bouwen heeft Alphen aan
den Rijn zich ook gecommiteerd aan de
biodiversiteitsdoelstelling. Deze doelstelling
kan o.a. bereikt worden door natuurinclusief te
bouwen. Natuurinclusief bouwen betekent dat
we bij bouwen, verbouwen of renoveren van
woningen of bedrijfspanden de natuur integreren
in de bouw. Het is bouwen waarbij natuur en
pand onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Er worden voorzieningen in gevels en daken
of bruggen en keermuren gerealiseerd voor
bv. vogels zoals gierzwaluwen, huismussen,
koolmezen en vleermuizen waardoor deze weer
nest- en verblijfsgelegenheid hebben. Deze
dieren vangen overlastgevende insecten als
muggen en eikenprocessierupsen. Gebouwgroen
is als een knoop in het stedelijk groennetwerk
of groene metropool, dat verder bestaat uit
parken, straatbomen, watergangen met oevers,
wegbermen, tuinen, waterretentievijvers,
wadi’s, etcetera. Hoe een natuurinclusief
gebouw aansluiting vindt bij deze bestaande
groenstructuur hangt af van twee factoren: de
mate van bereikbaarheid van het groen en wat
er te halen valt voor de (dierlijke) bezoeker. Dat
betekent dus een aaneengesloten groenstructuur
zonder harde grenzen.
Een graadmeter van een gezonde leefomgeving is
biodiversiteit. Insecten vormen een groot deel van

alle diersoorten en vertegenwoordigen hiermee
het grootste deel van de diversiteit van het leven
in de natuur.
Zie voor meer informatie:
checklist groen bouwen van de vogelbescherming,
zoogdier vereniging
de groene metropool van Staatsbosbeheer.
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Bijlage V: advies GGD
24 februari 2020
GGD-advies over de Concept Nota van Uitgangspunten &
Stedenbouwkundig structuurontwerp Spoorlaanzone
Zwammerdam
088 - 308 3381
mmk@ggdhm.nl
Nina Douqué

David Baars
Omgevingsdienst Midden-Holland
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
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24 februari 2020
GGD-advies over de Concept Nota van Uitgangspunten &
Stedenbouwkundig structuurontwerp Spoorlaanzone
Zwammerdam
088 - 308 3381
mmk@ggdhm.nl
Nina Douqué

Luchtkwaliteit
Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren veel beter is geworden, veroorzaakt
luchtverontreiniging nog steeds veel schade aan de gezondheid. Het RIVM heeft
berekend dat zo’n 4,5% van de totale ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door
luchtverontreiniging, ook al voldoet de luchtkwaliteit op de meeste plekken aan de
normen.
Luchtverontreiniging leidt onder andere tot een vermindering van de longfunctie, een
toename van luchtwegklachten en een verhoogde kans op het ontwikkelen van astma en
chronische longziekten. Iedereen die langdurig is blootgesteld aan luchtverontreiniging
loopt een risico op gezondheidseffecten. Een aantal groepen is extra kwetsbaar. Deze
groepen worden de hooggevoeligen genoemd, denk aan ouderen, kinderen, en mensen
met aandoeningen aan hart, bloedvaten of luchtwegen.

Geachte heer Baars,

Hierbij maakt de GGD gebruik van de gelegenheid om te adviseren over de Concept
Nota van Uitgangspunten & Stedenbouwkundig structuurontwerp Spoorlaanzone
Zwammerdam. In de Spoorlaan-zone komt nu een drietal voorgenomen ontwikkelingen
samen:
 Herontwikkeling gronden langs Spoorlaan ten behoeve van woningbouw
 Herontwikkeling schoollocaties Buitendorpstraat. Na de ingebruikname van de
nieuwe multifunctionele accommodatie, komen de oude schoolgebouwen en de gymzaal
aan de Buitendorpstraat vrij voor herontwikkeling.
 Reconstructie Spoorlaan. Er staat een grootschalige reconstructie van de openbare
ruimte aan de Spoorlaan op het programma.

