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Het Scheldekwartier met de Werf de Schelde anno ca. 2000. 6



Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Geen stad die zo mooi aan zee ligt als Vlissingen. Nergens zijn zee, strand, schepen, scheeps-

bouw, binnenstad en scheepswerven zo met elkaar verbonden. Gelegen aan de Schelde-

monding en met heel wat maritieme activiteit vormt Vlissingen het economisch hart van 

Zeeland. Boulevards, stranden, jachten in de middeleeuwse Vissershaven en de beloodsing 

van de zeereuzen die opstomen naar Antwerpen bepalen de sfeer.

Naast Stad aan Zee is Vlissingen de levendige werkstad van Zeeland. Boulevard, havens, 
scheepvaart, industrie en dienstverlening vormen er het decor van succesvolle onder-
nemingen. Vlissingen is filevrij bereikbaar, ligt direct aan de snelweg A58 en heeft 2 NS 
intercity stations aan de Spoorlijn Amsterdam - Vlissingen. En Vlissingen is de poort naar 
België: de Westerschelde tunnel komt uit in Vlissingen-Oost bij de economische motor 
van Zeeland. Voor de werknemers van in Vlissingen gevestigde kantoren en bedrijven zijn 
voldoende en betaalbare woningen beschikbaar.  Vlissingen is daarnaast met Hogeschool 
Zeeland en ROC een onderwijs- en studentenstad.

Naast de binnenstad komt een nieuw waterfront in een nieuw stadsdeel. Op het terrein 
van de voormalige scheepswerf De Schelde wordt een nieuw multifunctioneel stuk stad 
gerealiseerd met allerlei stadsvoorzieningen, met nieuwe openbare ruimten zoals pleinen 
en kaden, met woningen rond een zeezeiljachthaven in het hart van het plan; met een 
kwalitatieve verbetering van het winkelcentrum, met ruimte voor cultuur, horeca, hotel 
en een (media)centrum voor hedendaagse kunst en cultuur: kortom het Scheldekwartier 
is de STAD.

In de afgelopen periode is op verschillende terreinen hard gewerkt en is het nodige 
gebeurd om de ontwikkeling gestalte te geven. Met de bouw van de woningen in het 
eerste deelplan Bestevaer is in 2011 begonnen. In 2012 worden de eerste woningen 
opgeleverd. Ook is het casco van de Timmerfabriek gerestaureerd, is de Plaatwerkerij 
wind- en waterdicht gemaakt, wordt voor diverse evenementen gebruikt en inmiddels is 
het prachtige Dok van Perry bijna gerestaureerd. Bovendien zijn delen van het Scheldeter-
rein opengesteld voor het publiek in de vorm van fiets- en wandelroutes langs het Dok en 
een tijdelijk stadspark.

Maar er ligt ook veel werk voor en er is op macro-economische schaal een crisis, die ertoe 
heeft geleid dat de realisatie van de gebiedsontwikkeling stagneert. Ook de doorlooptijd 
van een dergelijk plan zal veel langer zijn. Mede met hulp van het Rijk heeft de gemeente 
Vlissingen samen met de marktpartijen Proper-Stok, VolkerWessels Vastgoed en AM en 
de woningbouwcorporaties l’escaut, Woonburg en Woongoed Middelburg het vigerende 
masterplan ganalyseerd en gekeken of en hoe dit aangepast zou kunnen worden om in 
te kunnen spelen op de huidige en de toekomstige marktomstandigheden. Er is veeleer 
een Visie nodig dan een ‘af plan’. Een visie ‘hoe we het gebied versneld aan de praat 
krijgen’ door een veelvoud en samenspel van activiteiten en bouwinitiatieven van allerlei 
aard. Het gaat vooral om het maken van een multifunctioneel gebied, wat ook past bij 
Vlissingen Festivalstad, zo mooi grenzend aan de binnenstad en daarmee ook de locale 
economie van het centrum versterkend.

Op bovenstaande basis is geen nieuw masterplan opgesteld, maar een ontwikkelingsvisie. 
Hierbij wordt geen blauwdruk gegeven van het eindbeeld, maar wordt gedacht in (bebou-
wings-)mogelijkheden. 

Kernpunten in de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier zijn:

•	 de Marina Vlissingen en het Dok vormen het hart van het plan; daaromheen bevindt 

zich een concentratie van stedelijke voorzieningen en wonen 

•	 inzet op het tijdelijk gebruik als motor voor de ontwikkeling;

•	 een keuze voor de hoofdstructuur wordt gemaakt en het Scheldekwartier wordt 

verbonden met de binnenstad;

•	 concrete projecten voor de komende 5 jaar worden benoemd op het gebied van 

Marina, Timmerfabriek, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en zorg; in 

elkaars nabijheid voor een synergie van activiteiten;

•	 Een groot deel van het plangebied is in dit stadium niet vastgelegd: de ontwikkelings-

visie biedt de flexibiliteit om kansen en initiatieven uit de markt te faciliteren.

Met hierbij speciale aandacht voor het tijdelijk gebruik van het terrein voor zowel het land 
als het water. Het tijdelijk gebruik en het levendig houden van het gebied is een essentieel 
onderdeel van deze visie. Een opeenvolging van tijdelijkheden is ‘permanent’.

De ontwikkelingsvisie Scheldekwartier laat zien hoe hier over een periode van ca. 20 jaar 
een volwaardig nieuw stadsdeel ontstaat, met een uniek waterfront en een wereldse 
uitstraling. Vlissingen wil centraal in het Scheldekwartier nabij het Dok een haven met 
grote aantrekkingskracht voor de recreatie(zee)vaart realiseren, als hart van de ontwik-
keling. In het Scheldekwartier is ruimte voor wonen, winkelen, kleinschalige werkgele-
genheid, cultuur (voor de stad en haar bezoekers) en een divers aanbod van sport- en 
recreatiemogelijkheden, alles in een dynamische samenhang. Het stadsdeel geeft 
Vlissingen voor de toekomst zo niet alleen een nieuwe ruimtelijke aanblik maar biedt ook 
kansen voor een sociaaleconomisch sterkere stad.

De uitkomsten van de indrukwekkende stadsdebatten als basis voor het opgestelde 
Masterplan Dokkershaven klinken ook in deze Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier nog 
steeds door. Ook bij de concrete plannen voor de verdere invulling van het gebied op basis 
van deze visie zullen de Vlissingers worden betrokken. Dit geldt natuurlijk ook voor de 
strategische partners en (direct) belanghebbenden in en rondom het gebied.

Dit document is een visie (geen juridisch document op basis van de Wet Ruimtelijke Orde-
ning) op een ontwikkeling in de komende 20 jaar, waarmee het bestuur van Vlissingen 
enthousiast aan de slag wil samen met alle burgers. Het is de inhoudelijke onderlegger en 
inspiratiebron voor toekomstige deeluitwerkingen en bestemmingsplannen, voor de stad 
en voor alle partners. 

Inleiding1
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Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier
luchtfoto van het Dokgebied met Bestevaer en dokje van Perry in aanbouw
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historische foto’s van het Dok met de Scheldewerf in haar groeifase. Links onder: van Dishoekhuis, rechts onder: Onderzeer in het dokje van Perry 
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Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Ontwikkelingen in en om Vlissingen
Vlissingen heeft volgens het CBS sinds 2000 een constante bevolkingsomvang van circa 
44.000 inwoners. De bevolkingsopbouw is ten opzichte van de andere steden in Zeeland 
afwijkend door de grote groep personen in de leeftijdscategorieën 15-35, een gevolg van 
de aanwezigheid van de verschillende onderwijsinstellingen. Vlissingen is een ‘jonge’ stad, 
ook mentaal een stad altijd op zoek naar vernieuwing.
Momenteel is een discussie gaande over de demografische ontwikkelingen voor Zeeland 
en Vlissingen. De verschillende scenario’s laten verschillende uitkomsten zien. Om die 
reden heeft Vlissingen in de structuurvisie niet ingezet op een groeiscenario, maar op 
het scenario “Anticiperen en Transformeren”. In de studie “Onverkende Paden” die de 
provincie heeft verricht wordt uitgegaan van ca. 43.000 inwoners in 2030 . Daarnaast is de 
vergrijzing een demografische ontwikkeling waar Zeeland in sterkere mate dan gemiddeld 
in Nederland mee geconfronteerd wordt. Op dit moment is iets minder dan 20% van de 
bevolking 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit naar verwachting 33% zijn. Een derde demogra-
fische ontwikkeling van betekenis is de verdunning van de huishoudens; een huishouden 
bevat gemiddeld steeds minder personen. Op dit moment telt Vlissingen circa 10.800 
alleenstaanden, dit is 46% van de totale huishoudens in Vlissingen.

Economie
Binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen zijn internationaal opererende bedrijven 
gevestigd. De trend van uitbesteden van arbeidsintensieve werkzaamheden naar lage 
loonlanden is van invloed op de arbeidsmarkt van Vlissingen. Tegelijkertijd vindt ook 
inhuur van goedkope arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa plaats. Vlissingen is 
een internationale stad, wat ook zichtbaar is in een bijzonder aanbod in de binnenstad en 
een centrum dat altijd levendig is.

Een andere trend op het gebied van economie is de toename van het aantal tweeverdie-
ners. Opkomende sectoren voor de toekomst zijn dienstverlening en zorg. Versterking 
van de maritieme bedrijvigheid, gecombineerd met scholing biedt kansen om de rol van 
Vlissingen als één van de economische motoren in de regio te behouden en versterken. 
De huidige economische situatie noopt echter ook tot een herbezinning op bestaande 
plannen en voornemens, met meer nadruk op economische kansen en synergie van stede-
lijke functies. Door het Scheldekwartier kunnen de HZ en de Kenniswerf meer onderdeel 
van de centrumeconomie worden, letterlijk en figuurlijk. In onze visie moet die nabijheid 
zo snel mogelijk zo goed mogelijk zijn, door aandacht voor comfort en het positioneren van 
nieuwe functies aan die verbindingsroute.

Vlissingen zet in op hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid in de maritieme sector. 
In combinatie met watergerelateerde onderwijsinstituten ontwikkelt Vlissingen zich tot 
een stad voor zeevaart en maritieme technologieën, samen met onder meer de HZ en 
het ROC. Voor de ontwikkeling van de economie is een passende beroepsbevolking een 
vereiste. Gezien de ontwikkelingen moet hier meer aandacht aan geschonken worden wil 

Vlissingen haar plaats in de economie behouden. Samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs moet leiden tot goed toegesneden personeel voor de (maritieme) bedrijven. 
Naast zeevaart omvat dit ook visserij, maritieme maintenance, recreatievaart en mari-
tieme dienstverlening.

Wonen
In Vlissingen is een groot deel van de woningen gebouwd in de periode 1945-1970. Hiervan 
moet worden bezien of en hoe ze in de toekomst bruikbaar blijven voor de Vlissingse bevol-
king. Een opvallend kenmerk van de Vlissingse woningmarkt is de fors lagere gemiddelde 
woningwaarde ten opzichte van Zeeland. Vooral de groep woningen met een WOZ waarde 
van € 100.000 - € 150.000 per woning is oververtegenwoordigd (38% Vlissingen t.o.v. 26% 
Zeeland). Herstructurering (waarbij uitgangspunt verdunning is van het woningaantal) 
van met name deze categorie levert kansen op voor verbetering van de woonkwaliteit, de 
aantrekkelijkheid van de stad als geheel en een grotere diversiteit in het woningaanbod. 
Hierin kan het Scheldekwartier een rol spelen.

Toerisme en recreatie
Globalisering, individualisering en actieve 60-plussers vragen om een andere invulling van 
het toeristisch product. Met goedkope vliegreizen naar de zon zijn op het zuiden gelegen 
stranden aan de Noordzee niet meer voldoende. Toeristen zijn minder geneigd om op 
één plaats te blijven, ze willen een ‘ervaring’ en dan op naar de volgende bestemming. 
Daarnaast besteden ze in relatieve zin steeds meer tijd en geld aan recreatie. In het licht 
van de huidige economische omstandigheden is daar in absolute zin een terugval te 
zien. De kansen die de nabijheid van verstedelijkte gebieden rondom Zeeland bieden om 
recreatie en toerisme te versterken, moeten beter benut worden. Ook kunst en cultuur 
kunnen hieraan een bijdrage leveren. Hieraan wordt vormgegeven door een verbetering 
van de openbare ruimte in het centrum (aanleg Bellamypark), het ontstaan van nieuwe 
fenomenen zoals de Zonnetrein en door een actief jong ondernemerschap met nieuwe 
zaken en diensten. Het Scheldekwartier kan nu al in deze nieuwe ‘beleveniseconomie’ een 
grote economische rol spelen, met haar speciale atmosfeer en bijzondere ambiance voor 
allerlei activiteiten.

Sociaaleconomische ontwikkeling
De industriële achtergrond en de rol van centrumgemeente binnen Zeeland heeft zijn 
sporen in Vlissingen nagelaten. Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt lager dan 
Zeeland gemiddeld, evenals het gemiddeld opleidingsniveau van de beroepsbevolking. 
Inzet is dan ook om spreiding van de opvangvoorzieningen in Zeeland te realiseren in 
combinatie met maatregelen die op termijn leiden tot een andere demografische samen-
stelling van de gemeente.

Context2
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Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

 
 

 

Omklappen / vergroten binnenstad door ontwikkeling 
Stadshavens / Scheldekwartier

Nieuw stadshart en economisch hart door 
ontwikkeling Stadshavens (van badplaats 
naar watersportstad)

Verbeteren verbindingen stadspoorten - 
binnenstad - boulevards

Samenwerken
Tussen de vier Zeeuwse steden Vlissingen, Goes, Terneuzen en Middelburg (Z4) is een 
samenwerkingsconvenant afgesloten (“Kiezen & delen”). Met de gemeente Middelburg is 
een samenwerkingsvisie opgesteld die uitgaat van een complementaire ontwikkeling van 
de steden. Op Walcherse schaal vindt afstemming plaats over de woningbouwprogram-
mering.

Door strategische allianties (bv Stedennetwerk Zeeland) aan te gaan, kan door Vlissingen 
worden ingezet op complementariteit en kunnen krachten worden gebundeld. Ook Europa 
en de regio-overschrijdende samenwerking biedt daarvoor kansen. De nabijheid van 
Vlaanderen is een kans. Daarnaast wordt verregaand samengewerkt met marktpartijen en 
woningbouwcorporaties om beleid en projecten te realiseren.

Ruimtelijke ordening
De ligging aan het begin van het spoor / de A58 en tegen de zee aan is zowel één van de 
krachten van Vlissingen als een zwakte. Mede doordat 2/3 van de gemeente aan het water 
grenst, is het verzorgingsgebied op het land beperkt. Aan de andere kant ligt de westelijke 
kant van de stad met de rug naar de zee. Afgeschermd door een façade van bebouwing is 
de relatie met de zee slechts via een paar doorgangen te ervaren. Krimp genereert ruimte 
voor een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. In combinatie met kleinschalige herstruc-
turering biedt dit kansen om de boulevards, de binnenhaven en de stad beter met elkaar te 
verbinden.

De prachtige boulevard moet meer met de stad verbonden worden; het Scheldekwartier 
biedt hiertoe nieuwe mogelijkheden. Via de Koningsweg, Dok en Groene Boulevard is een 
nieuw wandelrondje straks mogelijk.

Havens
De havens van Vlissingen-Oost (Sloegebied) en Terneuzen vormen samen Zeeland 
Seaports en zijn na Rotterdam en Amsterdam, op basis van de overslag de derde haven 
van Nederland. In het havengebied zijn ongeveer 250 bedrijven gevestigd, met name 
hoogwaardige industrie en havengerelateerde bedrijven. Samen zijn zij de motor van de 
Zeeuwse economie met een geheel eigen dynamiek. De buiten- en binnenhaven maken 
in de huidige situatie geen onderdeel uit van het stedelijk gebied en belemmeren de 
verbinding tussen stad en landschap. Met de herontwikkeling van de binnenhaven en de 

voormalige Scheldewerf ontstaat een aantrekkelijk woon- en leefmilieu aan het water en 
gaat de binnenhaven als openbare ruimte van de stad functioneren. De buitenhaven vormt 
de schakel tussen stad en landschap, maar is ook een ‘achterkant’ van de stad. Ontwikke-
ling van dit gebied, zal deze achterkant transformeren naar een voorkant richting de A58 
en het landschap. 

Het water tussen station en Dok kan een uniek overgangsgebied worden tussen deze twee 
werelden. Alles moet erop gericht zijn deze kwaliteiten beter te benutten en zichtbaar te 
maken vanaf de randen hieromheen.

Structuurvisie
Het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van het Scheldekwartier is de gemeentelijke 
structuurvisie, zoals deze in 2009 is vastgesteld. 
Ruimtelijk zet het toekomstperspectief “Anticiperen en Transformeren” (waarbij kwaliteit 
als uitgangspunt geldt) onder meer in op:
•	 het	Scheldekwartier onderdeel maken van de stad en daarmee de economie versterken 

door het toevoegen van een divers woon-, werk- en voorzieningenprogramma;
•	 een	verdere	ontwikkeling	van	de Kenniswerf is samenwerking met de onderwijsinstel-

lingen;
•	 het	ontwikkelen	van	het	binnen- en buitenhavengebied tot een kennisintensief 

bedrijventerrein met bijzondere watergerelateerde maritieme bedrijvigheid (niches) in 
combinatie met leisure en een recreatief programma (cruiseterminal) met een groene 
afronding als overgang naar het landschap;

•	 het	verbeteren	van	de	verbindingen tussen de entrees van de stad, de binnenstad en de 
boulevards in functionele en ruimtelijke zin en het vergroten van de toegankelijkheid 
van het strand;

•	 het	verbeteren	van	de	ruimtelijke	kwaliteit	en	de	beleving	van	de	boulevards door 
middel van gerichte herinrichting van de openbare ruimte en het toevoegen van 
recreatieve voorzieningen en nieuwe verblijfsaccommodatie/recreatiewoningen (hotel, 
horeca, recreatieve programma’s);

•	 het	beter	benutten	van	de	recreatieve mogelijkheden van het buitengebied (meer voet- 
en fietspaden);

•	 het	versterken	van	het	groenblauwe netwerk en het concentreren van voorzieningen 
daaraan (zorg, wellness, sport, onderwijs, bijzondere woonvormen) en het herstructu-
reren van (verouderde) woongebieden.

Kortom door het beter benutten en met elkaar verbinden van bestaande en te ontwikkelen 
kwaliteiten ontstaat een stad die als geheel attractiever en leefbaarder wordt voor haar 
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Een aantal ontwikkelingen sinds de vaststelling van de structuurvisie is relevant voor 
de verdere ontwikkeling van het Scheldekwartier: 

Woningbouwafspraken
Op regionaal en Walchers schaalniveau zijn afspraken gemaakt over de woningbouw-
programmering en herstructurering voor de periode 2010-2020. Binnen Walcheren is 
het Scheldekwartier hierbij topprioriteit.