In de omgeving van Zwammerdam zijn geen snelwegen gelegen. Echter langs drukke
wegen (waarbij ‘druk’ is gedefinieerd als een verkeersintensiteit van meer dan 10.000
voertuigen per etmaal) is de luchtverontreiniging vaak net zo hoog als vlakbij de snelweg.
Hierbij adviseert de GGD om een afstand van minstens 50 meter aan te houden.
Naast verkeer is in verstedelijkt gebied ook houtstook door particulieren een belangrijke
bron van luchtverontreiniging. Rook van houtkachels, open haarden, terraskachels en
vuurkorven bevat schadelijke en kankerverwekkende stoffen en kan tot overlast leiden.
Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en
kinderen kunnen eerder klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij
kleine hoeveelheden.

Het team MMK heeft de Concept Nota van Uitgangspunten & Stedenbouwkundig
structuurontwerp Spoorlaanzone Zwammerdam (verder NvU) beoordeeld op de volgende
gezondheidskundige effecten voor de omwonenden: luchtkwaliteit, geluid,
elektromagnetische velden (EMV), binnenklimaat, gezondheidsbevordering in de
leefomgeving, duurzame energietransitie, en communicatie.

Advies
De geplande locatie ligt op een afstand van ca. 300 meter van de dichtstbijzijnde
provinciale weg de N11. Dit voldoet ruim aan de advieswaarden van de GGD.

Welke mogelijkheden er zijn om gezondheid meer in dergelijke plan te laten landen,
gebruikt de GGD bij advisering het document “Kernwaarden voor een gezonde
leefomgeving” ; opgesteld door GGD-en en het RIVM. Daarin worden 3 principes
uitgewerkt:
 Gezonde woonomgeving
 Gezonde gebouwen
 Gezonde mobiliteit

Om luchtverontreiniging door houtstook zoveel mogelijk te beperken adviseren wij het
volgende:
 Als regel in het bestemmingsplan opnemen dat geen woningen met schoorsteen
voor houtkachel of open haard worden gebouwd.
 Alternatief: geen absoluut verbod maar een vergunningplicht voor het bouwen van
een schoorsteen voor houtkachel of open haard.
 Alternatief of aanvullend: als regel in APV opnemen dat bij windstil weer geen
houtstook is toegestaan.