Visie boulevard
Momenteel wordt de visie voor de boulevard voorbereid die eind 2011 de inspraak 
ingebracht zal worden. Het gaat hierbij om het gebied vanaf de Nolledijk tot en met 
de groene boulevard. Vertrekpunt voor deze visie is om met name de verbindingen 
van de boulevard met de stad te versterken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 
de relatie tussen het Scheldekwartier en de boulevards. De Zee-allee speelt hierbij een 
belangrijke verbindende rol.

Visie binnenhavens
Voor het gebied tegenover het Scheldekwartier is een visie vastgesteld. De gemeente 
heeft de ambitie om van de Binnenhavens samen met de Marina Scheldekwartier een 
Maritiem Centrum te maken. Dit geldt zowel voor de uitstraling van het gebied als voor 
het gebruik en de inrichting van de havens en de landtongen. Het is daarom belangrijk 
dat het gebied zich als Maritiem Centrum presenteert aan de stad, zowel aan de Prins 
Hendrikweg als aan het water en dat de unieke maritieme sfeer van het gebied (weer) 
ervaren kan worden. Om die reden moeten de havens met hun bedrijvigheid weer 
zichtbaar worden en de kades en het water beter toegankelijk. Uitgangspunt bij deze 
visie is een verdere ontwikkeling van de landtongen. De westelijke tong krijgt hierbij 
het karakter van een watersport pier, de oostelijke tong krijgt hierbij het karakter van 
een maritieme pier.

Waterkaart
Als uitwerking van de structuurvisie wordt voor het watergebied van de Stadshavens 
een integrale waterkaart opgesteld. Dit zal gebeuren in samenspraak met interne en 
externe belanghebbenden, waaronder Damen, de jachthavenvereniging en de vaar-
wegbeheerder. De kaart dient als kader voor tijdelijk en definitief gebruik van het water 
in het gebied dat onder meer het Dok en de binnenhavens omvat. De besluitvorming is 
voorzien in het 1e kwartaal van 2012.

 

Boulevard

Binnenhavens
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Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP)
Het geactualiseerde GVVP legt de kaders vast en geeft sturing aan de ontwikkelingen 
omtrent verkeer, vervoer en mobiliteit in de gemeente Vlissingen. Het doel van het 
GVVP is het vastleggen van het verkeer- en vervoersbeleid voor de gemeente Vlissingen 
voor de periode tot en met 2020. Verschillende grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
het Scheldekwartier, de Kenniswerf en de Buitenhaven in combinatie met verandering 
van functionaliteit van verschillende wegen maakten een actualisatie van het beleid 
noodzakelijk. De uitgangspunten zijn in de ontwikkelingsvisie van het Scheldekwartier 
verwerkt.
 

Herinrichting Bellamypark
De uitvoering van het masterplan openbare ruimte binnenstad vordert gestaag. Dit is 
van belang voor het Scheldekwartier, omdat hiermee de verbindingen met de binnen-
stad worden versterkt. Het Bellamypark krijgt een licht glooiende open ruimte in het 
middendeel, met een parkachtige uitstraling die ook geschikt is voor evenementen. Er 
komt een weg ten westen van het middendeel en een flaneerroute langs de oostzijde 
van het Bellamypark, waar veel ruimte is voor terrassen. Begin 2012 zal de herinrichting 
van het Bellamypark zijn afgerond.

 

 Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan vlissingen 2010 - 2020

Herinrichting Bellamypark
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structuurvisiekaart Stadshavens
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Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Herstructurering (verdunning)
Op het gebied van de herstructurering van de woningvoorraad worden grote stappen 
gezet. Vanuit de gemeentelijke woonvisie worden deze aangepakt in de gebieden 
Middengebied en Groote Markt in samenwerking met de woningbouwcorporaties. 
Kern van de opgave is een (kwaliteits-)verbetering van het vastgoed en de openbare 
ruimte. Dit wordt mede gerealiseerd door een belangrijke verdunningsslag te realis-
eren. Dit is ook een belangrijke ontwikkeling voor het Scheldekwartier, mede in verband 
met de totale woningbouwopgave van Vlissingen. 

Nieuwe huisvestingsverordening
Momenteel wordt door de gemeente de huisvestingsverordening geactualiseerd. 
Hierbij wordt het 2e woningbezit en/of het deeltijdwonen in het Scheldekwartier 
(deels) mogelijk gemaakt om zo extra doelgroepen voor het Scheldekwartier aan te 
kunnen trekken.

Actualisering detailhandelsvisie
Momenteel wordt door de gemeente de detailhandelsvisie geactualiseerd. Dit wordt 
verwacht in het 4e kwartaal van 2011. Hierbij wordt gekeken of het bestaande beleid 
aanpassing behoeft. Vooralsnog is bij deze herijking uitgegaan van het vigerende 
beleid. Het herijkingsplan kent als vertrekpunt dat een flexibele invulling op delen 
altijd mogelijk moet zijn.

Stadshavens en Scheldekwartier
Het Scheldekwartier maakt integraal onderdeel uit van Vlissingen Stadshavens. Ooit 
vormde het (stads)havengebied het economisch kloppend hart van de stad, nu is het 
een barrière tussen stadsentree en binnenstad. Samen met de ontwikkeling van het 
Scheldekwartier, staat Vlissingen Stadshavens voor de ontwikkeling van de Kenniswerf, 
de binnenhavens, de buitenhaven en de spoorzone. Het gebied moet de nieuwe 
publieke voorkant van de stad worden en ruimte bieden aan wonen, onderwijs, recre-
atie en werken (watergebonden en op landschappelijke wijze ingepast) met het water 
als structurerend en verbindend element.

De strategische ligging van de binnenhavens tussen zee en binnenwater is uitgang-
spunt voor de ontwikkeling van een nautisch en maritiem centrum. Het water wordt 
onderdeel van het stedelijk netwerk; van werkhavens in de periferie naar water-
sporthart in de stad. Zo zal Vlissingen mee gaan tellen als grote zeejachthaven  
en wordt de stad naast badplaats ook watersportstad. 
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3 Ontwikkelingsstrategie
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historische kaart van Vlissingen uit “Bleau’s Toonneel der Steden” uit 1652 (George M. Welling)
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3.1 Het Scheldekwartier bestáát
Het proces om het gebied van de voormalige werf De Schelde aan de stad terug te geven is 
in volle gang. Het al dan niet tijdelijk gebruik neemt elke maand toe, steeds meer mensen 
zien de kansen van het gebied en de drie historische gebouwen: de Timmerfabriek, de 
Machinefabriek en de Zware Plaatwerkerij. Belangrijk in de ontwikkelingsstrategie is een 
synergie van activiteiten, initiatieven en concreet bouwen. Hierdoor wordt de stadseco-
nomie gestimuleerd, wordt het gebied leefbaar en wordt het aantrekkelijk te investeren en 
kan men kiezen hier te willen wonen. Zo komt ‘het te realiseren programma’ naar ons toe 
door primair de aanleg van de openbare ruimte ter hand te nemen zodanig dat het prettig 
is er te wonen en verblijven en functies daar (snel) kunnen landen. Het gaat om het zien 
van kansen en het continu verbeteren van de visueel-ruimtelijke kwaliteit. 

Kern in de ontwikkelingsstrategie Scheldekwartier is dat een keuze voor de hoofdstructuur 
wordt gemaakt en verbindingen met de binnenstad worden gelegd, het benoemen van 
concrete projecten voor de komende 5 jaar en een inzet op het tijdelijk gebruik als motor 
voor de ontwikkeling. Een groot deel van het plangebied wordt in dit stadium niet vastge-
legd: de ontwikkelingsvisie biedt de flexibiliteit om kansen en initiatieven uit de markt en 
samenleving te faciliteren.

Boodschap: het Scheldekwartier is het laboratorium van nieuw stadsleven in Vlissingen.

3.2 Versnelling van het wordingsproces en synergie van functies
De essentie van de strategie van versnelling is met elk initiatief een koppeling te maken 
met andere en de kwaliteit van het publiek domein te vergroten, binnen en buiten, zodat 
1+1=3. De strategie van synergie wil zeggen dat partners en stakeholders aan elkaar 
worden gelinkt, in een continue zoektocht naar verbindingen tussen ideeën en mensen, 
zodanig dat het de identiteit van het gebied versterkt. De keuze van de plek die wordt 
ontwikkeld is cruciaal: het concentreren van projecten, zowel voorzieningen als wonen, 
rond het Dok zodat daar zo snel mogelijk een levendig stuk stad ontstaat. 

Daarom is er ook voor gekozen de Marina in het hart van het gebied en bij het Dok te posi-
tioneren. Dit is een fundamentele strategische keuze in deze Visie. Zo wordt bijvoorbeeld 
de geleidelijke transformatie van de Machinefabriek gekoppeld aan de verbetering van de 
ruimte rond het hoofdgebouw van De Schelde. Het slopen van een klein hoekdeel van de 
Machinefabriek schuin tegenover het kantoor van De Schelde bijvoorbeeld geeft zowel een 
zichtlijn van hoofdgebouw naar Marina en Dok, als een beter overzicht van de Zee-Allee 
naar de nieuwe Dokbrug en levert tegelijk een mooi plein op in het hart van het plan. Het 
is hiervoor nodig in een continu proces de regie van deze integrale transformatie te zien als 
de essentie van de realisering van de Ontwikkelingsvisie en als een gezamenlijke inspan-
ning. Het herijkte Masterplan is een integrale ontwikkelingsvisie. Tijdelijk = permanent is 
de filosofie.

3.3 Identiteit
Het Scheldekwartier laat Vlissingen drie pijlers zien van haar Identiteit:
1. de maritieme stad
2. de stad van wel-zijn
3. de creatieve stad 

De maritieme stad komt tot leven door het nieuwe waterfront aan het Dok als een 
hernieuwd herstel van de historische rijkdom van deze plek. Dit waterfront bevat de 
Marina, stedelijke voorzieningen rond het Dok en een perfecte aansluiting op het juweel 
van de stad, de Boulevard. Samen maken zij een unieke maritieme ervaring.
De stad van wel-zijn uit zich door het bewust positioneren van maatschappelijke functies 
nabij het Dok; zij voeden het welzijn van de stad en de locale stadseconomie.
De creatieve stad is al volop in actie in het Scheldekwartier. De drie iconische gebouwen 
zijn nu al een uitnodiging tot culturele evenementen, festival-activiteiten, centrumacties, 
en versterken het binnenstadprofiel; en zo maken zij de identiteit van een levendig stads-
deel voor toekomstige bewoners. 

Ontwikkelingsstrategie3

21



Impressie van de watertuin rondom de Timmerfabriek, in het hart van de Marina
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3.4. De Tijdelijke Ordening
De komende decennia transformeert het Scheldekwartier in een volwaardig, maritiem 
stadsdeel. In deze periode is het belangrijk, door tijdelijk gebruik van de industriële 
gebouwen en het stadspark, ervoor te zorgen dat bezoekers en inwoners van Vlissingen 
het als een aantrekkelijk verblijfgebied en onderdeel van het stadscentrum ervaren. 

De beoogde Tijdelijke Ordening zal zeker een periode van 10 tot 15 jaar beslaan. Ruim 
twee jaar geleden besloot de gemeente om het toekomstige Scheldekwartier een tijdelijke 
invulling te geven. In het gebied rond Het Dok is onder de naam Stadspark Scheldekwartier 
een openbaar gebied gerealiseerd, met verbindingen met de binnenstad en een uitgebreid 
programma aan activiteiten en evenementen. Het Scheldekwartier is een unieke locatie 
voor grotere evenementen met een maritiem, maar ook ongepolijst en kleurrijk karakter.
De doelstelling om het Scheldekwartier ‘terug te geven aan de stad’ en nu al een gewaar-
deerd onderdeel van de stad te laten uitmaken is grotendeels geslaagd. Ook draagt het bij 
aan de bekendheid van het Scheldekwartier in en buiten de stad.

Inmiddels zijn de bouwactiviteiten op het Scheldekwartier van start gegaan. Bouwstromen 
lopen noodzakelijkerwijs over het Scheldekwartier en daarmee door het Stadspark. De 
intensiteit van het tijdelijk gebruik zoals de afgelopen twee jaar mogelijk was, dient tegen 
het licht te worden gehouden in relatie tot de bouwstromen. Het aspect veiligheid speelt 
daarbij een belangrijke rol. Toch zal steeds worden ingezet op een (al dan niet beperkte) 
doorzetting van het tijdelijk gebruik van het Stadspark.

Tijdelijke Ordening is hiermee een flexibel proces. Het is zichtbaar in zowel de organisatie 
als in de processen en kan zeer veel toevoegen aan het tot stand komen van de kwaliteits-
beleving van het gebied. Het streven is dat bezoekers en inwoners het stadsdeel in wording 
niet alleen blijven associëren met kwaliteit, maar ook met zaken zoals creativiteit, water-
sport, maritiem en wonen. Bij deze strategie past ook het faciliteren van initiatieven vanuit 
zorg, kunst en cultuur en het lokale en regionale bedrijfsleven, al dan niet tijdelijk.

Op de evenementenkalender van Vlissingen staan jaarlijks Vlissingen Maritiem en Onder-
stroom als evenementen op en rondom het Scheldekwartier genoteerd. Daarnaast vinden 
in de voormalige Zware Plaatwerkerij en nu ook de voormalige Timmerfabriek tal van 
activiteiten plaats, zoals ‘Groove to chill’, de ‘Haringparty’ en de Woonbeurs.

Het plangebied voor het tijdelijk gebruik beperkt zich vooralsnog tot het Stadspark 
(inclusief Het Dok en de Koningskade) en de gebouwen. De Machinefabriek wordt nog niet 
tijdelijk gebruikt. Voor dit gebouw is een  nadere afweging nodig  hoe dit  nu al gebruikt 
kan worden in verband met de veiligheid. Daarvoor is onderzoek nodig hoe deze transfor-
matie in de tijd plaatsvindt. De noordzijde van het Scheldekwartier – grenzend aan de Paul 
Krugerstraat - wordt niet betrokken bij het tijdelijk gebruik in verband met de aanwezig-
heid van verontreiniging. Dit deel van het Scheldekwartier wordt betrokken bij het beheer 
en onderhoud (versterken beeldkwaliteit). Bekeken moet worden hoe het mogelijk is nu al 
door kleine ingrepen de beeldkwaliteit te versterken vanaf zowel Singel en van Dishoeck-
straat als  Keersluis en Vlissingse weg. Dit kan ook gekoppeld worden aan tijdelijk gebruik 
zoals additioneel parkeren voor het centrum bij evenementen bijvoorbeeld.
De gemeente onderzoekt of het noordelijke deel met eenvoudige middelen ontsloten kan 
worden om (langzaamverkeers-) verbindingen te maken oost-west door het verlengen van 
de Singel naar de Koningsweg en noord-zuid: de verlengde Aagje Dekenstraat naar de Paul 
Krugerstraat.

De gemeente onderzoekt bovendien het tijdelijk gebruik van het water, zoals een tijdelijke 
steiger midden in het Dok (zie Vlissingen Maritiem).

Boodschap: elk idee omarmen en helpen, tijdelijk of permanent, dat hieraan een bijdrage 
wil geven.

Boodschap: maak een Agenda Scheldekwartier, waarop steeds alle activiteiten en mijlpalen 
staan en die periodiek wordt geactualiseerd. Pak de kansen uit de markt en de 
samenleving.
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Impressie van het Scheldekwartier straks, met de Zee Allee, de nieuwe Marina, en een aantal bestaande en nieuwe karakteristieke plekken en ge-
bouwen, die stad en het water met elkaar verbinden.
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3.5. Ontwikkelingsstrategie vanuit de Verbindingen & Openbaar gebied
De basis voor het teruggeven aan de stad is het toegankelijk en ervaarbaar maken van het 
gebied met een aantrekkelijke openbare ruimte::
•	 Een route richting binnenstad zoveel mogelijk langs het water, de Zee-Allee; het gaat 

daarbij niet om snel rijden, maar om het ervaren en vooral zien van de waterkant;
•	 De aanleg van de brug over het Dok; deze brug die landt ten oosten van de Machine-

fabriek is de voorwaarde om de Marina echt vorm te geven. Het Dok loopt hierdoor 
vrijelijk over in het zgn. Verbindingskanaal, waardoor de nieuwe Marina kan worden 
aangelegd;

•	 De verbindingen naar de omliggende stad aan alle zijden mogelijk te maken; 
hierdoor raakt het Scheldekwartier daadwerkelijk verknoopt met de stad. Het gaat 
dan om het kruis van de langzaamverkeersroutes naar Singel en Industrieweg / 
Baskensburg;

•	 Zoveel mogelijk publieke functies, voorzieningen zoals bijvoorbeeld een brede school 
en goede verblijfsplekken aan en bij het water, het Dok en het het Dokje van Perry, de 
Binnenhavens en het Kanaal, inclusief een hoogwaardige kwaliteit van deze open-
bare ruimte. Grenzend aan de binnenstad versterkt het de stadseconomie. Gastvrij-
heid staat voorop: comfort en welkom voor toeristen: ook goede bewegwijzering en 
parkeerroutes maken hier onderdeel van uit.

Boodschap:  vergroot via ‘Quick Wins’ de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte  
stelselmatig.

3.6. Ontwikkelingsstrategie vanuit het project en de plek: Concrete 
Projecten
Vertrekpunt van deze visie is het snel genereren van zoveel mogelijk zichtbare acties. 
Concentratie van activiteiten maakt de stad levendig. 
Op de volgende bladzijden vindt u een kaartbeeld waarin de concrete projecten zijn weer-
gegeven en voorzien van legenda en nummering. Hieronder is ook verwezen naar deze 
nummering van projecten. Met betrekking tot het Woonprogramma worden de volgende 
projecten onderscheiden:
•	 het afmaken van Bestevaer, inclusief de flanken hieraan, aan de zuidkant van het 

Dok als afhechting van de Binnenstad van Vlissingen (4);
•	 gekoppeld aan de Marina en de Zee-Allee in het hart van het gebied kansen voor een 

ontwikkeling  van  een Brede School met aansluitend woonprogramma (3);
•	 additioneel woonprogramma rond het Dok afhankelijk van de economische moge-

lijkheden, zodat aan het Dok snel een eigen buurt ontstaat;
Bijzonder programma wordt rond de Zee-Allee gesitueerd. Het gaat hierbij om:
•	 De Marina krijgt een centrale positie in het gebied, het is het hart van het Schel-

dekwartier, tussen Machinefabriek en Timmerfabriek, bij het Dok. De Marina is 
zichtbaar vanuit de binnenstad, de Keersluis en de sluizen; dit wordt gecombineerd 
met (deeltijd)woningen (2);

•	 mogelijk een brede school aan de Zee-Allee naast hoofdkantoor De Schelde; dit trekt 
ook nieuwe bewoners aan (3); 
 
 

•	 Zorgcluster op de kop van het Dok, achter het Scheldeplein, dichtbij voorzieningen, 
op een prominente plek; geeft de historie van de plek aan; wordt gerealiseerd met 
een zorghotel en zorgplaatsen met infrastructuur (1);

•	 De kraan wordt mogelijk gerestaureerd, aan het Dok gesitueerd (6).

De drie historische gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Onderzoek naar functies 
samen met (huidige en potentiële) stakeholders wordt opgestart en een opzet voor 
tijdelijke programmering worden uitgewerkt:
•	 De Timmerfabriek biedt kansen als mediaculturele hotspot met de vestiging van 

Omroep Zeeland met kantoren gekoppeld aan horeca, al dan niet gekoppeld aan 
een bijzondere programmering van optredens (5), waarbij de publieke functie en 
toegankelijkheid van de begane grond van belang is; tevens kunnen functies worden 
gekoppeld aan de Marina;

•	 De Machinefabriek wordt een publiek domein, overdekte hal / entreeroute naar het 
hoofdgebouw van De Schelde en vice-versa naar het Dok met zicht op het Dokje 
vanaf de Zee-Allee, een Creative Factory met plek voor experiment of samenwerking 
met de Hogeschool Zeeland en met additioneel wonen aan de Marina-zijde; aan de 
westkant in het gebouw kan een parkeerprogramma een plek vinden; aan het Dok 
ligt het Cultuurplein (6);

•	 De Plaatwerkerij huisvest evenementen en ‘markten’ ter versterking van de binnen-
stad; nu al zien we die meerwaarde, ook als ‘regen-opvang’  als buitenactiviteiten in 
het water dreigen te vallen (7). 

Boodschap:  benut de kansen uit de huidige markt en maak het zichtbaar.

3.7. Benutten van alle kansen in de toekomst: FLEXIBILITEIT
Het plangebied is groot en kent naast de waterkant vele ‘andere’ kanten. Omdat de plan-
ningshorizon waarin het hele gebied zich zal ontwikkelen tot een nieuw stadsdeel zeker 
een 20 jaar omspant, zal een groot deel lang - een generatie! - ‘leeg’ blijven zoals het er nu 
bij ligt. Dit onderstreept het belang van het zogenaamd “tijdelijk gebruik”.

In deze visie zijn in “Tijdelijke Ordening”, “Openbaar gebied” en “Concrete Projecten” de 
acties benoemd die het gebied voor de komende periode identiteit zullen geven. Daar-
naast wordt door het vastleggen van de hoofdinfrastructuur (Zee-Allee) en de bepalende 
projecten in het hart van het gebied rond het Dok en aan het Kanaal (Marina, Timmerfa-
briek) een raamwerk vastgelegd. De andere delen kunnen op vele wijzen een inrichting 
krijgen, onze Visie geeft hiertoe alle flexibiliteit. Het ruimtelijk raamwerk zoals we dat in 
het nu volgende hoofdstuk uiteenzetten is de essentie van de kwaliteit van het gebied op 
stadsniveau.. Hierdoor is het Scheldekwartier de komende decennia verankerd in de stad 
en zal de transformatie organisch gestalte kunnen krijgen, zoals de hele stad zich steeds 
weer in de tijd verder ontwikkelt.
Binnen dit raamwerk is het mogelijk om, afhankelijk van de marktomstandigheden en de 
marktinitiatieven flexibel om te gaan met kansen uit de markt.

Boodschap:  benut de kansen uit de markt en de samenleving.
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De belangrijkste concrete projecten binnen de Ontwikkelingsvisie:

1. Zorgcluster op de kop van het Dok en zijn omgeving, bijzondere open-
bare ruimte op de voormalige Scheepstrap;

2. Marina rondom de Timmerfabriek, realisatie nieuwe brug over het Dok  
en realisatie van een aantal bijzondere woonensembles eromheen;

3. Brede school met woningen in de omgeving van het historische KSG 
Hoofdkantoor (precieze plot zal nader uitgewerkt worden);

4. Afronden Bestevaer en inrichten Perry Dok met Theehuis;
5. Timmerfabriek als mediaculturele Hotspot;
6. Machinefabriek als publiek domein met Cultuurplein en plaatsing 

Scheldekraan ervoor, tegenover het Perry Dok
7. Plaatwerkerij als hal voor evenementen
8. De Zee-Allee als nieuwe stedelijke verbinding
9. De nieuwe beweegbare brug over het Dok

(nummering is willekeurig en geen aanduiding van volgorde 
of belangrijkheid):
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4 Ruimtelijke visie
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De reconstructie van het Perry Dok
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Ruimtelijke visie4
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Inleiding
Zes jaar geleden is het Masterplan Scheldekwartier opgesteld: een wervende en 
boeiende toekomstvisie voor een nieuwe maritieme stadswijk, vastgelegd in een 
masterplan. Dit plan is nu herijkt in een flexibele ontwikkelingsvisie. 
In deze ruimtelijke visie is niet zozeer op zoek gegaan naar een beter of een ander 
ruimtelijk plan, maar vooral naar een nieuwe manier van denken met meer focus 
op het maritieme karakter: hoe kan Vlissingen als maritieme stad met elke ontwik-
kelingsimpuls groeien en opbloeien en kunnen kansen benut worden, zonder dat alles 
van tevoren vastligt? Om dit uit te vinden, is uitgegaan van de kern van het verhaal 
van het masterplan: Vlissingen krijgt met de groei van het Scheldekwartier weer een 
hecht en betekenisvol stadsweefsel, dat de omliggende wijken en stadsdelen versterkt 
en verbindt op loopafstand van de binnenstad en de zee. De nieuwe Marina Vlissingen 
krijgt nu een prominente plek. Het grote Dok met een nieuwe Marina vormt het hart 
van het gebied. De Zee-Allee loopt als karakteristieke route vanaf de stadsentree naar 
de boulevard en verbindt de belangrijkste activiteiten en plekken. Er is meer focus op 
een concentratie van voorzieningen rond de Zee-Allee als basis voor stedelijkheid. De 
Kenniswerf en het Scheldekwartier zijn door de positie en invulling van de Zee-Allee 
meer aan elkaar gelinkt.

De historie, het maritiem industrieel karakter is belangrijk voor de identiteit van het 
Scheldekwartier. Door het monumentale culturele erfgoed in het gebied goed met 
elkaar te verbinden, kan als vanzelf een fijnmazig netwerk van karakteristieke en verras-
sende loop- en fietsroutes ontstaan. En stedelijk weefsel met de intieme schaal van de 
historische binnenstad, en tegelijkertijd overal verbonden met het water. 

Verbindingen naar de omgeving
Het Raamwerk openbare ruimte staat niet op zichzelf, maar is juist gebaseerd op een 
nauwkeurige studie van mogelijke verbindingen met de omgeving en op stadsniveau. 
Via de verbindingenkaart en de randvoorwaardenkaart zijn de dragende routes en hun 
kenmerkende kwaliteiten en ruimtelijke motieven benoemd, die dan verder zijn uitge-
werkt in het Raamwerk.

Zonering
In de visie wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende stedelijke milieus, die ieder 
hun eigen identiteit hebben:
- binnenstedelijk; dit betreft het gebied rondom het Dok, dat nauw aansluit bij de 

binnenstad. De beleving van dit gebied is divers, omdat hier wonen, werken, recreatie 
en uitgaan hier samengaan;

- Stedelijk; dit betreft het gebied rondom de Zee-Allee. Kent een grote mate van stede-
lijkheid, en op bepaalde plekken is voorzien in hoogte-accenten;

- Laag-stedelijk; dit betreft het gebied dat nauw aansluit bij de bestaande stad aan de 
noord-west zijde, en kent met name grondgebonden woningen.

De ruimtelijke visie is gebaseerd op een raamwerk van een drietal karaktervolle ruimte-
lijke dragers, te weten de maritieme agenda, de Zee Allee, en de nieuwe route over  
de Koningsbrug.

Zonering in het Scheldekwartier: 
binnenstedelijk (rood); stedelijk (oranje); laag-stedelijk (geel)
Aan de noordzijde van het Dok is ruimte voor hoogteaccenten (witte sterren)

Belangrijke nieuwe verbindingen op stadsniveau: Zee-Allee; brug 
over het Dok en fietsverbinding naar Baskenburg, fietsverbinding van 
Dishoekstraat over het Dok, doortrekken Singel naar het Kanaal

✶ ✶ ✶

✶
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Maritieme Agenda: plekken en voor verschillende soorten boten en hun 
vaarbewegingen, synergie met bijzondere stedelijke activiteit aan wal.
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Maritieme Agenda
In het Scheldekwartier kan Vlissingen als een van de weinige steden in Nederland een 
volwaardige binnenstedelijke marina herbergen. De uitdaging is echter niet alleen het 
inpassen van een marina, maar meer nog het ontwikkelen van een integrale maritieme 
agenda, waarin de onderlinge synergie tussen bestaand en toekomstig gebruik van het 
water erg belangrijk is. Denk aan de beroepsvaart en riviercruisers op het Kanaal door 
Walcheren, het watersportservicecentrum in ontwikkeling aan overzijde van het kanaal, 
de mogelijkheden voor ligplaatsen voor de bruine Vloot en de drijvende podia voor evene-
menten in het grote Dok en het historische Perry Dok.

Het inpassen van een volwaardige marina met meer dan 450 boten van bovengemid-
delde grootte geeft een belangrijke meerwaarde aan de stedelijke ontwikkeling. In de 
maritieme agenda is gezocht naar een differentiatie van watermilieu’s van verschillende 
schaal, zo veel mogelijk betekenisvolle overgangen tussen land en water en een positie 
van de marina zoveel mogelijk in het hart van het gebied. Samen met het bestaand 
gebruik ontstaat een betekenisvolle choreografie op het land en op het water.

De marina krijgt een prominente plek tussen twee historische ankers: tussen Machinefa-
briek en Timmerfabriek, aan het Dok; en zo is zij ervaarbaar vanuit de gehele omgeving, 
goed zichtbaar vanuit de binnenstad, schuin tegenover het Perrydokje, evenals vanaf de 
Nieuwe Vlissingse weg, de Keersluis en de sluizen.

Bij de inpassing is gezocht naar zo weinig mogelijk grondverplaatsing, zo veel mogelijk 
mooie flauwe taluds (om kosten te besparen en het raakvlak met het water vergroten) 
en faseringsmogelijkheden die ervoor zorgen dat kostenintensieve constructieve werk-
zaamheden naar achteren geplaatst kunnen worden en/of gecombineerd worden met 
gebouwontwikkeling: In principe vergt alleen het ontgraven van het marina deel naar 
de Machinefabriek toe aanpassingen aan de bestaande oever.  De vrijgekomen grond 
kan deels langs het kanaal door Walcheren teruggebracht worden. Het waterkasteel kan 
gecombineerd met de marina ontwikkeld worden.

referentie herenhuizen aan de kadeHet water aanraken bij nieuwe watertuin rondom de Timmerfabriek

referentie Kop van het Dok

referentie promenade langs de Marina
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De belangrijke knooppunten, verbindingen en plekken van het raamwerk openbare ruimte
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Raamwerk van openbare ruimte
In het Scheldekwartier komt een fijnmazig stedelijk weefsel met het Dok en de Marina 
in het hart.  Rondom het Dok en op knooppunten van de eerder genoemde prominente 
met monumentale behouden gebouwen, ontstaat als vanzelf een scala aan bijzondere 
en karaktervolle plekken. Deze nieuwe plekken zijn stations in het netwerk van nieuwe 
verbindingen door de stad heen en naar het water: De Zee Allee en de route over de 
Dokbrug. 

De Zee-Allee
De Zee-Allee heeft vanaf de stadsentree bij de Keersluisbrug een duidelijke relatie met 
het water.  De marina en de groene oever langs het kanaal door Walcheren zijn prominent 
zichtbaar, voelbaar en beleefbaar. 
Vanaf de Timmerfabriek naar het Scheldeplein verandert het karakter naar een monu-
mentale straat met royale stoepen, tussen monumentale historische panden, met telkens 
weer doorzichten naar het Dok en de binnenstad. Tussen de Machinefabriek en het hoofd-
kantoor van KSG loopt de Zee-Allee over een nieuw monumentaal plein met prachtige 
doorzichten naar het Dok en de Marina, naast de route naar de nieuwe brug over het Dok. 
Om dit plein te maken, zal een (hoek)deel van de Machinefabriek gesloopt worden en een 
deel getransformeerd. Dit statige plein in het historische hart van Scheldekwartier krijgt 
een maat die bijna half zo groot is als Bellamypark. Aan dit plein komt mogelijk ook een  
nieuwe brede school en kunnen nog meer stedelijke functies een plek krijgen.

Dokbrug route
Haaks op de Zee-Allee komt een nieuwe route, die vanaf Baskenburg doorloopt tot 
aan de Groene Boulevard. Zij heeft geen continue profiel, maar verandert onderweg 
telkens van karakter. 
In het noorden begint zij met een poort door een bijzonder pand aan de Paul Kruger-
straat, de voormalige wasserij Edelweiss. Vervolgens komt zij uit op een royaal buurt-
plein op het kruispunt van de singel met de nieuwe route. Ten zuiden gaat de route 
verder als laan tot aan de oostzijde van de Machinefabriek. Langs de Machinefabriek 
verandert de route weer in een kade met een speelse trap naar de marina en loopt 

zo verder naar de brug over het dok, met zicht op het Van Dishoekhuis aan overzijde.  
Vanaf daar kun je als voetganger en fietser over de kade naar het Perry Dok en de 
binnenstad, of de andere kant op via de kade tot bij een nieuwe oversteek over de dijk 
naar de Groene Boulevard bij de molen. Hier komt een herkenbare en uitnodigende 
entree van de groene boulevard, er is daar ook ruimte voor zomerparkeren. 

Nieuwe Plekken

•	 Rondom	het	Perry	Dok	komt	een	bijzondere	omgeving	van	het	Droogdok,	in	het	hart	
van Bestevaer raken de lage kade en de Binnen stad hier elkaar aan. Dit ensemble is 
reeds in aanbouw.

•	 Aan	de	overkant	van	het	Dok	komt	voor	de	monumentale	gevel	van	de	Machinefabriek	
een statig en groots plein aan het Water. Hier is ook een plek waar een hoog gebouw 
kan komen.

•	 Op	de	Kop	van	het	Dok	kan	een	zorgcluster	komen	dat	als	hoog	gebouw	uitkijkt	boven	
de parkeergarage, over het water en over de binnenstad. Op deze wijze wordt een 
nieuwe prominente voorkant gemaakt en kan de Scheepstrap naar het water een 
nieuwe functie krijgen, mogelijk met een paviljoen op het water als publiekstrekker.

•	 Rondom	de	Timmerfabriek	wordt	een	bijzondere	plek	gemaakt,	een	flauw	en	groen	
talud dat het niveau van de Marina en de Schelde benaderd.

•	 Richting	de	Keersluisbrug	komt	langs	het	water	een	groen	en	flauw	talud.	Hier	kan	een	
aanlegsteiger voor riviercruises komen.

•	 Aan	de	Zuidzijde	van	het	monumentale	hoofdkantoor	van	KSG	wordt	het	huidige	voor-
plein vergroot over de Zee-Allee heen. Hiervoor wordt een deel van een latere aanbouw 
aan de Machinefabriek verwijderd, zodat dit plein ook een relatie met de Marina krijgt. 
Dit grootse en statige plein wordt een soort nieuwe huiskamer van het Scheldekwar-
tier.

•	 Waar	de	nieuwe	route	over	de	Koningsbrug	en	de	verlengde	Singel	elkaar	kruisen,	komt	
in de toekomst een nieuw buurtpark. 

In het beeld links zijn de dragende verbindingen en plekken uitgelicht.

Referentie aanlegsteiger riviercruisers langs het kanaal Referentie ensemble van woningen, voorzieningen en een groot ship
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Het Casco van de Timmerfabiriek is recentelijk hersteld
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Cultureel erfgoed
Bij de ontwikkeling van het Scheldekwartier is gekozen voor het behoud van historisch 
erfgoed. De verschillende elementen zijn een bijzondere meerwaarde voor de inrich-
ting en het toekomstige gebruik van het gebied. 
Naast het industriële erfgoed zoals de voormalige Timmerfabriek, Plaatwerkerij en de 
Machinefabriek zijn er sfeerbepalende maritieme elementen zoals bijvoorbeeld het 
dokje van Perry, het grote Dok en de torenkraan.

Met de restauratie van de monumentale Timmerfabriek is een ware trekker voor 
het gebiedsdeel gerealiseerd. De herbestemming van het bijzondere gebouw, waarbij 
specifieke aandacht voor de publiekstoegankelijkheid nodig is, kan een verscheiden-
heid aan functies bevatten. Met behulp van een Europese subsidie en sponsorgelden 
kan de monumentale torenkraan, die sinds een aantal jaren gestreken naast de Tim-
merfabriek ligt, worden gerestaureerd.  

Aan de zuidkant van het gebied is het inmiddels grotendeels gerestaureerde dokje van 
Perry gelegen. Begin 2012 zal het dokje, waarvan de afsluiting bestaat uit een drij-
vende schipdeur, met behulp van Europees subsidiegeld worden opgeleverd. Naast het 
dokje zal een eigentijdse vertaling van het pompgebouwtje worden gerealiseerd. Met 
de realisatie van deze projecten is een uniek stukje maritieme historie aan het nieuwe 
woongebied toegevoegd.

De Plaatwerkerij is eveneens een te behouden industrieel erfgoedgebouw. De invul-
ling hiervoor kent nog geen definitieve vorm, gedacht wordt aan onder andere een 
detailhandelsinvulling. In de tijdelijke gebruiksfase wordt een deel van het gebouw 
gebruikt als atelier voor het Panorama Walcheren. Het overige deel wordt voor diverse 
uiteenlopende activiteiten en evenementen gebruikt.
Ten noorden van het grote Dok kent de Machinefabriek een veelheid aan mogelijkhe-
den. 

Het nieuwe Theehuis bij het dokje van Perry De Scheldekraan kan weer terugkomen bij de Machinefabriek
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Verkeer
Vlissingen draagt haar ligging aan zee en haar maritieme karakter al uit vanaf het 
moment dat men de stad in rijdt. Middels bebording worden bezoekers verwezen naar de 
binnenstad, de boulevards, de marina en de stranden. 

Naar de binnenstad zijn twee toegangsroutes. De ene via het Kanaal door Walcheren en 
langs de marina. De andere leidt de bezoeker via de Sloeweg en langs de boulevards naar 
de binnenstad. De beleving van Vlissingen als aantrekkelijke stad aan zee kan constant 
beleefd worden. De parkeerverwijzing speelt een belangrijke rol bij het geleiden van 
het autoverkeer in Vlissingen. Bij de entree van Vlissingen maakt men een keuze, welk 
gebied men wil bezoeken om vervolgens middels herkenbare verbindingen deze locatie 
te bereiken. Uitgangspunt is dat het parkeren wordt opgevangen aan de randen van de 
binnenstad en de boulevards.