Een gezonde inrichting van de leefomgeving beschermt tegen negatieve
omgevingsinvloeden en bevordert de gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een
leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en
logisch zijn, en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is. Belangrijke
elementen voor een gezonde leefomgeving zijn uitnodigen tot bewegen (wandelen,
fietsen, spelen), elkaar ontmoeten, ontspannen, een goede milieukwaliteit (lucht, geluid),
klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast) en een
goede toegang tot voorzieningen.
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Geluid
Blootstelling aan omgevingsgeluid kan gepaard gaan met negatieve gezondheidseffecten
zoals hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Daarnaast kan geluid een
negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen. Met de verwachte toename
van de geluidbelasting is er sprake van een groeiend gezondheidsprobleem waar veel
Nederlanders mee geconfronteerd worden.
De GGD adviseert richtwaardes van 50 dB(A) Lden op de gevel en 40 dB(A) Lnight op de
gevel om slaapverstoring zoveel mogelijk te beperken. Voor binnen hanteert de GGD een
richtwaarde van maximaal 33 dB(A) Lden in nieuwe situaties en maximaal 38 dB(A) bij
verbouw. Hierbij geldt dat de GGD uitgaat van de situatie zonder aftrek. Ook moet het
cumulatieve effect van 30km wegen en bedrijven worden meegenomen in de berekening
van de geluidsbelasting.
Door geluid als knelpunt te benoemen het plan, is bij planvorming meteen duidelijk dat
voor een goed woon- en leefklimaat eventuele aanpassingen nodig zijn. Het zou mooi
zijn als in het plan een koers wordt genoemd voor de gewenste akoestische kwaliteit van
de leefomgeving.
Zoals aangeven in de NvU mogen nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet worden
aangesloten. In veel gevallen worden woningen voorzien van lucht-lucht warmtepompen
voor verwarming en warm tapwater. Een aandachtspunt bij het toepassen van
warmtepompen is de geluidproductie. De rijksoverheid wil met het oog hierop vanaf
medio 2020 een geluidsnorm voor lucht-lucht warmtepompen invoeren van maximaal 40
dB op de perceelgrens. De Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) beveelt een norm
van 30 dB aan.
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Mobiliteit
Voor de gezondheid is het van belang langzaam vervoer (lopen/fietsen) te bevorderen. In
de NvU komt op meerdere plaatsen naar voren dat er aandacht nodig is voor het
realiseren van (snelle en) veilige fietsverbindingen. Ook kan worden nagedacht over
goede OV-verbindingen. Dergelijke maatregelen op het gebied van mobiliteit zorgen ook
voor minder uitstoot van uitlaatgassen en hebben dan ook een positief effect op
gezondheid. Lokale maatregelen kunnen al snel de lokale situatie gezonder maken.
Lopen of fietsen in plaats van met de auto reizen geeft extra veel gezondheidswinst,
doordat de leefomgeving verbetert en mensen meer bewegen, zoals bijvoorbeeld
snelfietsroutes. Dit is een goede maatregel om het fietsen aan te moedigen. Ook op
andere manieren kan dagelijks lopen en fietsen naar werk, school en het centrum worden
gestimuleerd. De juiste infrastructuur biedt voetgangers én fietsers een veilige,
comfortabele route die actief vervoer de aantrekkelijkste keuze maakt. Dat betekent
ruimte en prioriteit voor voetganger en fietser.
Maatregelen die kunnen bijdragen aan de gezonde mobiliteit zijn bijvoorbeeld
milieuzoneringen, sloopregelingen van oude vervuilde auto’s en het
goedkoper/makkelijker parkeren van elektrische voertuigen.
Aandacht voor (uitbreiding van) wandelroutes wordt niet als aandachtspunt benoemd.
Door het realiseren van routes voor ommetjes, worden mensen meer uitgenodigd om te
gaan wandelen en elkaar te ontmoeten. Deze kans wordt nog meer benut wanneer
dergelijke routes worden gekoppeld aan openbare ontmoetingsplekken; zie ook in bijlage
1 en “gezonde mobiliteit” afkomstig van het document “kernwaarden van een gezonde
leefomgeving”.

Advies
Omdat het akoestisch rapport nog niet beschikbaar is, kan er op dit moment geen advies
worden gegeven over de geluidsbelasting op deze locatie. Wanneer het rapport
beschikbaar is denken we graag mee over het realiseren van gezonde geluidsniveaus
op de planlocatie.

Advies
 Stimuleer actief vervoer (lopen en fietsen)
 Tussen kernen zijn goede (e-)fiets- en OV-verbindingen

De GGD adviseert om rekening te houden met de NSG norm bij het plaatsen van luchtlucht warmtepompen, omdat deze betere bescherming biedt tegen het mogelijk optreden
van hinder dan de voorgestelde norm van de rijksoverheid. Daarnaast is het - met het
oog op het vermijden van slaapverstoring- verstandig om een warmtepomp niet vlakbij
een slaapkamerraam van de bijbehorende woning te plaatsen.

Rookvrije omgeving
Ruim 13% van de totale ziektelast is toe te schrijven aan roken. Door ervoor te zorgen
dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving neemt de kans af dat zij ooit gaan
roken. Want zien roken doet roken. De focus ligt dus op een rookvrije omgeving rond
kinderopvangcentra, schoolpleinen, speeltuinen, (buiten-) sportverenigingen en
kinderboerderijen. De Omgevingswet biedt kansen om in beleid de rookvrije omgeving op
te nemen en geadviseerd wordt om hieraan aandacht te geven bij de invulling van de
Spoorlaanzone .

Advies
Aandacht voor een rookvrije omgeving
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Ouderen en mensen met een lagere sociaaleconomische status.
De realisatie van diverse woonvormen heeft de voorkeur voor het nieuw te ontwikkelen
terrein. Mooi dat dat ook is beschreven in de NvU.
Bij de realisatie van een sociale duurzame wijk is het wenselijk dat er een betaalbaar en
passend woningaanbod is voor alle doelgroepen, waaronder mensen met een laag
inkomen, ouderen (en denk daarbij aan vergrijzing en dus aan levensloopbestendig
bouwen), mensen die extra zorg nodig hebben, en mensen die heel snel een woning
nodig hebben, bijvoorbeeld na een echtscheiding.
Wij adviseren dan ook om toekomst gericht te bouwen met uiteenlopende woonvormen
en met nieuwe mengvormen van wonen, werken (wellicht bedrijven aan huis) en
voorzieningen. De manier van bouwen draagt eraan bij dat mensen elkaar kennen en
ontmoeten. De buurt is dan aantrekkelijk en voor iedereen toegankelijk en veilig te
bereiken. Toegankelijk voor kinderen om zelfstandig buiten te spelen, voor ouderen en
mensen die minder goed ter been zijn om te kunnen wandelen en bijvoorbeeld voor
slechtzienden.

Advies
Heb bij het realiseren van de woningen en de omgeving ook aandacht voor ouderen en
mensen met een lagere sociaaleconomische status

Groen en blauw
In de NvU wordt geen aandacht besteed aan gezondheidsbevorderende maatregelen.
Als GGD willen wijd aar wel aandacht voor vragen. Een gezonde, natuurlijk leefomgeving
heeft een positieve invloed op de gezondheid, omdat het mensen stimuleert om te
bewegen (helpt tegen overgewicht, hart- en vaatziekten) en ontspanning en rust biedt
(helpt bij herstel van stress, aandachtsmoeheid en depressie). Het biedt verder
ontmoetingsplekken en maakt klimaatbestendig(er): het kan helpen warmte te dempen
(tegen hittestress), schaduw te bieden en wateroverlast voorkomen.
Wij adviseren om te kiezen voor een goede mix van groen en water, zodat de omgeving
in elk seizoen aantrekkelijk is. Alleen al het uitzicht op groen en water kan tot positieve
gezondheidseffecten leiden. Kies planten- en bomensoorten waar weinig mensen
allergisch voor zijn en die weinig overlast geven. Let ook op het voorkomen van teken.
Teken zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen en struiken.
De GGD stimuleert de aanleg van aantrekkelijke, groene plekken die mensen de
gelegenheid bieden te ontmoeten, ontspannen en bewegen. Om het gebied
“natuurinclusief” in te richten, is daarom een zeer goed plan. Daarnaast biedt het
opengraven van de Bovensloot ten plaatsten van de Scholenlocatie of het nieuwe
oppervlaktewater bij de gymzaal mogelijkheden. Wellicht kunnen deze waterpartijen ook
geschikt worden gemaakt om in te zwemmen. Wel moet er aandacht zijn voor eventuele
(gezondheids)risico’s. Zorg voor een goede doorstroming van het water door regelmatig
planten en algengroei te verwijderen, de hygiëne rondom de plas te bewaken en de
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waterkwaliteit te blijven toetsen. Ook is dan duidelijke communicatie richting de
bezoekers van de waterpartij van belang, bijvoorbeeld door met borden aan te geven dat
het water in de plas geen drinkwater is. Zie als bijvoorbeeld het RIVM Zuiderpretonderzoek in Den Haag. En handige tool hierbij kan ook de 'waterkwaliteitscheck' voor
nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten zijn. Daarbij is de inspiratiebrochure ‘Een
groene gezonde wijk’ een goede aanvulling.
Om de ruimte zo in te richten dat de bewoners deze als prettig ervaren en gezonde
keuzes gemakkelijk en logisch heeft de GGD de volgende adviezen:

Advies

Betrek toekomstige bewoners wederom bij het ontwikkelen van het gebied,
zodat het tegemoetkomt aan hun wensen en behoeften.

Richt de omgeving zo in dat sporten en spelen wordt gestimuleerd om de sociale
cohesie van de wijk te bevorderen. Denk daarbij naast speelgelegenheden aan
bijvoorbeeld een beleeftuin (ruiken, proeven, voelen) of een buurtmoestuin

Houd wel rekening met mogelijke bodemverontreiniging.

Bied voorzieningen om elkaar te ontmoeten, zoals bankjes en de speelplekken.