Vanaf de parkeervoorzieningen heeft men vervolgens de keuze om via een hoogwaardig 
netwerk van langzaam verkeersverbindingen de verschillende delen van Vlissingen te 
ontdekken. De uistraling van deze verbindingen richt zich op de visuele relatie tussen de 
boulevards, binnenstad en marina. In het onderstaande kaartje is weergegeven op welke 
wijze de verkeersstructuur in Vlissingen, gericht op bezoekers, is opgezet. 

Om bezoekers op een heldere wijze door Vlissingen te geleiden wordt een systeem 
opgezet waar middels symbolen een goede verwijzing gemaakt wordt. Het beeld onder 
aan de pagina geeft een voorbeeld van deze symbolen en de wijze waarop zij bezoekers 
naar hun bestemming kunnen leiden.
  

Auto
De gemeente Vlissingen hanteert bij het inrichten van wegen de uitgangspunten uit het 
landelijke verkeers-veiligheidsprogramma ‘Duurzaam Veilig’. Hierin wordt onderscheid 
gemaakt in drie wegencategorieën:
- Stroomweg (70km/h)
- Gebiedsontsluitingsweg (50 km/h)
- Erftoegangsweg (30 km/h)

In het Scheldekwartier zijn de ‘Koningsweg’, de ‘Verlengde Aagje Dekenstraat’ en het 
wegvak tussen de Verlengde Aagje Dekenstraat en de aansluiting net na de brug de 
wegen die het gebied ontsluiten. Koningsweg en Verlengde Aagje Dekenstraat maken 
deel uit van de Zee-Allee. De Zee-Allee is een ruimtelijke structuur die het Scheldekwartier 
verbindt met de binnenstad en de boulevards. Om deze structuur verkeerskundig opti-
maal te ervaren wordt aan de zeezijde een tweerichtings fietspad gerealiseerd: letterlijk 
de zee ruiken (zie onder het kopje fietsverkeer). Ter hoogte van de Aagje Dekenstraat is 
de route te smal voor tweerichtingsverkeer, busverkeer en langzaam verkeer (fietsers 
en voetgangers). Hierbij zal een keuze gemaakt worden ten aanzien van de rijrichting. 
Deze keuze zal gemaakt worden bij de vaststelling van het verkeerscirculatieplan voor de 
binnenstad (planning begin 2012). 

Op de overige wegen in het Scheldekwartier staat de verblijfskwaliteit centraal. De 
inrichting is dan afgestemd op het gebruik door voetgangers en fietsers. Bij de entrees van 
een erftoegangsweg worden de weggebruikers geattendeerd op de functie van de weg, 
namelijk: verblijven.

 

Symbolen en de wijze waarop bezoekers naar hun bestemming kan worden geleid.

De verkeersstructuur (gericht op bezoekers) in Vlissingen
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Fietsen
Langs het kanaal en de Zee-Allee komt een vrijliggend tweerichtingsfietspad, waardoor je 
lekker snel langs het water en naar de binenstad kunt fietsen. Op de Zee-Allee verder naar 
de boulevard, en over de brug naar de groene boulevard, komen fietsstroken. Daarnaast 
ontstaan door de wijk en naar het water en de binnenstad directe en heldere informele en 
recreatieve fietsroutes.

In het Scheldekwartier wordt een hoofdfietsstructuur gerealiseerd met een tweezijdig 
fietspad langs het Kanaal en ten zuiden van de Verlengde Aagje Dekenstraat. Deze bijzon-
dere verbinding laat fietsers de havens en het water optimaal ervaren. Daarnaast komt 
er een verbinding met vrijliggende fietspaden tussen de Verlengde Aagje Dekenstraat 
en over de brug, met fietssuggestiestroken ten zuiden van het Dok. Ook dienen fiets-
suggestiestroken aangelegd te worden op de Van Dishoeckstraat, als verbinding tussen 
Baskensburg en de binnenstad.

Openbaar vervoer
De vele bezoekers, studenten en de schaal van de stad maken openbaar vervoer tot een 
belangrijk onderdeel in het Vlissingse verkeersnetwerk. Een goede verbinding tussen 
het Scheldekwartier, het Station/Kenniswerf en de omliggende gebieden is dan ook 
belangrijk. 

Uit het onderstaande kaartje blijkt dat in de huidige situatie de Vlissingse binnenstad 
(met de hoogste woningdichtheid) grotendeels buiten het invloedsgebied van een OV 
halte ligt. Daarom wordt ingezet op nieuwe vormen van openbaar vervoer via het water,  
en over land is het streven de route Koningsweg – Aagje Dekenstraat te gebruiken als 
route voor het OV. De lokatie van de haltes is punt van nader onderzoek. 

Het is onwenselijk om ten zuiden van het Dok een openbaar vervoersroute te realiseren. 
Hier zijn alleen maar straten met een verblijfsfunctie. Voor de binnenstad worden alter-
natieve vormen van collectief vervoer gefaciliteerd, mits het niet concurrerend is met het 
openbaar vervoer.
 

De fietsstructuur

uitgangspunten openbaar vervoer
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Parkeren
Parkeren kunnen bezoekers in Vlissingen dichtbij de binnenstad en in het Scheldekwartier. 
De routes naar de parkeervoorzieningen bieden een bijzondere beleving van Vlissingen 
als maritieme stad aan zee. Middels dynamische verwijzingen worden bezoekers 
geïnformeerd over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. De parkeergarages en 
parkeerterreinen liggen dichtbij centrum en attractiepunten. Het gemeentelijke beleid 
is erop gericht om de bezoekers zoveel mogelijk op deze terreinen op te vangen. Zodat 
de maaiveld parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn/blijven voor bewoners en 
kortparkeerders. Middels het vergunningen beleid en tariefering wordt hier op gestuurd.

De gemeente Vlissingen hanteert de normen van het CROW (parkeernormering) bij het 
vaststellen van het aantal parkeervoorzieningen. Om de ruimtelijke kwaliteit rond het 
Dok te verbeteren is hier een hogere parkeernormering gewenst.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het onwenselijk om langsparkeren te reali-
seren langs verkeersroutes met een hoge intensiteit (meer dan 7.000 mvt/etmaal). In het 
Scheldekwartier zijn de intensiteiten op de Koningsweg – Verlengde Aagje Dekenstraat 
tussen de Keersluisbrug en de aansluiting richting de zuidkant van het Dok (ter hoogte 
van de Machinefabriek) hoger (ruim 10.000 mvt/etmaal). Als alternatief voor het parkeren 
langs dit wegvak zijn er twee mogelijkheden:
- Parkeren realiseren met een parallelweg aan de bebouwingszijde;
- Parkeren realiseren op binnenterreinen en aan de achterzijde van de bebouwing.

Langsparkeren is mogelijk op het wegvak tussen de Scheldestraat en de Van Dishoeck-
straat, en langs de erftoegangswegen. Dit sluit aan op het stedelijke karakter en is 
passend bij de verkeerssituatie op de route.

Profielen
In het vervolg zijn voor de belangrijkste hoofd-routes alternatieve profielen in beeld 
gebracht. Dit als onderbouwing voor de hoofdmaatvoering van het raamwerk. De uitein-
delijke inrichting wordt bepaald bij de daadwerkelijke aanleg.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Locatie profielen
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Doorsnede 1 opties: Zee Allee langs Kanaal door Walcheren 

Doorsnede 2 opties: Zee Allee tusssen Timmerfabriek en Verbandkamer 

Doorsnede 3 opties: Zee Allee tussen Verbandkamer en Scheldeplein
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5 Programma
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Onderstroom aan de blauwe boulevard
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Zeilen met optimisten in het Dok 
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Programma5

5.1 Wonen:  Vlissingen stad aan zee – een zee aan woonkwaliteit
Met de ontwikkeling van het Scheldekwartier wordt in programmatische zin het grootste 
deel van de nieuwbouw uit de Vlissingse Woonvisie “Vlissingen stad aan zee – een zee 
aan woonkwaliteit” tot uitvoering gebracht. De woonvisie richt zich met deze nieuwbouw 
vooral op het creëren van wooncarrière-kansen voor haar (toekomstige) inwoners en het 
ontwikkelen van aanvullende woonmilieus in de stad.

Wie woont in het Scheldekwartier?
Het Scheldekwartier is in eerste instantie een stadswijk met een maritiem industrieel 
verleden dat zichtbaar aanwezig is in de openbare ruimte. Gelegen tegen de binnenstad 
aan, met een Marina en een groot Dok vol historische schepen bezit het kwaliteiten voor 
woonconsumenten die op zoek zijn naar een eigenzinnige en flexibele woonomgeving. 
De plek biedt volop mogelijkheden om te ‘genieten van het leven’, met alle voorzieningen 
onder handbereik en met de zee om de hoek. Functiemenging is nagenoeg een must voor 
deze doelgroep. Op loopafstand liggen het strand, de boulevard en het centrum. Rond het 
Dok komt een levendig nieuw stuk binnenstad.
Daarnaast kent het noordelijke plandeel van het Scheldekwartier “De Wijk”, een deel 
dat meer de uitstraling heeft van een traditionele woonwijk. De groep consumenten wil 
wonen in een harmonieuze wijk met voorzieningen in de buurt.
Als laatste biedt het Scheldekwartier de mogelijkheid om aan het water en bij de Marina 
meer exclusievere binnenstedelijke woonmilieus te ontwikkelen die aansluiten bij een 
groep woonconsumenten gericht op luxe en status. De overstap van een eengezinswo-
ning naar een penthouse, uitkijkend over de stad en de zee is letterlijk en figuurlijk een 
paar treden hoger op de wooncarrière-ladder die deze groep woonconsumenten erg 
aanspreekt.

Naast de bovengenoemde leefstijlen spelen ook de levensfase en huidige woonomstan-
digheden van de woonconsument een rol bij de beslissing om een woning te betrekken in 
het Scheldekwartier. Een aanzienlijk deel van de nieuwe bewoners van het Scheldekwar-
tier is afkomstig uit Vlissingen. Een analyse van de Vlissingse woningmarkt leidt tot de 
volgende doelgroepen die een verhuizing naar het Scheldekwartier zullen overwegen:
•	 Doorstromers: met name gericht op de doorstroming van Vlissingse gezinnen en 

alleenstaanden en ook jonge ouderen met een koopwoning die voor een wooncarrière-
stap richting het Scheldekwartier verhuizen. Dit is een zeer diverse groep, ook van 
buiten Vlissingen. Deze groep is met name op zoek naar een grondgebonden woning. 
Daarnaast overwegen oudere doorstromers eerder een koopappartement;

•	 Sociale huurders/kopers: de herstructurerings- en verdunningsopgave in de bestaande 
voorraad leiden tot een verhuisketen in de sociale huursector. Het realiseren van 
nieuwbouwhuurwoningen op het Scheldekwartier werkt hierbij als katalysator en 
biedt sociale huurders de mogelijkheden voor een wooncarrièrestap. Grondgebonden 
huurwoningen hebben hierbij de voorkeur;

•	 Zorg- en servicevragers: door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar woon-
zorg en servicecombinaties toe. Dit kan in verschillende verschijningsvormen worden 
aangeboden. Zoals bijvoorbeeld voor vitale vijftigers die de mogelijkheid tot zorg willen 
hebben als het nodig wordt. De locatie en ambities van het Scheldekwartier zijn bij 
uitstek geschikt om een concept voor deze doelgroep te ontwikkelen;

•	 Particuliere opdrachtgevers: de landelijk toenemende vraag naar particulier opdracht-
geverschap geldt ook voor Vlissingen. Het Scheldekwartier bezit de kwaliteiten om 
particulieren met veel vrijheid hun eigen woningen te laten realiseren.

Het is echter evident dat het Scheldekwartier een kwaliteit in zich herbergt die wooncon-
sumenten van buiten Vlissingen en zelfs buiten Zeeland weet te trekken. De kwaliteiten 
van Zeeland (rust en ruimte), Vlissingen (de zee, het strand en de boulevards) en niet 
te vergeten het Scheldekwartier met zijn maritieme woonmilieu hebben zo hun eigen 
doelgroepen: 

•	 Pensionados: actieve 50-plussers die de hectiek van de Randstad verlaten voor een 
rustiger bestaan in Zeeland. Met name woningen in een omgeving met veel belevings-
waarde zijn voor deze groep aantrekkelijk. Het Scheldekwartier biedt deze groep een 
waterstedelijk woonmilieu met alle voorzieningen onder handbereik. Onder pensi-
onados valt ook de groep oorspronkelijke Vlissingers en Zeeuwen die hun werkzame 
leven buiten Zeeland hebben doorgebracht en nu terugkeren naar hun roots en dicht 
bij de voorzieningen willen zijn.

•	 Deeltijdbewoners: de groep consumenten die het tweede woningbezit naar een hoger 
niveau tilt door er twee volwaardige woningen op na te houden die tevens in nagenoeg 
gelijke mate worden bewoond. Waar bij de ‘eerste’ woning de nadruk ligt op de relatie 
met werk, ligt bij de ‘tweede’ woning de focus op ontspanning en beleving. Het water-
stedelijk woonmilieu van het Scheldekwartier is bij uitstek geschikt om deze groep te 
bedienen. De ontwikkeling van de Marina bij het Scheldekwartier biedt de mogelijk-
heid om exclusieve (tweede)woningen te kopen inclusief een ligplaats

•	 Doorstromers van buiten: net als doorstromers binnen de gemeente is dit een doel-
groep die een stap in haar wooncarrière wil zetten en de unieke kwaliteiten die het 
Scheldekwartier te bieden heeft hiervoor aangrijpt. Dit is bij uitstek een groep die uit 
de regio, maar ook uit de Randstad (gezinnen met jonge kinderen) afkomstig is.

•	 Studenten: gezien de aanwezigheid van onder meer de Hogeschool Zeeland en het 
ROC zijn studenten een belangrijke doelgroep die bijdragen aan de levendigheid en de 
stadseconomie.

Voorgaande doelgroepen zullen naar verwachting het leeuwendeel van het Scheldekwar-
tier gaan bewonen. Daarnaast zal er altijd vraag zijn van kleinere wooninitiatieven en 
niches in de markt. Deze zijn goed voor de diversiteit en dragen bij aan een gevarieerd en 
stedelijk woongebied.
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Wat wordt er gebouwd in het Scheldekwartier?
Het Scheldekwartier biedt de mogelijkheid om de oorspronkelijke Vlissingse binnenstad 
aan te helen en terug te bouwen (ten zuiden van het Dok) en uit te breiden ten noorden 
van het Dok. De ligging van het gebied leent zich bij uitstek voor een gemengd compact 
stedelijk woonmilieu, met uitschieters naar hoogstedelijk met hoogteaccenten rondom 
het Dok en naar groenstedelijk richting het noorden. Dit spectrum van woonmilieus 
creëert ruimte voor een woningbouwprogramma met verschillende woningtypen voor 
uiteenlopende doelgroepen.

De ontwikkelingsvisie kent een bandbreedte van ca. 1.400 tot 1.800 woningen, mede 
afhankelijk van woningtype, categorie, dichtheid en parkeeroplossing. Het aantal grond-
gebonden woningen  bedraagt bij het maximum aantal (1.800 woningen)  circa 45%, de 
andere 55% van de woningen wordt uitgevoerd als appartementen. De woningen worden 
gerealiseerd in de financieringscategorieën goedkoop/middel/duur met een richtingge-
vende verhouding van 20% / 40% / 40%. Er wordt voorzien in 330 sociale woningen.

5.2 Werken en voorzieningen

Watersportgerelateerde bedrijvigheid
In het Scheldekwartier is met name ruimte voor bedrijvigheid aanvullend aan de detail-
handel in de Binnenstad. Het is de watersportgerelateerde bedrijvigheid waarvoor in 
combinatie met de Marina ontwikkeling kansen worden gezien in haar directe omgeving 
(in het achtergebied of aan de overzijde van het water).

Detailhandel
Op dit moment (september 2011) wordt gewerkt aan een actualisering van het detailhan-
delsbeleid voor Vlissingen. De focus van beleid is gericht op versterking van het bestaande 
aanbod en de invulling van de leegstaande panden in het winkelrondje Walstraat-St 
Jacobsstraat-Oude Markt-Spuistraat-Lange Zelke. 
Op de middellange termijn (3-5 jaar) kan rondom de aangelegde jachthaven in het Schel-
dekwartier watersportgerelateerde detailhandel ondersteunend en functioneel werken. 
Op de langere termijn (5 -10 jaar) is een kleine toevoeging van detailhandel eventueel 
mogelijk in de aangrenzende straten van het Dokje naar de Kleine Markt e.o. Deze zoge-
naamde dwaalmilieus moeten in het eindplaatje ruimte bieden aan zowel wonen, werken 
als kleinschalig winkelen.

Horeca
Als verlengstuk van de Binnenstad wordt in het Scheldekwartier een beperkte mate 
van horeca gesitueerd, bijvoorbeeld in de Timmerfabriek. Met name aan de noordzijde 
van het Dok en rondom het Dok van Perry worden vanuit de locatie goede voorwaarden 
geschapen voor restaurants en café’s met een terras in de zon. 
Daarnaast biedt de nabijheid van het water in het Dok ook de mogelijkheid voor bijzon-
dere drijvende horeca-gelegenheden, die een bijdrage leveren aan de beleving van het 
maritieme karakter van het Scheldekwartier.

Cultuurhistorisch erfgoed
De programmering van het cultuurhistorisch erfgoed op het Scheldeterrein biedt moge-
lijkheden voor commerciële en niet-commerciële functies, cultuur en evenementen en/
of combinaties hiervan. Het programmeren van dit erfgoed heeft hierbij prioriteit. Een 
publiektrekkende invulling van deze iconische gebouwen draagt bij aan de beleving, de 
identiteit en de ontwikkeling van het Scheldekwartier en is cruciaal voor de identiteit en 
aantrekkingskracht van het gebied.

Brede school
In het hart van het gebied is er ruimte voor de ontwikkeling van een brede school. Goed 
ontsloten voor het Scheldekwartier en de aangrenzende Binnenstad en Scheldebuurt kan 
deze voorziening zich ontwikkelingen tot de sociaal-maatschappelijke ontmoetingsplaats 
voor het centrumgebied van Vlissingen. 

Zorg
Als stadswijk is het Scheldekwartier gebaat bij differentiatie in programma en bewoners. 
De vergrijzende bevolking van Vlissingen zal meer en meer een beroep doen aan huis-
vesting die toegespitst is op het verlenen van zorg. Binnen het Scheldekwartier en direct 
grenzend aan het winkelgebied van de binnenstad is een woon-zorgconcept gesitueerd. 
De ontwikkeling van een woon-zorgconcept op het Scheldekwartier draagt tevens bij aan 
het zorgvoorzieningenniveau voor de omliggende buurten en betekent een extra impuls 
voor de locale economie. 

De ontwikkelingsvisie biedt de flexibiliteit om als zich initiatieven aandienen op het 
gebied van leisure, kantoren etc. deze te faciliteren.
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5.3 Recreatie en ontspanning

Beleef het water
De Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier biedt de basis voor de ontwikkeling van een nieuw 
maritiem stedelijk leefklimaat in de stad Vlissingen. Het gebruiken en beleven van deze 
nieuwe wereld door haar bewoners en toeristen is een belangrijke drijfveer voor het plan, 
met name de beleving van het water vanaf het land is hierbij cruciaal. Routes lopen zoveel 
mogelijk langs het water, als een unieke beleving van dé water - stad van Zeeland.

De Zee-Allee
Een belangrijke rol in de beleving van het water speelt de Zee-Allee. De route die voor de 
Keersluisbrug aanvangt en de inwoners en bezoekers van Vlissingen zo snel mogelijk zicht 
geeft op het water van de Binnenhavens. Waar de Zee-Allee ter hoogte van de Timmer-
fabriek afbuigt naar de Aagje Dekenstraat, wordt fietsers de mogelijkheid geboden om 
verder langs het Kanaal en de Marina te fietsen om vervolgens via een langzaamverkeers-
brug over het Dok in de Binnenstad aan te belanden, een directe route naar de zee te 
geven.

Rondje Dok
Voor voetgangers vanuit de Binnenstad ontstaat er rondom het Dok de mogelijkheid 
om een rondje te flaneren, langs de zonovergoten terrassen aan de noordzijde, langs de 
Machinefabriek en de Marina bij de Timmerfabriek om vervolgens via de grote brug over 
het Dok bij het Dokje van Perry aan te komen. Diverse horecagelegenheden langs het Dok 
en de bezienswaardige schepen in het Dok en de Marina zorgen voor toeristische aantrek-
kingskracht en dit alles op loopafstand van de boulevard.

De Marina
Met oog op de vergroting van het maritieme karakter en de toeristische attractiviteit 
van de locatie wordt rondom de Timmerfabriek een Marina ontwikkeld. De bijbehorende 
deeltijd en permanente woningen op het land (en water!) dragen bij aan de differentiatie 
in woonmilieus. Ter complementering van het Marina-concept wordt watersportgerela-
teerde bedrijvigheid ontwikkeld in het gebied. De jachthaven omvat circa 450 ligplaatsen 
verdeeld over verschillende steigermilieus. De focus ligt vooral op de zeezeiljachten. Veel 
aandacht wordt besteed aan de relatie tussen land en water, het moet een mooie water-
kant worden,waar men graag langs wandelt. De jachthaven wordt goed beleefbaar voor 
inwoners en toeristen vanaf de kades.
De Marina dient functioneel en kwalitatief van hoge standaard te zijn om de kritische 
(internationale) botenbezitter voor zich te winnen, nu en in de toekomst. Die hoge stan-
daard wordt bepaald door een aantal factoren. Allereerst is het een vereiste dat er in en 
om de haven de juiste sfeer aanwezig is. Niet alleen voor botenbezitters, maar juist ook 
voor de niet-varende bezoekers en bewoners zal er een aantrekkelijk leefmilieu moeten 
zijn. Dit wordt gerealiseerd door een deel van de haven te omsluiten met bebouwing. 
Binnen deze ‘havenkom’ ontstaat een knusse wereld waar botenbezitters, bewoners 
en niet-varende toeristen elkaar treffen Men kan hier flaneren langs het water, op het 
terras zitten om van de maritieme wereld te genieten, een lekker visje eten, wat winkels 
bezoeken, een boot huren, of gewoon de passanten bekijken. Wellicht is er ook ruimte 
voor maritieme kunstenaars. woonbeurs in de opgeknapte Timmerfabriek

49



infopaviljoen Scheldekwartier tijdens Onderstroom50



Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Dit is mogelijk door binnen de ‘havenkom’ de menselijke maat te laten prevaleren. De 
bebouwing aan noordelijke, zuidelijke en westelijke zijde dient goed op elkaar aan te 
sluiten om de zuidwesten wind te trotseren, zonder dat dit resulteert in één massaal 
bouwblok. Naar schatting zal 40% van de botenbezitters de haven niet verlaten. Daarmee 
wordt de Marina een zeer belangrijk verblijfsgebied voor deze groep. Een aantrekkelijk, 
windluw gebied is een argument om voor de Marina in Vlissingen te kiezen.

Daarnaast is het voor de ontwikkeling van de haven een absolute meerwaarde als in 
haar directe omgeving (in het achtergebied of aan de overzijde van het water) voldoende 
faciliteiten voor haar gebruikers aanwezig zijn. Deze faciliteiten bestaan ondermeer uit 
een (overdekte) winterstalling, een locatie waar onderhoud gepleegd kan worden, een 
75-tons-kraan en een plek waar grote schepen een antifouling beurt kunnen ondergaan. 
Ook het parkeren in de buurt van haven is één van de faciliteiten die tot meerwaarde 
strekt. Een haven van ca. 450 ligplaatsen zal een autoaantrekkende werking hebben. 
In eerst instantie kan parkeren plaatsvinden op de nog te ontwikkelen delen van het 
Scheldekwartier. Definitieve parkeeroplossingen worden gevonden in gebouwd parkeren. 
Dubbelgebruik van parkeerplaatsen biedt kansen voor reductie van de omvang van het 
parkeren.   

De bebouwing rondom de Marina wordt gefaseerd ontwikkeld en bestaat uit een mix 
van kleinere appartementen (2e deeltijdwoningen), appartementen voor de verhuur en 
grotere appartementen als permanente woningen. Daarnaast is er ruimte voor botenbe-
zitters die een ligplaats wensen nabij hun al dan niet drijvende woning. Hierbij kan deels 
in particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld worden. De architectuur in en rondom de 
Marina is belangrijk; geen moderne, strakke blokken maar organische vormen, zorgvul-
dige detaillering en een nautisch gevoel (denk bijvoorbeeld aan Heusden of Deauville-Fr). 

De verblijfssfeer rond de Marina en het Dok is bepalend voor de totale sfeer in het nieuwe 
Scheldekwartier. Een organische totstandkoming met de juiste schaalelementen is van 
groot belang om vanaf het begin de juiste ambiance te creëren ook voor de andere onder-
delen van de visie. Met andere woorden van klein naar groot werken. Het is maatwerk en 
moet ingepast kunnen worden.

Om te zorgen dat de nieuwe Marina een niet weg te denken onderdeel wordt van Vlis-
singen, is het van belang dat er verbindingen worden gerealiseerd met de historische 
binnenstad en de boulevard. Het aanleggen van fysieke verbindingen voor voetgangers/
fietsers en een eenduidige routing voor de automobilist, zorgt ervoor dat de stad Vlis-
singen nog aantrekkelijker wordt voor (water)toeristen en haar (nieuwe) inwoners.
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Planning
Een belangrijk aspect in de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier is de fasering van de 
gebiedsontwikkeling. Net als dat de ontwikkelingsvisie geen blauwdruk vormt, dient 
de realisatieplanning ook geen keurslijf te zijn. De ontwikkelingsvisie heeft voldoende 
flexibiliteit in zich om te kunnen reageren op marktontwikkelingen. Echter, voor de 
korte termijn en voor de fasering van kosten en opbrengsten in de grondexploitatie, 
dient wel een reële realisatieplanning te worden aangenomen. In dit hoofdstuk wordt 
een beeld van de concrete ontwikkelingen in de komende vijf jaar (2012 t/m 2016) 
beschreven en globaal de ontwikkelingen voor de totale looptijd. 
Uitgangspunt hierbij is een woningbouwprogramma van 1.400 – 1.800 woningen voor 
de totale looptijd van het Scheldekwartier. 

Ontwikkelingen komende 5 jaar:

Marina
Heel bepalend voor het imago van het Scheldekwartier is de Marina. Op de korte ter-
mijn zal dit gestalte krijgen in de vorm van tijdelijke ligplaatsen in het Dok en langs de 
Koningsweg. Wanneer de nieuwe brug is gebouwd (2014), kan de Marina in definitieve 
vorm gestalte krijgen. Dit betekent het uitgraven van de havenkom bij de Machinefa-
briek en het starten met de ontwikkeling van woningbouw (ruimte voor ca. 150 – 200 
woningen) en commercieel vastgoed. 

Woningbouw in het hart van het gebied
Voor de korte termijn is de verwachting dat de woningbehoefte voor het grootste deel 
bestaat uit grondgebonden woningen. Om hierin te voorzien wordt een start gemaakt 
met woningbouw gekoppeld aan de Zee-Allee en de Marina. Uitgaande van planont-
wikkeling / ruimtelijke procedures is realisatie gepland vanaf 2014. In totaal gaat het 
hierbij om een gebied met ruimte voor ca. 200-300 woningen tot en met 2016. 

Zorgconcept en plaatwerkerij
Er wordt op korte termijn een zorgconcept gerealiseerd op de kop van het Dok, voor-
alsnog bestaande uit maximaal ca. 150 - 200 appartementen, een zorghotel (50 - 75 
kamers), zorgeenheden en zorgvoorzieningen. In dezelfde periode wordt gewerkt aan 
de definitieve bestemming voor de Plaatwerkerij. Realisatie vindt naar verwachting in 
2014 tot en met 2016 plaats. 

Bestevaer+
Blok B is in verkoop. Als laatste wordt blok C ontwikkeld (uitgaande van appartemen-
ten). Bijkomend voordeel is dat het huidige parkeerterrein op de Steenenbeer zo lang

mogelijk gehandhaafd blijft en in de tussentijd andere oplossingen kunnen worden 
ontwikkeld om in de parkeerbehoefte in het centrum te voorzien. Uitgangspunt is dat 
Bestevaer+ ruimte biedt aan in totaal ca. 200 woningen en eind 2016 volledig is gereali-
seerd.

Zee-Allee
In 2012 wordt gestart met de aanleg van de verlengde Aagje Dekenstraat tussen de 
Koningsweg en het Scheldeplein.

Brug over het Dok
Met de aanleg van de nieuwe brug over het Dok zal in 2013 gestart worden, wanneer 
de brug en de bijbehorende Koningsbrugroute gereed is, kan een start gemaakt wor-
den met het uitgraven van de jachthaven.

Dokje van Perry
De restauratie van het Dokje van Perry zal in 2012 afgerond worden. Vervolgens zal het 
paviljoen bij het Dokje gerealiseerd worden en het openbaar gebied worden heringe-
richt.

Herbestemming Timmerfabriek
De Timmerfabriek vormt één van de motors van het gebied. Hierin is een mediacen-
trum voorzien, oplevering in 2013. Op de begane grond komt een publiek toeganke-
lijke  voorziening, bijvoorbeeld horeca.

2017 t/m 2019
Marina / Machinefabriek
In deze periode wordt een start gemaakt met de invulling van de Machinefabriek. Tot 
die tijd voorziet het pand in de parkeerbehoefte en tijdelijke functies voor de Marina.

Noordkant Dok
Na realisatie van Bestevaer wordt de noordzijde van het Dok ontwikkeld. Bijkomende 
voordelen zijn dat het bestaande parkeerterrein niet op korte termijn verdwijnt en 
voldoende flexibiliteit in de tijd ontstaat voor de afweging over de mate van apparte-
menten op deze locatie.

Houtkade
Aan de zuidzijde van het Dok wordt Bestevaer opgevolgd door woningbouw langs de 
Houtkade. Ook hiervoor geldt als voordeel dat op korte termijn de parkeervoorzienin-
gen ter plekke kunnen worden gehandhaafd.

Planning en fasering6
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2021 t/m 2024
In deze periode wordt gestart met de realisatie van woningbouw aan de noordoost-
zijde van het plangebied. Belangrijkste reden voor het wachten met deze locatie is 
dat in de grondbalans ervan uit wordt gegaan dat dit terrein in definitieve vorm op 
dezelfde hoogte wordt gebracht als de Koningsweg (3,90 m +NAP). In de komende tien 
jaar kan daardoor een groot deel van vrijkomende gronden binnen het terrein worden 
verwerkt. Belangrijk voordeel is dat voldoende flexibiliteit in de tijd ontstaat voor de 
afweging over de mate van appartementen op deze locatie.

Marina / Machinefabriek
In deze periode wordt de definitieve invulling van de Machinefabriek afgerond en een 
start gemaakt met het schiereiland en de waterwoningen.

Noordkant Dok
In deze periode wordt dit plandeel afgerondlangs het Dok. 

2025 t/m 2029
In deze periode wordt het Scheldekwartier afgerond.

Marina / Machinefabriek
In deze periode worden de locaties om de Marina afgerond (schiereiland en apparte-
menten aan het kanaal. Tevens wordt de locatie bij het hoofdkantoor van Damen ont-
wikkeld. Realisatie van deze locatie kan echter ook gemakkelijk in een eerdere periode.
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Inventarisatie
Bij begin van de planvorming zijn alle belangrijke  randvoorwaarden opnieuw verzameld, 
in beeld gebracht en geoperationaliseerd.
Belangrijke aspecten welke in beeld zijn gebracht zijn onder andere:
•	 de	reeds	in	ontwikkeling	cq.	aanbouw	zijnde	plandelen,	
•	 de	eigendomssituatie,	
•	 vervuiling	van	de	grond,	
•	 kabels	en	leidingen,
•	 huidige	hoogteligging	van	het	gebied,
•	 milieuhinder	door	belendende	bedrijvigheid,	
•	 het	gebruik	van	het	water	en	bestaande	kades	voor	de	binnenvaart	alsmede	de	

bedrijfsvoering van Damen en andere belanghebbenden,
•	 afspraken	met	Damen	en	andere	belanghebbenden	over	gebruiksrechten	op	het	land,
•	 eisen	aan	de	hoogte	en	stabiliteit	van	de	secundaire	waterkering	,	
•	 constructieve	aspecten	van	de	bestaande	oeverconstructies,
•	 constructieve	aspecten	rondom	bestaande	monumentale	gebouwen	(met	name	de	

Timmerfabriek). 

Wat betreft de fysieke transformatie van het gebied, is zo zuinig mogelijk omgegaan met 
civieltechnische investeringen. Voor een deel kunnen de bestaande oeverconstructies in 
gebruik blijven. 

Maaiveldhoogtes
Voor de secundaire waterkering langs het Kanaal door Walcheren is een hoogte van +3,9m 
NAP geeist, terwijl in de huidige situatie een minimale waterkerende hoogte van +3,2m 
NAP is aangehouden. 

De nieuwe secundaire waterkering wordt in principe gemaakt door de Zee-Allee langs 
het Kanaal en de hoge kade rondom het Dok. De Zee-Allee is reeds op de goede hoogte, 
de hoge kade is voor een groot deel al aangelegd. Tussen Machinefabriek en de nieuwe 
Marina wordt het terrein eveneens op 3,9m NAP gebracht.
 

Uitvoeringsaspecten7

kaart randvoorwaarden kaart maaiveldhoogtes
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Bodemverontreiniging
Door het gebruik van het plangebied Scheldekwartier in het verleden als binnenstadslo-
catie en scheepswerf, is de bodem en de waterbodem op diverse plaatsen verontreinigd 
geraakt.

Ten tijde van de aankoop van het terrein zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd wat 
uiteindelijk heeft geresulteerd in een saneringsplan voor het totale plangebied.  
Uitgangspunt van het saneringsplan is, dat mobiele spots worden gesaneerd door 
middel van ontgraven of eventueel met gebruikmaking van in-situ technieken. De niet-
mobiele, diffuus aanwezige, verontreiniging bevindt zich met name in de bovenste één 
a anderhalve meter van de bodem. Deze verontreiniging zal zoveel mogelijk gesaneerd 
worden door het uitsluiten van contactmogelijkheden. Dit kan door het aanbrengen van 
een leeflaag of door het afdekken van de verontreiniging door middel van bebouwing of 
verharding.

Uitgaande van bovenstaande zal per te ontwikkelen deelgebied bekeken worden op welke 
wijze de bodemsanering het meest (kosten)efficient uitgevoerd kan worden.

Een uitdaging in de saneringsopgave vormt het tijdelijk gebruik van de locatie. Om de 
visuele kwaliteit van met name de randen van het plangebied te verbeteren, is het wense-
lijk om gedeeltes van het terrein in gebruik te kunnen nemen.

Grondbalans
Uitgangspunt is dat de grond binnen het plangebied zo veel mogelijk wordt herschikt, 
zodat met een gesloten grondbalans kan worden gewerkt. Gezien de bodemkwaliteit 
in de bovenste bodemlaag, moeten graafwerkzaamheden binnen het plangebied voor-
komen worden. Parkeren vindt daarom zoveel mogelijk op maaiveld plaats en er wordt 
kruipruimteloos gebouwd. 

Herbruikbare grond welke vrijkomt bij de aanleg van de Marina en bij de aan te leggen 
infrastructuur wordt zoveel mogelijk toegepast binnen het plangebied. 
 
Voor het noordoostelijk deel van het plangebied wordt een toekomstig peil aangehouden 
ter hoogte van de secundaire waterkering. Door het verhogen van het peil op deze deel-
locatie, wordt een sanerende maatregel genomen door het aanbrengen van een leeflaag 
en wordt een afzetlocatie voor vrijkomende herbruikbare grondstromen gerealiseerd.

In de landaanwinning ten oosten van de Koningsweg kan een deel van de uitkomende 
grond met klasse industrie uit de te graven Marina verwerkt worden. Hier zal bij de fase-
ring van de deelgebieden rekening mee gehouden moeten worden.

Archeologie
Het plangebied Scheldekwartier is in de aanloop van de ontwikkeling uitvoerig onder-
werp van archeologische (voor-)onderzoeken en daaropvolgende belangenafwegingen 
geweest. Bij de belangenafwegingen zijn de volgende keuzes gemaakt:
•	 Het	terrein	aan	de	zuidzijde	van	de	Dokhaven	is	vanaf	de	Plaatwerkerij	tot	aan	de	

geplande brug definitief onderzocht. Het onderzoek heeft tot zeer goede resultaten 
geleid, die in een publicatie zijn opgenomen. Er wordt gewerkt aan een publieksboek. 
Ter hoogte van dit gebied hoeft geen archeologisch onderzoek meer plaats te vinden.

•	 Het	terrein	ten	zuiden	van	de	Dokhaven	en	ten	oosten	van	de	geplande	brug,	evenals	
het terrein aan de noordzijde van de Dokhaven ten zuiden van de Verlengde Aagje 
Dekenstraat bevatten (mogelijk) nog waardevolle resten van bebouwing uit de 17e 
en 18e eeuw. Graafwerkzaamheden in deze terreinen moeten onder archeologische 
begeleiding plaatsvinden. De archeologische begeleiding moet in overeenstemming 
met de landelijke regelgeving plaats vinden.