Kies planten- en bomensoorten waar weinig mensen allergisch voor zijn en die
weinig overlast geven

Denk bij de ontwikkeling van de waterpartij aan de gezondheidsrisico’s

Zie ook bijlage 1 en “gezonde woonomgeving” afkomstig van het document “kernwaarden
van een gezonde leefomgeving”.

Binnenklimaat
Mensen zijn circa 70% van de tijd in hun eigen woning. Door zorg te dragen voor een
prettige temperatuur, geschikte isolatie en een goede binnenluchtkwaliteit, kunnen
gezondheidsklachten die samenhangen met het gebouw worden voorkomen. Het gaat
om klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, sufheid en slaperigheid. Wij juichen de
stedenbouwkundige randvoorwaarden en de randvoorwaarden duurzaamheid dan ook
toe.

Advies
 Het belangrijk om in de ontwikkelfase aandacht te hebben voor een goede ventilatie.
Soms werkt een ventilatiesysteem al onvoldoende bij de oplevering (door slechte
inregeling of te weinig capaciteit), maar dit kan ook ontstaan tijdens gebruik door
gebrekkig onderhoud. De gemeente kan als voorschrift opnemen dat bij de
oplevering wordt aangetoond dat het ventilatiesysteem van iedere woning minimaal
voldoet aan de eisen voor luchtverversing en installatiegeluid uit het Bouwbesluit. Dit
kan bijvoorbeeld via een “Ventilatie Prestatie Keuring”
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Ook gebruiksgemak en voorlichting aan bewoners is hierbij belangrijk, en dat
installaties (zoals mechanische ventilatie, warmtepompen en omvormers van
zonnepanelen) geen geluidhinder geven.
Bij de isolatie van bestaande woningen is het belangrijk om extra aandacht te
besteden aan ventilatie, vocht- en schimmel en hitte (opwarming van woningen).
Een goed plan op maat kan veel klachten achteraf voorkomen.
Bij het overstappen op gasloos bouwen zullen er geen verbrandingsgassen ten
gevolge van het koken aanwezig zijn in huis. Dit is gunstig voor de gezondheid,
omdat het aantal koolmonoxide incidenten afneemt.
Door klimaatverandering zal oververhitting binnenshuis vaker voorkomen en langer
duren. Het verlagen van de temperatuur binnenshuis levert ’s zomers
gezondheidswinst, comfort en woonplezier op. Ramen die ’s-nachts open kunnen
blijven staan, goede zonwering en groene daken kunnen voorkomen dat woningen
teveel opwarmen in de zomer.

Duurzame energieopwekking
Het duurzaam opwekken van energie biedt veel kansen voor gezondheid.
Klimaatverandering brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee, dus het zoveel
mogelijk beperken hiervan levert gezondheidswinst. Daarnaast heeft een lagere uitstoot
van verbrandingsgassen een positief effect op onze gezondheid.
Maar sommige maatregelen om de uitstoot te verlagen kunnen negatieve neveneffecten
hebben. Denk aan de geluidsoverlast die windmolens met zich meebrengen voor de
direct omwonenden, uitstoot bij verbranding van biomassa die bijdraagt aan
fijnstofconcentraties en het risico op geluidsoverlast bij verduurzaming woningen door
geluid van warmtepompen.