•	 Ter	hoogte	van	het	terrein	ten	noorden	van	de	Verlengde	Aagje	Dekenstraat	verschuilen	
zich in de ondergrond vrijwel uitsluitend resten van opgevulde grachten en geëgali-
seerde wallen van de vestingwerken uit de Franse tijd. Bij een archeologisch onderzoek 
van deze resten wordt naar verhouding een geringe kenniswinst verwacht. Er is in 
de belangenafweging voor gekozen om in deze gebieden geen verder archeologisch 
onderzoek noodzakelijk te achten.

Explosieven
Binnen de gemeente Vlissingen hebben in de Tweede Wereldoorlog vele oorlogshan-
delingen plaatsgevonden. De scheepswerf De Schelde was regelmatig doelwit van 
bombardementen. Uit het uitgevoerde vooronderzoek is gebleken dat daarom binnen 
het plangebied Scheldekwartier rekening gehouden moet worden met niet-gesprongen 
conventionele explosieven die tot nu toe niet geregistreerd zijn. Daarom zal voorafgaande 
aan hei- of graafwerkzaamheden rekening gehouden moeten worden met het veldonder-
zoek naar niet-gesprongen explosieven.
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Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Overige milieuaspecten

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid zullen de mogelijkheden voor energiezuinige bouw 
en energetische koppeling van verschillende functies onderzocht worden, waarbij 
verder gegaan wordt dan de huidige wettelijke normen. In de verdere planvorming 
zal nader bestudeerd worden of het Scheldekwartier zich leent voor een of meerdere 
pilotproject(en) op dat gebied.

MER
Voor de ontwikkeling van de plangebieden Scheldekwartier en Edisongebied is, op 
basis van de op 21 december 2006 door de gemeenteraad vastgestelde richtlijnen, een 
‘projectmer’ opgesteld, die tevens als ‘planmer’ dienst doet. In de vergadering van 24 april 
2008 heeft de gemeenteraad deze aanvaard. Op 3 juli 2008 heeft de Commissie voor de 
mer (Cmer) het toetsingadvies uitgebracht.
Uit het advies blijkt dat de Cmer van mening is dat zij, omdat de bestemmingsplannen 
waarvoor het MER is opgesteld, zelf nog niet in procedure zijn gebracht, nog geen 
uitspraak kan doen over de milieu-informatie in relatie tot het voorgenomen besluit. 
De commissie merkt op dat de informatie in het Hoofdrapport MER tamelijk globaal 
van karakter is. De achterliggende rapportage geeft meer detailinformatie, echter op 
een aantal aspecten nog onvoldoende voor een gedetailleerd bestemmingsplan. De 
commissie adviseerde dan ook de ‘nu nog ontbrekende milieu-informatie in een aanvul-
ling op het onderhavige MER ter visie te leggen bij ofwel het eerste (niet meer nader uit 
te werken) bestemmingsplan, ofwel (wanneer eerst een uit te werken (globaal) bestem-
mingsplan wordt opgesteld) de eerste uitwerking’.
Op het gebied van onder andere natuur, landschap en cultuurhistorie oordeelde de Cmer 
dat de informatie in het MER helder en gedetailleerd is. Daarnaast adviseerde de Cmer bij 
de beoordeling of er voldoende milieu-informatie voor deelbesluiten/uitwerkingsplannen 
aanwezig is, nadrukkelijk aandacht te besteden aan de vraag of de geplande fasering op 
zichzelf (milieu)hinder met zich meebrengt. Ook adviseerde de commissie de informatie 
uit het MER te betrekken bij besluitvorming over de fasering.

Ontwikkelingen
Het huidige MER is gebaseerd op de gegevens uit het masterplan 2006. Dit masterplan 
was redelijk globaal en flexibel van aard, vandaar ook het commentaar van de Cmer. Alle 
wijzigingen op het masterplan zijn in meer of mindere mate ook van invloed op de conclu-
sies uit het MER en de daarbij uitgevoerde onderzoeken. Het nog meer flexibiliseren 
van de ruimtelijke indeling en het programma geeft tevens meer onzekerheden over de 
conclusies. Dit gaat vooral een rol spelen bij het opstellen van bestemmingsplannen. 
Bij het vervaardigen van (deel)bestemmingsplannen is tot nu toe gekozen voor het 
aanvullen van het MER door middel van ‘oplegnotities’. Dit brengt het risico met zich mee 
dat het geheel onvoldoende wordt beoordeeld. Er zal een moment komen dat het geheel 
in beeld moet worden gebracht.

Geluid / Industrielawaai
Het plangebied Scheldekwartier wordt ontwikkeld in een gebied waar nog bedrijvigheid 
heerst in de vorm van een havengebied en een deel van een scheepsafbouwwerf. Deze 
bedrijvigheid produceert lawaai dat onder de regels van de milieuwetgeving valt. Geluid 
als milieufactor kent begrenzingen (zones) rondom de geluidbronnen op basis van 
geluidssterkte. Alle wijzigingen in ruimtelijke zin (bouwhoogte of afstand tot geluids-
bronnen) kunnen gevolgen hebben voor de akoestische aspecten. Deze risico’s zullen door 
onderzoek in beeld gebracht moeten worden.
Bij de te bouwen woningen aan de Houtkade dient extra aandacht geschonken te worden 
aan de geluidsproblematiek in verband met de ongestoorde bedrijfsvoering door Damen.

Verkeerslawaai
De nieuwe stadsentree loop dwars door het gebied. De weg loopt langs woonblokken en 
zal geluidsdruk op de toekomstige ontwikkeling leggen. Dit kan inhouden dat maximaal 
toelaatbare waarden worden overschreden of dat saneringssituaties in bestaande 
gebieden kunnen ontstaan die thans niet voorzien zijn. Deze risico’s zullen door onder-
zoek voorafgaand aan concrete ontwikkelingen in beeld gebracht moeten worden.

Externe veiligheid
De externe veiligheid wordt bepaald door twee aspecten:
•	 De	veiligheid	op	het	water	van	de	Westerschelde
•	 De	industrie	en	bedrijvigheid	in	de	omgeving

De veiligheidscontour (plaatsgebonden risico) van het vaarverkeer op de Westerschelde 
blijft buiten de bebouwde kom van Vlissingen; uit onderzoek blijkt dat de huidige risi-
cocontour op de vloedlijn van de Westerschelde ligt. Dat betekent dat er op dit moment 
geen belemmeringen zijn op de ontwikkeling van het Scheldekwartier door toedoen van 
het vaarverkeer op de Westerschelde.
Voor de bedrijven in de directe omgeving geldt dat de gemeente door beleid en hand-
having de risicocontouren dusdanig positioneert dat deze de ontwikkeling binnen het 
plangebied niet belemmert.
In de volgende fases van de ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld bij het opstellen van 
een bestemmingsplan, zal nader onderzoek naar het groepsrisico plaats moeten vinden.
Een extra aandachtspunt ten aanzien van veiligheid is de aanvliegroute van helicopters 
van Damen.
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Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

Vlakbij de binnenstad ontstaat een nieuw stadsdeel. Op het terrein van de voormalige 
scheepswerf De Schelde wordt een project gerealiseerd met woningbouw, zeezeiljacht-
haven, uitbreiding dan wel kwalitatieve verbetering van het winkelcentrum, theater, 
horeca, hotel en een (media)centrum voor hedendaagse kunst en cultuur: het Schelde-
kwartier.

In de afgelopen periode is op verschillende terreinen hard gewerkt en is het nodige 
gebeurd om de ontwikkeling gestalte te geven. Met de bouw van de woningen in het 
eerste deelplan Bestevaer is in 2011 begonnen. In 2012 worden de eerste woningen 
opgeleverd. Ook is het casco van de Timmerfabriek gerestaureerd, is de Plaatwerkerij 
wind- en waterdicht gemaakt, wordt voor diverse evenementen gebruikt en inmiddels is 
het prachtige Dokje van Perry bijna gerestaureerd. Bovendien zijn delen van het Schelde-
terrein opengesteld voor het publiek in de vorm van fiets- en wandelroutes langs het Dok 
en een tijdelijk stadspark.

Maar er ligt ook veel werk voor en er is op macro-economische schaal een crisis, die ertoe 
heeft geleid dat de realisatie van gebiedsontwikkeling stagneert. Ook de doorlooptijd 
van een dergelijk plan zal veel langer zijn. Mede met hulp van het Rijk heeft de gemeente 
Vlissingen samen met de marktpartijen Proper-Stok, Volker Wessels Vastgoed en AM en 
de woningbouwcorporaties l’escaut, Woonburg en Woongoed Middelburg het vigerende 
masterplan bekeken en gekeken of en hoe dit aangepast zou kunnen worden om in te 
kunnen spelen op de huidige marktomstandigheden en op toekomstige marktomstandig-
heden. Er is veeleer een Visie nodig dan een ‘af plan’. Een visie ‘hoe we het gebied versneld 
aan de praat krijgen’ door een veelvoud van activiteiten en bouwinitiatieven van allerlei 
aard. Het gaat vooral om het maken van een multifunctioneel gebied, wat ook past bij 
Vlissingen Festivalstad, zo mooi grenzend aan de binnenstad en daarmee ook de locale 
economie van het centrum versterkend.

Op bovenstaande basis is geen nieuw masterplan opgesteld, maar een ontwikkelingsvisie. 
Hierbij wordt geen blauwdruk gegeven van het eindbeeld, maar wordt gedacht in (bebou-
wings-)mogelijkheden. 

De ontwikkelingsvisie Scheldekwartier laat zien hoe hier over een periode van ca. 20 jaar 
een volwaardig nieuw stadsdeel ontstaat, met een uniek waterfront en een wereldse 
uitstraling. Vlissingen wil centraal in het Scheldekwartier nabij het Dok een haven met 
grote aantrekkingskracht voor de recreatie(zee)vaart realiseren, als hart van de ontwik-
keling. In het Scheldekwartier is ruimte voor wonen, winkelen, kleinschalige werkgele-
genheid, cultuur (voor de stad en haar bezoekers) en een divers aanbod van sport- en 
recreatiemogelijkheden, alles in een dynamische samenhang. Het stadsdeel geeft 
Vlissingen voor de toekomst zo niet alleen een nieuwe ruimtelijke aanblik maar biedt ook 
kansen voor een sociaaleconomisch sterkere stad.

Kernpunten in de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier zijn:

•	 de Marina Vlissingen en het Dok vormen het hart van het plan; daaromheen bevindt 

zich een concentratie van stedelijke voorzieningen en wonen 

•	 inzet op het tijdelijk gebruik als motor voor de ontwikkeling;

•	 een keuze voor de hoofdstructuur wordt gemaakt en het Scheldekwartier wordt 

verbonden met de binnenstad;

•	 concrete projecten voor de komende 5 jaar worden benoemd op het gebied van 

Marina, Timmerfabriek, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en zorg; in 

elkaars nabijheid voor een synergie van activiteiten;

•	 Een groot deel van het plangebied is in dit stadium niet vastgelegd: de ontwikkelings-

visie biedt de flexibiliteit om kansen en initiatieven uit de markt te faciliteren.

Met betrekking tot het Woonprogramma worden de volgende projecten onderscheiden 
(de nummers verwijzen naar de indicatie van projecten op de kaart op de linker bladzijde):
•	 het afmaken van Bestevaer, inclusief de flanken hieraan, aan de zuidkant van het 

Dok als afhechting van de Binnenstad van Vlissingen (4);
•	 gekoppeld aan de Marina en de Zee-Allee in het hart van het gebied kansen voor een 

ontwikkeling  van  een Brede School met aansluitend woonprogramma (3);
•	 additioneel woonprogramma rond het Dok afhankelijk van de economische moge-

lijkheden, zodat aan het Dok snel een eigen buurt ontstaat;
Bijzonder programma wordt rond de Zee-Allee gesitueerd. Het gaat hierbij om:
•	 De Marina krijgt een centrale positie in het gebied, het is het hart van het Schel-

dekwartier, tussen Machinefabriek en Timmerfabriek, bij het Dok. De Marina is 
zichtbaar vanuit de binnenstad, de Keersluis en de sluizen; dit wordt gecombineerd 
met (deeltijd)woningen (2);

•	 mogelijk een brede school aan de Zee-Allee naast hoofdkantoor De Schelde; dit trekt 
ook nieuwe bewoners aan (3);

•	 Zorgcluster op de kop van het Dok, achter het Scheldeplein, dichtbij voorzieningen, 
op een prominente plek; geeft de historie van de plek aan; wordt gerealiseerd met 
een zorghotel en zorgplaatsen met infrastructuur (1);

•	 De kraan wordt mogelijk gerestaureerd, aan het Dok gesitueerd (6).

De drie historische gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Onderzoek naar functies 
samen met (huidige en potentiële) stakeholders wordt opgestart en een opzet voor 
tijdelijke programmering worden uitgewerkt:
•	 De Timmerfabriek biedt kansen als mediaculturele hotspot met de vestiging van 

Omroep Zeeland met kantoren gekoppeld aan horeca, al dan niet gekoppeld aan 
een bijzondere programmering van optredens (5), waarbij de publieke functie en 
toegankelijkheid van de begane grond van belang is; tevens kunnen functies worden 
gekoppeld aan de Marina;

•	 De Machinefabriek wordt een publiek domein, overdekte hal / entreeroute naar het 
hoofdgebouw van De Schelde en vice-versa naar het Dok met zicht op het Dokje 
vanaf de Zee-Allee, een Creative Factory met plek voor experiment of samenwerking 
met de Hogeschool Zeeland en met additioneel wonen aan de Marina-zijde; aan de 
westkant in het gebouw kan een parkeerprogramma een plek vinden; aan het Dok 
ligt het Cultuurplein (6);

•	 De Plaatwerkerij huisvest evenementen en ‘markten’ ter versterking van de binnen-
stad; nu al zien we die meerwaarde, ook als ‘regen-opvang’  als buitenactiviteiten in 
het water dreigen te vallen (7). 
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LEESWIJZER 

Het MER Scheldekwartier/Edisongebied e.o. bestaat uit vier delen. Dit  
(hoofd)rapport omvat de delen A, B en C. 
 
Deel A bevat: 
 een algemene beschrijving van de plannen voor het Scheldekwartier1 en het 

Edisongebied e.o. 
 het proces dat tot nu toe voor beide plannen is doorlopen 
 de aanleiding, het doel, de reikwijdte en het detailniveau van het MER 
 de procedure die gevolgd wordt voor beide plannen (voor zover thans 

bekend) 
 een beschouwing over de gecombineerde effecten van beide plannen 

 
De delen B en C bevatten de milieubeoordeling voor achtereenvolgens het 
Scheldekwartier en het Edisongebied e.o. Na een meer gedetailleerde 
beschrijving van het plan volgt een beschrijving van de milieueffecten, 
mogelijke mitigerende maatregelen, eventuele leemten in kennis en een aanzet 
tot de evaluatie van het MER. 
 
Als planhorizon voor dit MER is gekozen voor het jaar 2020. Voor de beoordeling 
van de milieueffecten is de situatie die in 2020 zou ontstaan zonder uitvoering 
van het betreffende plan (de zogenaamde autonome ontwikkeling) als 
referentie genomen. In deel B, de effectbeschrijving van de plannen voor het 
Scheldekwartier, is de realisatie van de plannen voor het Edisongebied als 
mogelijke autonome ontwikkeling genomen. In deel C, waar het gaat om de 
effecten van de plannen voor het Edisongebied, zijn de plannen voor het 
Scheldekwartier aangemerkt als autonome ontwikkeling.  
 
Deel D van het MER is een aparte map met de volgende 
achtergronddocumenten: 
 Dokkershaven en Edisongebied e.o., Startnotitie milieu- en 

natuurbeoordeling, Adviesbureau Willie Fikken, 22 augustus 2006 
 Dokkershaven en Edisongebied, Advies voor richtlijnen voor het 

milieueffectrapport, Commissie voor de milieueffectrapportage, 17 november 
2006 

 Richtlijnen m.e.r., Gemeente Vlissingen, 21 december 2006 
 Archeologisch bureauonderzoek voormalig KSG-terrein + aanvulling 

plangebieden Scheldeplein/Walstraat, vm. PZC, Kleine Kerkstraat en Stenen 
Beer, RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, mei + juli 2006 

 Archeologisch Bureauonderzoek Structuurplan Edisongebied, SOB Research, 
juli 2005 

 Cultuurhistorische verkenning Spieghelkwartier, Lantschap, adviesbureau 
voor landschap en cultuurhistorie, i.s.m. Buro 02, Vista landscape en urban 
design en de Stichting Cultureel Erfgoed, januari 2005 

 Energievisie Dokkershaven en Edisongebied Vlissingen, W/E-adviseurs, 24 mei 
2007 

 Bodemtoets Dokkershaven te Vlissingen, Syncera Milieu, 21 december 2006 

                                                 
1 Scheldekwartier is de nieuwe naam voor het gebied dat tot voor kort werd aangeduid met Dokkershaven. 
Nog wat langer geleden stond het gebied bekend als Spieghelkwartier en KSG-terrein. 
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 Natuurwaarden Plangebied Dokkershaven, Nieuwland Advies, juli 2006 
 Natuurtoets Edisongebied Vlissingen, Nieuwland Advies, september 2006.  
 Passende beoordeling Dokkershaven en het Edisongebied, Arcadis i.o.v de 

gemeente Vlissingen, 14 februari 2007 
 Wegverkeerslawaai in en om Dokkershaven en Edisongebied, Bureau 

Goudappel Coffeng, 18 oktober 2007 
 Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Industrieterrein De 

Schelde/Buitenhaven te Vlissingen, Provincie Zeeland, 2 januari 2008 
 Luchtkwaliteit in en om Dokkershaven en Edisongebied, Bureau Goudappel 

Coffeng, 17 oktober 2007 
 Luchtkwaliteit in en om Scheldekwartier en Edisongebied (aanvullend 

onderzoek), Gemeente Vlissingen, 29 januari 2008 
 Onderzoek externe veiligheid Dokkershaven en Edisongebied te Vlissingen, 

TNO Bouw en Ondergrond, maart 2007Energievisie Dokkershaven en 
Edisongebied Vlissingen, W/E-adviseurs, 24 mei 2007 

 
Van deze map is een beperkt aantal exemplaren samengesteld. Deel D is in te 
zien op de website van de gemeente Vlissingen (www.vlissingen.nl).    
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SAMENVATTING 

Inleiding 

De gemeente Vlissingen heeft het voornemen het voormalige terrein van de 
Koninklijke Schelde Groep (KSG) te transformeren tot een volwaardig nieuw 
stadsdeel. Het KSG-terrein is het gebied direct naast het historische centrum 
van Vlissingen waar de KSG tot voor kort haar scheepsbouwactiviteiten 
uitoefende. Voor het gebied is een masterplan opgesteld dat als vertrekpunt 
voor dit MER heeft gediend. 
Ook voor het naastgelegen Edisongebied e.o. bestaan plannen. Feitelijk gaat 
het hier om de herstructurering van een verouderd haven- en industriegebied. 
Voor dit gebied, globaal gelegen tussen het Kanaal door Walcheren en het NS-
station, voorziet een reeds opgesteld structuurplan in de realisatie van 
woningen, kantoren, scholen, kennisintensieve bedrijvigheid en ligplaatsen voor 
de recreatievaart. 
 
Besloten is om voor beide projecten tezamen één milieueffectrapport (MER) op 
te stellen. 
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Scheldekwartier 

Probleem- en doelstelling 

Voor het Scheldekwartier is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
 
Hoe kan het voormalige terrein van de Koninklijke Schelde Groep worden 
getransformeerd tot een volwaardig nieuw stadsdeel met een mix van functies, 
waaronder wonen, winkelen, kleinschalige werkgelegenheid, cultuur, scholen, 
andere maatschappelijke voorzieningen en een divers aanbod van sport- en 
recreatiemogelijkheden? 
 
Doelstelling is te komen tot een duurzame herinrichting van het betreffende 
gebied. 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 

Het masterplan voor het Scheldekwartier gaat uit van de realisatie van ca. 1800 
woningen, verdeeld over een vijftal deelgebieden. Daarnaast wordt rekening 
gehouden met ruimte voor werken, detailhandel, recreatieve voorzieningen en 
parkeerplaatsen. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanleg van een 
kunstmatig eiland in de haven (het ‘bolwerk’) en het uitgraven van een haven. 
De verkeersinfrastructuur wordt aangepast door de bestaande Koningsweg te 
verleggen en de Aagje Dekenstraat door te trekken naar de nieuwe Koningsweg. 
Voor de effecten op de natuurwaarden van met name de Westerschelde is het 
voornemen om ca. 400 ligplaatsen voor de recreatievaart te realiseren van 
belang. De hiernavolgende figuur geeft een artist impression van het plan. 
 

 
 
Zoals al in de startnotitie voor dit MER aangegeven zijn locatiealternatieven 
niet aan de orde. Wel kan, binnen bepaalde marges, gevarieerd worden met de 
aard en omvang van het ruimtelijk programma in de betreffende (deel-
)gebieden. Ook kan gevarieerd worden met de inrichting van de gebieden: 
welke functies/bestemmingen komen op welke plek? 
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Naast het masterplan zijn in dit MER de referentiesituatie (= huidige situatie 
met autonome ontwikkelingen) en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) 
beschreven. Het masterplan is het resultaat van een uitgebreid 
planvormingsproces waarin voor- en nadelen van verschillende opties voor de 
herstructurering van de gebieden zijn afgewogen. Het MMA is tot stand 
gekomen door combinatie van de meest vergaande milieumaatregelen die per 
milieuthema zijn geformuleerd. 

Milieueffecten 

 

Bodem en water 
Om de voorziene functies mogelijk te maken worden de gesignaleerde 
verontreinigingen gesaneerd. Hierdoor is sprake van een aanmerkelijke 
verbetering van de kwaliteit van de bodem. 
De waterhuishoudkundige maatregelen die zijn voorzien voldoen aan de normen 
die worden gesteld door de provincie en het waterschap. 
 

Natuur 
In het plangebied komt een aantal beschermde soorten (dieren en planten) 
voor. De bouwactiviteiten hebben uiteindelijk geen effect op de voorkomende 
zoogdier- en vogelsoorten. Ook de beschermde plantensoort die in het 
plangebied voorkomt, de Grote kaardenbol, ondervindt geen nadelige effecten 
van het plan. 
 
Buiten het plangebied is sprake van beschermde Natura2000-gebieden, nl. de 
Voordelta en de Westerschelde. Onderzoek is verricht naar de mogelijke 
effecten van de recreatievaart op de functie van met name de Hooge Platen als  
hoogwatervluchtplaats, broed- foerageer- en ruigebied voor vogels en als 
ligplaats van de Gewone zeehond. Ook is gekeken naar mogelijke cumulatieve 
effecten. Geconcludeerd is dat de toenemende recreatiedruk, met name van 
recreanten die zich op de platen begeven, kan leiden tot negatieve en mogelijk 
significante effecten op de natuurwaarden van de Westerschelde. Met name kan 
verstoring optreden van Bergeenden en Gewone zeehonden. De verstoring kan 
worden voorkomen door de toegankelijkheid van de platen te reguleren. De 
provincie Zeeland heeft inmiddels het initiatief genomen om in nauw overleg met 
betrokken overheden en belanghebbenden op basis van de 
Natuurbeschermingswet 1998 een toegankelijkheidsregeling voor de gehele 
Westerschelde te treffen. Deze zal aangeven waar welke gebruiksvormen, met 
name recreatieve, in het gebied plaats kunnen vinden. 
 

Wegverkeer 
Voor dit MER is een verkeerstudie uitgevoerd waarin de te verwachten 
verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen in en rond het plangebied zijn 
voorspeld. Geconcludeerd is dat de nieuwe verbinding Aagje Dekenstraat – 
(verlegde) Koningsweg een substantieel aandeel in de verkeersontsluiting krijgt. 
Op de Nieuwe Vlissingseweg en de Prins Hendrikweg neemt de 
verkeersintensiteit met 15 á 20% toe, terwijl op de Paul Krugerstraat de 
verkeersintensiteit ten opzichte van de autonome ontwikkeling met ca. 20% 
afneemt. 
 
Ook is geconstateerd dat de verkeersintensiteit op de Keersluisbrug verder 
toeneemt. In de richting vanaf de Prins Hendrikweg naar het centrum kan dit 
leiden tot stagnatie voor het autoverkeer. Bij de uitwerking van de plannen, 
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dient – ook in relatie tot de ontwikkelingen in het Edisongebied – aandacht aan 
dit potentiële knelpunt te worden besteed. 
De hinder voor het busverkeer zal overigens beperkt blijven aangezien gebruik 
gemaakt kan worden van de vrije busbaan op de Prins Hendrikweg. 
 

Scheepvaartverkeer 
De aanleg van de ligplaatsen voor de recreatievaart leidt tot een toename van 
het scheepvaartverkeer, zowel in het Kanaal door Walcheren als op de 
Westerschelde. 
 
Het Kanaal door Walcheren is voor het huidige scheepvaartverkeer 
overgedimensioneerd. De inschatting is dat de aanleg van de nieuwe ligplaatsen 
niet tot problemen op het kanaal zelf leidt. Wel kunnen op bepaalde dagen en 
tijden in het vaarseizoen, in samenhang met de toenemende 
verkeersintensiteiten, knelpunten voor het wegverkeer ontstaan door extra 
en/of langere brugopeningen. Ook hiervoor geldt (zie Wegverkeer) dat bij de 
uitwerking aandacht aan dit punt besteed moet worden. 
  
Voor de Westerschelde is met name de nautische veiligheid een aandachtspunt. 
Aan de hand van een door Rijkswaterstaat ontwikkeld toetsingskader voor 
nieuwe ontwikkelingen langs de Westerschelde is een inschatting gemaakt van 
de gevolgen van de realisatie van de nieuwe ligplaatsen. Conclusie is dat zonder 
maatregelen een vlotte en veilige doorvaart op de Westerschelde niet kan 
worden gegarandeerd. In overleg met de provincie, Rijkswaterstaat en het 
Loodswezen is een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijke maatregelen. 
Onderscheid is gemaakt in fysieke, elektronische, educatieve, juridische en 
communicatieve maatregelen. De komende tijd worden deze maatregelen in 
samenhang met andere ontwikkelingen op en langs de Westerschelde uitgewerkt 
tot een concreet maatregelenpakket. 
 

Geluid 
In het voor dit MER uitgevoerde onderzoek naar wegverkeerslawaai zijn de 
effecten van de ontwikkeling van Scheldekwartier berekend. In het onderzoek is 
onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande woningen en in nieuwe en 
bestaande wegen. Geconcludeerd is dat realisatie van het plan, door de nieuwe 
ontsluitingroute vanuit de binnenstad en de toename van de 
verkeersintensiteiten, leidt tot een verhoging van de geluidbelasting van 
maximaal 7 dB langs de Aagje Dekenstraat. Langs de Van Dishoeckstraat blijft 
de geluidbelasting (nagenoeg) gelijk, terwijl de toename langs de Coosje 
Buskenstraat maximaal 2 dB bedraagt. Langs andere wegen buiten het 
plangebied worden lagere toenames berekend. Langs de Paul Krugerstraat mag 
een afname met ca. 4 dB verwacht worden. 
De nieuwe situaties (nieuwe woningen, nieuwe wegen) voldoen, ondermeer 
door het treffen van maatregelen, aan de normen uit de Wet geluidhinder. Op 
een aantal plaatsen moet wel gebruik worden gemaakt van de maximale 
ontheffingsmogelijkheden die de wet biedt.  
  
Naast wegverkeerslawaai is industrielawaai relevant voor het plan. Door de 
plannen zal de nu nog geldende geluidzone aanmerkelijk worden verkleind. Uit 
een door de provincie uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de plannen voldoen 
aan de normen uit de Wet geluidhinder. Een uitzondering geldt voor de 
woningbouwlocatie ter plaatse van de Koudenhoek. De overschrijding is een 
direct gevolg van de activiteiten van het resterende deel van KSG. KSG heeft 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het terugdringen van de 
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geluidsemissie, maar gebleken is dat dit niet mogelijk is zonder gevolgen voor 
de bedrijfsvoering. De conclusie is daarom dat woningbouw op genoemde 
locatie alleen mogelijk is met toepassing van de Interimwet Stad en Milieu of 
het van toepassing verklaren van de zogenaamde zeehavennorm voor dit 
gebied. 
 

Luchtkwaliteit 
De plannen voor het Scheldekwartier leiden langs een aantal wegen tot een 
toename van wegverkeer en daarmee tot een toename van de concentraties 
NO2 en fijn stof. De grootste bijdragen worden gevonden langs de nieuwe 
hoofdontsluiting van het gebied, nl. de verlegde Koningsweg en de Aagje 
Dekenstraat. Op deze plaatsen is de bijdrage aan de NO2 –concentratie ruim 3 
μg/m3 in 2010 en bijna 2 μg/m3 in 2020. 
De bijdrage aan de fijn stofconcentratie ligt overal beneden de 1 μg/m3. Langs 
de Paul Krugerstraat neemt de concentratie NO2 af met 2 μg/m3 in 2010 en ruim 
1 μg/m3 in 2020.  
De grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit worden nergens overschreden. 
 

Externe veiligheid 
Relevant voor de plannen zijn een propaantank van de huidige vestiging van de 
KSG en het transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde. Gekeken is 
naar het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico 
vormt voor geen van beide risicobronnen een belemmering: het plangebied ligt 
buiten de maatgevende (10-6-)risicocontouren. Het groepsrisico vormt echter 
wel een aandachtspunt. Door de toename van het aantal aanwezigen in het 
plangebied zal het groepsrisico in zekere zin toenemen.  
 
Voor de propaantank geldt dat het (buiten het plangebied gelegen) 
kantoorgebouw van het Schelde Coördinatie Centrum binnen de 10-6 contour 
ligt. Hierdoor is sprake van een saneringssituatie. Bij de sanering van de 
propaantank zal rekening worden gehouden met de plannen voor het 
Scheldekwartier. 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde geldt dat op 
grond van het gemeentelijke beleid een verantwoording van (de toename van) 
het groepsrisico nodig is. Dit betekent dat de situatie beschouwd moet worden 
op zelfredzaamheid (= mogelijkheid van de aanwezigen om zichzelf in veiligheid 
te brengen) en beheersbaarheid (= mogelijkheid tot hulpverlening). 
Geconstateerd is dat de capaciteit van de nieuwe stadsentree (Koningsweg), de 
Aagje Dekenstraat en de Van Dishoeckstraat voldoende is om de wijk bij 
calamiteiten snel te ontruimen. Ook wordt de ontsluiting van de binnenstad 
door het plan verbeterd, hetgeen tot een verbetering van de veiligheidssituatie 
leidt. De schiereilanden in het plan en het Bolwerk vormen aandachtsgebieden, 
aangezien deze slechts via één weg verlaten kunnen worden. Ook de hoge 
woontorens vormen een aandachtspunt: hiervoor dient bij de verdere 
planvorming te worden nagegaan of ontvluchting voldoende snel mogelijk is (in 
geval van externe branden). Met oog op het risico op ongevallen waarbij 
ammoniak vrijkomt moeten de ventilatievoorzieningen van de gebouwen 
afsluitbaar zijn. 
De mogelijkheden voor hulpverleningsdiensten in geval van ongevallen met 
gevaarlijke stoffen op de Westerschelde zijn beperkt. Het gaat dan met name 
om het alarmeren en instrueren van mensen in het gebied om ramen, deuren en 
ventilatieopeningen te sluiten met als doel de gevolgen te beperken. 
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MMA 
Bij de ontwikkeling van het masterplan is een aantal belangrijke 
milieuvriendelijke ontwerpuitgangspunten gehanteerd. Het masterplan is 
daardoor als milieuvriendelijk te bestempelen. Desalniettemin zijn er 
maatregelen te benoemen die het plan nog milieuvriendelijker maken.  
Het MMA bestaat uit het masterplan aangevuld met de volgende maatregelen: 
 warmtelevering door een nieuw te bouwen biomassacentrale 
 optimale fasering van de uitvoering en specifieke maatregelen gericht op 

het voorkomen van bouwhinder 
 een gesloten grondbalans door beperking van grondverzet en hergebruik 

van grond in ophogingen e.d. 
 een adequate toegankelijkheidsregeling voor de gevoelige gebieden in de 

Westerschelde 
 infrastructurele maatregelen binnen en buiten het plangebied, in 

combinatie met een adequate verkeerslichtregeling, een goede 
bewegwijzering en afspraken over brugopeningen (bloktijden en duur van 
de brugopeningen) om problemen met de doorstroming rond de 
Keersluisbrug tot een minimum te beperken 

 een combinatie van fysieke, elektronische, educatieve, juridische en 
communicatieve maatregelen gericht op een veilige en vlotte doorvaart op 
de Westerschelde 

 uitvoering van de Aagje Dekenstraat als verblijfsgebied met een maximum 
rijsnelheid van 30 km/uur 

 toepassen van stil asfalt op de route Aagje Dekenstraat – Koningsweg levert 
een milieuwinst van enkele dB’s op. 

 nieuwbouwwoningen met een relatief hoge geluidbelasting worden 
voorzien van geluidwerende maatregelen 

 specifieke maatregelen gericht op bescherming tegen de gevolgen van 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

 

Vergelijking van de alternatieven 
De tabel op de volgende pagina geeft een samenvattend overzicht van de scores 
van de onderscheiden alternatieven. Het betreffen scores ten opzichte van de 
referentiesituatie, de huidige situatie incl. de autonome ontwikkeling. Dit 
scenario is standaard op ‘0’ gesteld. Een verslechtering van de situatie 
resulteert in een ‘-‘ of ‘--‘, terwijl een verbetering een ‘+’ of  ‘++’ oplevert. 
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Thema Aspect Referentie Masterplan MMA 

Bodemkwaliteit 0 ++ ++ 

Waterkwantiteit 0 0 0 

Bodem en water 

Waterkwaliteit 0 0 0 

Natuur binnen het 
plangebied 

0 0 0 Natuur 

Natuur buiten het 
plangebied 

0 -- 0 

Bereikbaarheid 
gemotoriseerd verkeer 

0 - 0 Wegverkeer 

Bereikbaarheid LV 0 0 0 

Stremmingen door 
brugopeningen  

0 - 0 Scheepvaart- 
verkeer 

Nautische veiligheid 0 - 0 

Wegverkeerslawaai 0 0 0/+ Geluidhinder 

Industrielawaai 0 ++ ++ 

Luchtkwaliteit Wegverkeer 0 -/0 -/0 

Westerschelde 0 - 0 Externe 
veiligheid Bedrijven 0 - 0 

 
 

Leemten in kennis 
Het gedrag van de recreanten is niet nauwkeurig te voorspellen. Dit betreft 
zowel het aantal vaarbewegingen, als de richting en bestemming van de 
vaartochten. Daarmee samenhangend is het niet nauwkeurig te voorspellen 
welke effecten de toename van de recreatievaart met zich meebrengt. Een 
goede toegankelijkheidsregeling incl. adequate handhaving ervan kunnen 
eventuele negatieve effecten op de natuur voorkomen. Stremmingen in het 
wegverkeer als gevolg van brugopeningen kunnen naar verwachting worden 
voorkomen door een betere regulering van het scheepvaartverkeer. 
 
Voor de daadwerkelijke realisatie van de bouwplannen is van belang dat nog 
niet bekend is of, en zo ja waar zich blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog 
in de ondergrond van het plangebied bevinden. 
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Edisongebied 

Probleem- en doelstelling 

Voor het Edisongebied is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
 
Hoe kan de gewenste herstructurering van een verouderd haven- en 
industriegebied naar een modern woon-, werk-, studeer- en recreatiegebied 
gestalte krijgen? 
 
Doelstelling is te komen tot een duurzame herinrichting van het betreffende 
gebied. 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 

Het structuurplan voor het Edisongebied gaat ondermeer uit van de realisatie 
van ca. 250 woningen en ca. 425.000 m2 bvo voor werken, detailhandel, 
scholen, recreatie, leisure, cultuur en voorzieningen. Ook wordt uitgegaan van 
de realisatie van een centrum voor de watersport met ondermeer (maximaal) 
500 nieuwe ligplaatsen voor de recreatievaart. 
 
Onderstaande figuur geeft voor de Kenniswerf, het noordelijk deel van het 
plangebied, een eerste indruk van de verdeling van de diverse bestemmingen 
over de ruimte. 
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Zoals al in de startnotitie voor dit MER aangegeven zijn locatiealternatieven 
niet aan de orde. Wel kan, binnen bepaalde marges, gevarieerd worden met de 
aard en omvang van het ruimtelijk programma in de betreffende 
(deel)gebieden. Ook kan gevarieerd worden met de inrichting van de gebieden: 
welke functies/bestemmingen komen op welke plek? 
 
Naast het structuurplan zijn in dit MER de referentiesituatie (= huidige situatie 
met autonome ontwikkelingen) en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) 
beschreven. Het structuurplan is het resultaat van een uitgebreid 
planvormingsproces waarin voor- en nadelen van verschillende opties voor de 
herstructurering van de gebieden zijn afgewogen. Het MMA is tot stand 
gekomen door combinatie van de meest vergaande milieumaatregelen die per 
milieuthema zijn geformuleerd. 

Milieueffecten 

 

Bodem en water 
Om de voorziene functies mogelijk te maken worden de gesignaleerde 
verontreinigingen gesaneerd. Hierdoor is sprake van een aanmerkelijke 
verbetering van de kwaliteit van de bodem. Ook de kwaliteit van het 
oppervlaktewater zal hierdoor verbeteren. 
Uit een indicatieve berekening is gebleken dat het verhard oppervlak in het 
plangebied met ca. 14 ha. toeneemt. Dit vormt feitelijk geen probleem, 
aangezien het overtollige regenwater gemakkelijk afgevoerd kan worden naar 
de havens en het kanaal. 
 