Advies
 Voor de gezondheid is het beter om niet te investeren in biomassaverbranding
(biomassacentrales, hout- en palletkachels, etc.). Houtrook bevat ongezonde
stoffen, waaronder fijn stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ’s).
Het is beter om te investeren in schonere vormen van energieopwekking.
 Sommige bewoners kunnen zich zorgen maken over nieuwe vormen van
energieopwekking, zoals windmolens. In het plan wordt gesproken van een
dorpsmolen. Als GGD adviseren we om zorgen van omwonenden over gezondheid
en een verslechterde leefomgeving serieus te nemen en omwonden te betrekken bij
planvorming. Dit kan op een manier dat zij nog invloed kunnen hebben op het plan.
Een goede communicatie is hierin erg belangrijk.
 Blijf bij nieuwe vormen van energieopwekking alert op mogelijke problemen of
zorgen achteraf en zorg voor duidelijke communicatie en handhaving als deze zich
voordoen.
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Elektromagnetische Velden (EMV)
Sinds 2005 adviseert de Nederlandse rijksoverheid een voorzorgsprincipe voor
bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij de planning van nieuwe woningen, scholen en
kinderopvangplaatsen is het advies zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen langdurig
blootgesteld worden aan magneetvelden die gemiddeld over een jaar sterker zijn dan 0,4
microtesla. De aanleiding hiervoor is dat in wetenschappelijk onderzoek aanwijzingen zijn
gevonden dat er rond bovengrondse hoogspanningslijnen mogelijk een verhoogde kans
op kinderleukemie is als de blootstelling over langere tijd gemiddeld boven de 0,4
microtesla uitkomt. De Gezondheidsraad heeft in april 2018 geadviseerd om het
voorzorgsprincipe voor bovengrondse hoogspanningslijnen uit te breiden naar
ondergrondse kabels, transformatorhuisjes, wijkverdeelstations en andere bronnen van
langdurige blootstelling aan magneetvelden uit het elektriciteitsnetwerk.

Advies
De GGD onderschrijft het voorzorgsprincipe. Een paar meter afstand tussen woonhuizen
en transformatorhuisjes en wijkverdeelstations in de wijk is doorgaans genoeg om
verhoogde blootstelling aan elektromagnetische straling te voorkomen.

Communicatie
Door open en duidelijk te communiceren over eventuele hogere belasting van
bijvoorbeeld geluid kan eventuele hinder achteraf voorkomen worden. Op deze manier
kunnen toekomstige bewoners een weloverwogen keuze maken.

Wij hopen u met dit advies voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Medische Milieukunde via 088 – 308
3381 of mmk@ggdhm.nl. Graag ontvangen wij een terugkoppeling of het advies een plek
krijgt in de Concept Nota van Uitgangspunten & Stedenbouwkundig structuurontwerp
Spoorlaanzone Zwammerdam.

Met vriendelijke groet,
Nina Douqué
Beleidsmedewerker Medische Milieukunde
Sector Algemene Gezondheidszorg
GGD Hollands Midden
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Bijlage 1 GGD KERNWAARDEN voor een Gezonde Leefomgeving

en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. De groei van kinderlongen op dergelijke plekken blijft
achter. Het horen van te veel of ongewenst geluid kan niet alleen onprettig zijn, het kan ook
gezondheidsschade toebrengen. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of
krijgen ze een hoge bloeddruk en kan geluid de kans op een hartinfarct vergroten. Drukke
verkeerswegen kunnen daarnaast ook een geografische barrière vormen en leiden tot
(verkeers)onveilige situaties.

Woonomgeving
Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving
Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte. Meeroken door kinderen heeft
een nadelige invloed op de ontwikkeling van de longen en geeft een verhoogde kans op
luchtweginfecties, op hoesten en het ontwikkelen van astma. De fysieke en sociale omgeving
spelen een rol in tabakspreventie door te beschermen tegen meeroken en tegelijkertijd uit te
dragen dat de norm ‘niet roken’ is. Genoemde maatregelen beperken ook de blootstelling van
volwassen meerokers en ontmoedigen bovendien het roken. Ook rook van houtkachels, open
haarden, terraskachels en vuurkorven bevat schadelijke en kankerverwekkende stoffen en kan tot
overlast leiden. Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en
kinderen kunnen eerder klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine
hoeveelheden.

Functies (wonen, werken, voorzieningen) zijn goed gemengd, overlastgevende bedrijven staan
op afstand
Een goede menging van functies zorgt voor een prettige woon- en werkomgeving gedurende de
hele dag. In een buurt waar wonen, werken en een gevarieerd aanbod van voorzieningen (op het
gebied van zorg, winkelen, ontspanning, ontwikkeling) goed gemengd zijn, wordt meer bewogen
omdat zij lopend of met de fiets bereikbaar zijn. Dit zorgt er voor dat meer mensen de auto laten
staan (en dus minder luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersproblemen). Goede
functiemenging draagt tenslotte bij aan levendigheid en het ontmoeten van buurtgenoten.
Woningen kunnen de ontwikkelingsruimte voor industriële of agrarische bedrijven beperken.
Dergelijke bedrijven kunnen (bijv. door uitstoot van geur, geluid, stoffen) overlast,
veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Dienstverlenende en MKBbedrijven zoals bijv. detailhandel kunnen de levendigheid van een buurt juist vergroten en zorgen
voor werkgelegenheid, waarbij aandacht voor de ‘menselijke maat’ van belang is om overlast te
voorkomen.

Woonomgeving

Voor iedereen zijn er -dichtbij en toegankelijk- aantrekkelijke plekken
Waar we onze tijd doorbrengen heeft een belangrijk effect op onze kwaliteit van leven.
Aantrekkelijke plekken bieden mensen gelegenheid te ontmoeten, ontspannen, bewegen en
gezond te genieten. Wat aantrekkelijk is, is afhankelijk van de gebruikers en de verdere omgeving
(bijvoorbeeld stad of platteland) en vereist maatwerk. Door de plekken voldoende dichtbij en voor
iedereen, ook kwetsbare mensen, gemakkelijk toegankelijk te maken, kunnen zij goed gebruikt
worden. Aantrekkelijk ingerichte plekken dragen bij aan het verminderen van de kans op
eenzaamheid en stressgerelateerde klachten en dragen bij aan de fysieke fitheid, sociale cohesie
en kwaliteit van leven.

Mobiliteit
Actief vervoer (lopen en fietsen) is in beleid, ontwerp en gebruik de standaard

Bijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft overgewicht en een op de drie
beweegt weinig. Overgewicht hangt samen met tal van ziekten. Het risico op ziekten en
aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten wordt groter naarmate de buikomvang
toeneemt. De leefomgeving bepaalt vaak direct of gezond gedrag mogelijk is. Het kan gezond
gedrag bevorderen of juist belemmeren. In een obesogene omgeving eten mensen teveel en
ongezond en bewegen te weinig. Dit draagt bij aan het probleem van overgewicht. Door de
leefomgeving zo in te richten dat een actieve leefstijl (zoals fietsen, traplopen, buitenspelen) wordt
gestimuleerd en dat gezonde voeding de makkelijke, logische keuze is, worden problemen rond
overgewicht tegengegaan. Het gaat daarbij ook om zaken als een gezond voedingsaanbod op en
rond scholen, sportterreinen en andere gemeentelijke voorzieningen.

Lopen of fietsen in plaats van met auto of OV is gezonder en beter voor de omgeving. Dit
moet centraal uitgangspunt zijn in beleid en ontwerp. Door voor dagelijkse verplaatsingen,
naar werk, school en winkel, te fietsen en lopen kan iedereen voldoen aan de nationale
beweegnorm. Hierbij is het nodig oog te hebben voor de behoeften van kwetsbare groepen
zoals ouderen, kinderen en mensen die niet goed ter been zijn. Voor langere afstanden kan dit
in combinatie met OV. Dat maakt fitter en voorkomt onder meer overgewicht en
stressgerelateerde klachten. Uitstoot en lawaai van gemotoriseerd verkeer wordt voorkomen
met daardoor minder hinder, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en longkanker.
Actief vervoer heeft geen negatieve invloed op het klimaat. Niet parkeren op straat en minder
auto’s geven bovendien ruimte voor een aangename leefomgeving.
Tussen kernen zijn goede (e-)fiets- en OV-verbindingen

Wonen en druk verkeer zijn gescheiden
Intensief verkeer geeft veel lawaai en luchtverontreiniging. Langdurig verblijven nabij drukke
wegen (bijv. woning, school, kinderdagverblijf, verzorgingshuis) geeft een verhoogd risico op hart9
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Mobiliteit

De leefomgeving draagt bij aan een gezond gewicht

Met goede verbindingen voor (elektrische) fiets en openbaar vervoer tussen kernen (wijken,
steden, dorpen) is autogebruik veelal onnodig. Een goede OV- en fietsverbinding tussen
10

telefoon
e-mail
contactpersoon

datum

24 februari 2020
GGD-advies over de Concept Nota van Uitgangspunten &
Stedenbouwkundig structuurontwerp Spoorlaanzone
Zwammerdam
088 - 308 3381
mmk@ggdhm.nl
Nina Douqué

betreft
telefoon
e-mail
contactpersoon

kernen stimuleert het lopen en fietsen in de nabije omgeving. Minder automobiliteit
voorkomt uitstoot en lawaai van gemotoriseerd verkeer met daardoor minder hinder, hart- en
vaatziekten, luchtwegaandoeningen en longkanker. Het heeft minder negatieve invloed op het
klimaat en draagt ook bij aan een gezonde woonomgeving. Voorwaarde is wel dat het OVnetwerk goed toegankelijk is voor iedereen, ook ouderen en mensen die minder goed ter
been zijn. Om (e-)fiets en OV een alternatief voor dagelijks vervoer over de middellange
afstand te laten zijn, moeten zij elkaar goed aanvullen. OV-verbindingen kunnen directer en
sneller wanneer er goede fietsvoorzieningen zijn bij haltes en stations, zoals veilige
fietsenstallingen, en goed aansluiten op het fietsnetwerk van bijvoorbeeld fietssnelwegen.
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levensloopgeschikte woning is een zelfstandige woning die geschikt is (te maken) voor bewoning in
alle levensfasen, met minimale fysieke inspanning en minimale kans op ongevallen. Op die manier
kunnen ouderen of mensen met een lichamelijke beperking prettig en comfortabel wonen. Men
hoeft niet noodgedwongen bestaande sociale contacten te verbreken en de vertrouwde sociale
omgeving te verlaten. Door de directe woonomgeving goed in te richten worden ouderen of
mensen met een beperking ondersteund om gezond te leven, sociale contacten op te doen en
langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om veilige en aantrekkelijke
wandelroutes naar voorzieningen voor dagelijkse behoeften, activiteiten en zorg.

Gebouwen
Het binnenklimaat is prettig en gezond
Mensen zijn veel in gebouwen en circa 70% van de tijd in hun eigen woning. Daarom is het voor
iedereen belangrijk dat het binnenklimaat prettig en gezond is. Hetzelfde geldt voor gebouwen
zoals scholen, kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingshuizen. Door zorg te dragen voor een
prettige temperatuur en luchtvochtigheid, voldoende rust in het gebouw en een goede
binnenluchtkwaliteit, kunnen gezondheidsklachten die samenhangen met het gebouw worden
voorkomen. Het gaat om klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, sufheid en slaperigheid. Ook
irritatie van ogen, neus en keel treedt op. Systemen voor ventilatie, verwarming en zonwering
moeten eenvoudig te bedienen en onderhouden zijn. Schadelijke stoffen zoals koolmonoxide en
asbest horen niet in een gezond gebouw. In een prettig gebouw kan men zich bovendien
ontspannen en tot rust komen. Daarbij helpt een aangename zijde.
Gebouwen

datum
betreft

Minimaal één zijde (gevel) van een woning is aangenaam
In dorpen en steden biedt de straat (met daarop aanwezig verkeer en aan de straat gelegen
bedrijvigheid) naast positieve effecten ook vaak onrust, lawaai en luchtverontreiniging. Minimaal
één zijde die rustig is, waar geen geur of geluid van bijvoorbeeld horeca overheerst en met een
prettig (zo mogelijk natuurlijk) uitzicht en/of buitenruimte vergroot het wooncomfort. Minder
luchtverontreiniging en lawaai beperkt het risico op hinder, hart- en vaatziekten,
luchtwegaandoeningen en longkanker. Rust en een natuurlijke omgeving bieden betere
mogelijkheden om te ontspannen en te herstellen. Een natuurlijke omgeving maakt bovendien
klimaatbestendig(er): het kan helpen warmte te dempen (tegen hittestress), wateroverlast te
voorkomen en is goed voor de biodiversiteit.
Er zijn voldoende betaalbare levensloopgeschikte woningen
De vergrijzing en de wens om langer thuis te blijven wonen hebben gevolgen voor de
woningvoorraad en inrichting van buurten. Zo verdubbelt het aantal ouderen (65 jaar en ouder)
tot 2040. Dit betekent overal toenemende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. Een
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