Natuur 
Tijdens de natuurinventarisatie die is uitgevoerd zijn in het plangebied drie 
beschermde plantensoorten aangetroffen: de Aardraker, de Grote Kaardenbol 
en de Rietorchis. Het gebied is leef- en/of foerageergebied voor diverse 
vogelsoorten en een aantal amfibie- en zoogdiersoorten, w.o. de streng 
beschermde Gewone dwergvleermuis. Ook is het gebied geschikt voor algemene 
vlindersoorten. Niet uitgesloten is dat in het gebied nog andere beschermde 
soorten voorkomen. De berm van de spoorlijn biedt mogelijkheden voor de 
Levendbarende hagedis en in de plas ten noordoosten van het Witte Huis komen 
mogelijk Rugstreeppadden voor.  
 
De plannen voor het Edisongebied kunnen ertoe leiden dat het leefgebied van 
enkele soorten (deels) verdwijnen. Het gaat om struweelvogels (Braamsluiper), 
watervogels (Bergeend e.d.) en amfibieën (Rugstreeppad). Ook de groeiplaatsen 
van de beschermde plantensoorten Aardaker en Grote kaardenbol staan onder 
druk. Wanneer behoud van deze groeiplaatsen niet mogelijk is dienen elders 
vestigingsmogelijkheden gecreëerd te worden. Bij de uitwerking van de plannen 
is daarnaast aandacht nodig voor de mogelijke aantasting van tijdelijke 
rustplaatsen bij foerageervluchten van meeuwen en het Visdiefje ter plaatse 
van de Vismijn en de mogelijke aantasting van foerageermogelijkheden voor 
vleermuizen. 
 
Voor de effecten op de natuur buiten het plangebied, met name de 
Westerschelde, wordt verwezen naar de betreffende passages in deze 
samenvatting over de effecten van het Scheldekwartier. 
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Wegverkeer 
Voor dit MER is een verkeerstudie uitgevoerd waarin de te verwachten 
verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen in en rond het plangebied zijn 
voorspeld. Geconcludeerd kan worden dat de verkeersintensiteiten op de 
belangrijkste ontsluitingswegen in het plangebied toenemen. Op de Prins 
Hendrikweg richting het station neemt de intensiteit met een factor 2,8 toe. Op 
de overige wegen in het plangebied bedraagt de toename tussen de 30 en 90%. 
Buiten het plangebied zijn de toenames minder groot: ca. 10% op de Paul 
Krugerstraat en ca. 20% op de Nieuwe Vlissingseweg. 
 
Zoals ook voor het Scheldekwartier is geconstateerd zal de verkeersintensiteit 
op de Keersluisbrug verder toenemen. In de richting vanaf de Prins Hendrikweg 
naar het centrum kan dit leiden tot stagnatie voor het autoverkeer. Bij de 
uitwerking van de plannen, dient – ook in relatie tot de ontwikkelingen in het 
Scheldekwartier – aandacht aan dit potentiële knelpunt te worden besteed. 
De hinder voor het busverkeer zal overigens beperkt blijven aangezien gebruik 
gemaakt kan worden van de vrije busbaan op de Prins Hendrikweg. 
 

Scheepvaartverkeer 
De plannen voor het Edisongebied voorzien in de aanleg van maximaal 500 
ligplaatsen voor de recreatievaart. Voor de effecten daarvan op het 
scheepvaartverkeer wordt verwezen naar de betreffende passages in deze 
samenvatting over de effecten van het Scheldekwartier. 
 

Geluid 
Voor het Edisongebied is het geluid van het wegverkeer, het railverkeer en de 
bedrijven in en rond het gebied van belang. In het voor dit MER uitgevoerde 
onderzoek naar wegverkeerslawaai zijn geluidcontouren berekend. Door de 
toenemende verkeersintensiteiten schuiven deze (in beperkte mate) op richting 
bouwlocaties voor woningen en scholen. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen zal hier rekening mee moet worden gehouden. 
 
De plannen leiden niet tot een ander gebruik van de spoorlijn. Het 
railverkeerslawaai verandert niet in omvang. Wel levert het railverkeerslawaai 
een belemmering op voor de bebouwingsmogelijkheden. Binnen de contouren 
van de maximaal toelaatbare geluidbelastingen zijn geen geluidgevoelige 
bestemmingen voorzien. 
   
Voor industrielawaai wordt uitgegaan van een aanpassing van de bestaande 
geluidzone. Dit leidt tot lagere geluidbelastingen in de omgeving van het 
plangebied. Ook in het plangebied neemt de geluidbelasting af. Hierdoor zijn de 
berekende geluidbelastingen ter plaatse van de geplande woningen en 
(uitbreiding van) scholen lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarden. 
 

Luchtkwaliteit 
De plannen voor het Edisongebied leiden op een aantal wegen tot een toename 
van wegverkeer en daarmee tot een toename van de concentraties NO2 en fijn 
stof langs deze wegen. De grootste bijdragen worden gevonden aan de Prins 
Hendrikweg, ten oosten van de Oude Veerhavenweg. Hier is de bijdrage aan de 
NO2 –concentratie circa 3,5 μg/m3 in 2010 en 2 μg/m3 in 2020. De bijdrage aan 
de fijn stofconcentratie ligt overal beneden de 1 μg/m3.  
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Per saldo is sprake van een beperkte toename van de 
luchtverontreinigingconcentraties. De grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit 
worden nergens overschreden. 
 

Externe veiligheid 
Relevant voor de plannen zijn het transport van gevaarlijke stoffen over de 
Westerschelde en een locatie van het bedrijf Mercuria in de Buitenhaven.  
Bij ontwikkeling van het Edisongebied zal het aantal aanwezigen binnen het 
invloedsgebied van beide risicobronnen toenemen. Hierdoor zal ook het 
potentieel aantal slachtoffers bij ernstige calamiteiten toenemen. De kans op 
dergelijke calamiteiten is overigens zeer gering. 
 
De bereikbaarheid van een groot deel van het Edisongebied is voldoende. De 
landtongen zijn echter slechts van één kant bereikbaar. Dit stelt extra eisen 
aan de ontsluitingswegen van de landtongen. Ook de mogelijkheden tot 
hulpverlening in geval van ernstige ongevallen verdient aandacht bij de 
uitwerking van plannen voor de landtongen. 
 

MMA 
Bij de ontwikkeling van het structuurplan (en de eerste stedenbouwkundige 
uitwerking daarvan voor de Kenniswerf) is een aantal belangrijke 
milieuvriendelijke ontwerpuitgangspunten gehanteerd. Het structuurplan is 
daardoor als milieuvriendelijk te bestempelen. Desalniettemin zijn er 
maatregelen te benoemen die het plan nog milieuvriendelijker maken.  
Het MMA bestaat uit het structuurplan aangevuld met de volgende maatregelen: 
 warmtelevering door een nieuw te bouwen biomassacentrale 
 een adequate toegankelijkheidsregeling voor de gevoelige gebieden in de 

Westerschelde 
 infrastructurele maatregelen binnen en buiten het plangebied, in 

combinatie met een adequate verkeerslichtregeling, een goede 
bewegwijzering en afspraken over brugopeningen (bloktijden en duur van 
de brugopeningen) om problemen met de doorstroming rond de 
Keersluisbrug tot een minimum te beperken 

 een combinatie van fysieke, elektronische, educatieve, juridische en 
communicatieve maatregelen gericht op een veilige en vlotte doorvaart op 
de Westerschelde 

 nieuwbouwwoningen met een relatief hoge geluidbelasting worden 
voorzien van geluidwerende maatregelen 

 specifieke maatregelen gericht op bescherming tegen de gevolgen van 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

 

Vergelijking van de alternatieven 
De tabel op de volgende pagina geeft een samenvattend overzicht van de scores 
van de onderscheiden alternatieven. Het betreffen scores ten opzichte van de 
referentiesituatie, de huidige situatie met autonome ontwikkelingen. Dit 
scenario is standaard op ‘0’ gesteld. Een verslechtering van de situatie 
resulteert in een ‘-‘ of ‘--‘, terwijl een verbetering een ‘+’ of  ‘++’ oplevert. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MER Scheldekwartier/Edisongebied e.o.        |          Definitief        |        25 april 2008         |         Pagina 20 van 166 

Thema Aspect Referentie Structuur-
plan 

MMA 

Bodemkwaliteit 0 ++ ++ 

Waterkwantiteit 0 0 0 

Bodem en water 

Waterkwaliteit 0 + + 

Natuur binnen het 
plangebied 

0 0 0 Natuur 

Natuur buiten het 
plangebied 

0 -- 0 

Bereikbaarheid 
gemotoriseerd verkeer 

0 - 0 Wegverkeer 

Bereikbaarheid LV 0 0 0 

Stremmingen door 
brugopeningen  

0 - 0 Scheepvaart- 
verkeer 

Nautische veiligheid 0 - 0 

Wegverkeerslawaai 0 0 0/+ Geluidhinder 

Industrielawaai 0 + ++ 

Luchtkwaliteit Wegverkeer 0 -/0 -/0 

Westerschelde 0 - 0 Externe 
veiligheid Bedrijven 0 - 0 

 
 

Leemten in kennis 
 
Vooralsnog is niet zeker of bepaalde soorten (bv. de Rugstreeppad) ook 
daadwerkelijk voorkomen in het plangebied. Bij de uitwerking van de plannen 
zal per locatie een nog wat nauwkeuriger inventarisatie van natuurwaarden 
plaatsvinden. 
 
Het gedrag van de recreanten is niet nauwkeurig te voorspellen. Dit betreft 
zowel het aantal vaarbewegingen, als de richting en bestemming van de 
vaartochten. Daarmee samenhangend is het niet nauwkeurig te voorspellen 
welke effecten de toename van de recreatievaart met zich meebrengt. Een 
goede toegankelijkheidsregeling incl. adequate handhaving ervan kunnen 
eventuele negatieve effecten op de natuur voorkomen. Stremmingen in het 
wegverkeer als gevolg van brugopeningen kunnen naar verwachting worden 
voorkomen door een betere regulering van het scheepvaartverkeer. 
 
Voor de daadwerkelijke realisatie van de bouwplannen is van belang dat nog 
niet bekend is of, en zo ja waar zich blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog 
in de ondergrond van het plangebied bevinden. 
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DEEL A INLEIDING 

A.1 Twee plannen, één MER 

De gemeente Vlissingen heeft het voornemen het voormalige terrein van de 
Koninklijke Schelde Groep (KSG) te transformeren tot een volwaardig nieuw 
stadsdeel. Het KSG-terrein is het gebied direct naast het historische centrum 
van Vlissingen waar de KSG tot in het recente verleden haar 
scheepsbouwactiviteiten uitoefende. De plannen bieden ruimte voor de functies 
wonen, werken, detailhandel, ligplaatsen voor de recreatievaart en recreatieve 
en stedelijke voorzieningen (cultuur, leisure, scholen en mogelijke andere 
maatschappelijke voorzieningen).  
 
Ook voor het naastgelegen Edisongebied e.o. bestaan plannen. Feitelijk gaat 
hier om de herstructurering van een verouderd haven- en industriegebied. Voor 
dit gebied, globaal gelegen tussen het Kanaal door Walcheren en het NS-station, 
wordt voorzien in de realisatie van woningen, kantoren, scholen, 
kennisintensieve bedrijvigheid en ligplaatsen voor de recreatievaart. 
 
In beide projecten wordt de drempelwaarde uit de D-lijst van het Besluit m.e.r. 
ten aanzien van het begrip stadsproject (aantal m2 bruto vloeroppervlak) 
overschreden. Dit betekent dat beide projecten m.e.r.-beoordelingsplichtig 
zijn. Gelet op de samenhang van beide plannen, zowel geografisch als in de 
tijd, geldt voor de ligplaatsen voor de recreatievaart echter al dat de 
betreffende drempelwaarde uit de C-lijst wordt overschreden. Dit betekent dat 
de projecten om die reden project-m.e.r.-plichtig zijn. 
Aangezien de bestemmingsplannen voor beide gebieden het kader vormen voor 
nog op te stellen uitwerkingsplannen is bovendien sprake van een plan-m.e.r.-
plicht (milieueffectrapportage voor plannen)2.  
 
Besloten is om voor beide projecten tezamen één milieueffectrapport (MER)3 op 
te stellen. Dit MER dient tegelijkertijd als plan-MER op grond van artikel 7.2 lid 
2 van het Besluit m.e.r. en als project-MER op grond van artikel 7.2 lid 3.  
 
Figuur A.1.1 geeft de ligging van het plangebied voor beide plannen weer. 
  

                                                 
2 Sinds de wijziging van de Wet milieubeheer d.d. 28 september 2006 bestaan twee vormen van 
milieueffectrapportage, te weten milieueffectrapportage voor plannen (plan-m.e.r.) en 
milieueffectrapportage voor projecten (project-m.e.r., ook wel besluit-m.e.r. genoemd). 
3 MER duidt op het rapport, terwijl m.e.r. de procedure aangeeft. 
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Figuur A.1.1:  Plangebied Scheldekwartier/Edisongebied e.o. 

 

A.2 Besluiten en besluitvorming 

Voor zowel het Scheldekwartier als het Edisongebied e.o. zijn ruimtelijke 
plannen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in voorbereiding. 
 
Voor het Scheldekwartier is gekozen voor een open planproces. Zo vond op 10 
april 2004 het eerste ‘Debat met de Stad’ plaats. Op dat moment 
discussieerden inwoners, maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbenden mee over de invulling van het voormalige KSG-terrein. 
Daaropvolgend hebben drie stedenbouwkundige bureaus stedenbouwkundige 
verkenningen uitgevoerd. De eerste resultaten daarvan zijn gepresenteerd 
tijdens het tweede ‘Debat met de Stad’ op 23 april 2005. Op basis van de 
verkenningen en ondertussen uitgevoerde onderzoeken is een masterplan 
opgesteld, dat op 23 februari 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Ook bij de plannen voor het Edisongebied is een aantal belanghebbende 
partijen nauw betrokken. Zo wordt voor de ontwikkeling van de Kenniswerf, het 
noordelijke deel van het plangebied, samengewerkt met de 
onderwijsinstellingen in het gebied, te weten de Hogeschool Zeeland, het 
Regionaal Opleidingen Centrum Zeeland en de provincie Zeeland. 
 
Voor het Scheldekwartier is een concept van een bestemmingsplan in een 
vergevorderd stadium van voorbereiding (februari 2008). Dit plan kan echter pas 
worden afgerond en in procedure worden gebracht, zodra de in de 2e helft van 
2007 noodzakelijk geachte en inmiddels in gang gezette planoptimalisatie 
voldoende basis biedt voor een definitieve juridisch-planologische regeling en 
besluitvorming. De realisering van enkele deelplannen, die zich nu dan wel op 

 SCHELDEKWARTIER 

EDISONGEBIED
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korte termijn aandienen, zullen middels een projectprocedure planologisch 
moeten en kunnen worden afgewikkeld met toepassing van het op dat moment 
geldende wettelijk kader (huidige WRO of, na 1 juli 2008, de nieuwe Wro). 
‘Moeten’, omdat met die concrete deelplannen niet gewacht kan worden tot 
een allesomvattende en uitvoerbaar te achten regeling voor het gehele 
plangebied vaststaat. ‘Kunnen’, omdat die deelplannen passen binnen het door 
de gemeenteraad vastgestelde masterplan en waarover geen verschil van 
inzicht bestaat bij alle betrokken partijen. 
 
De uitkomsten van deze m.e.r. worden meegenomen in de ruimtelijke 
onderbouwing van de nog volgende (deel-)plannen. Ook in het kader van de 
gronduitgifte worden de resultaten van deze m.e.r. betrokken, bijv. door eisen 
te stellen in het kader van de verlening van bouwvergunningen.  
 
Figuur A.2.1 geeft schematisch de procedures en hun onderlinge verband weer.   
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Figuur A.2.1:  Procedureschema MER Scheldekwartier/Edisongebied e.o. 
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Evaluatie effecten na realisatie 
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Februari 2006 – Maart 2008 
 

Inspraak MER (gekoppeld aan 1e projectbesluit) 
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December 2006 
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A.3 Beleidskader 

Het beleidskader voor de plannen wordt gevormd door de Nota Ruimte [VROM, 
2006], het Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012 [Zeeland, 2006], het Ruimtelijk 
plan Stedelijk gebied Walcheren 2010 [IGS, 1999] en een aantal gemeentelijke 
nota’s en plannen. 
 

Nota Ruimte 
De ‘Nota Ruimte’ bevat de visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland voor de komende decennia. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk 
beleid is om 1) op een duurzame en efficiënte wijze ruimte te scheppen voor de 
verschillende ruimtevragende functies, 2) de leefbaarheid van Nederland te 
waarborgen en te vergroten en 3) de ruimtelijke kwaliteit van stad en 
platteland te verbeteren.  
Meer specifiek richt het rijksbeleid zich op vier algemene doelen: 
 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland 
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke 

waarden 
 borging van veiligheid 

In hoofdstuk 2, dat betrekking heeft op netwerken en steden, richt het 
nationaal ruimtelijk beleid zich in algemene zin op voldoende ruimte voor 
wonen, werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen, groen, 
recreatie, sport en water. In paragraaf 2.3 ‘Steden, dorpen, bereikbaarheid’ 
wordt dit algemene beleid uitgewerkt. De belangrijkste elementen uit dit 
beleid voor de steden betreft de bundeling van verstedelijking en economische 
activiteiten, de opvang van de natuurlijke bevolkingsaanwas, de 
beschikbaarheid van ruimte en de benutting van het bestaand bebouwd gebied. 
Ten aanzien van laatstgenoemd beleidsaspect staat aangegeven dat: ‘de 
revitaliserings-, herstructurering- en transformatieopgave in bestaand bebouwd 
gebied in beleid en uitvoering krachtig ter hand moet worden genomen, 
gelijktijdig en/of in samenhang met de mogelijke ontwikkeling van 
uitleglocaties’ en ‘het rijk stimuleert herstructurering en transformatie van 
zowel verouderde wijken als bedrijventerreinen in het algemeen’. 
 

Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012 
In het ‘Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012’ is het tweesporenbeleid van enige 
jaren geleden voortgezet. Dit beleid staat voor concentratie, uitbouw en 
versterking van economische activiteiten in de havens en het stedennetwerk 
aan de ene kant en versterking van de groenblauwe oase aan de andere kant.  
In het plan is een aantal beleidsuitspraken opgenomen die relevant zijn voor 
het plan: 
 om in de Zeeuwse steden, waaronder Vlissingen, voldoende draagkracht te 

ontwikkelen en het regionale voorzieningenniveau in stand te houden en te 
versterken, wordt het bundelingsbeleid voortgezet. Dit betekent dat de 
woningproductie in stedelijke ontwikkelingszones gebundeld moet worden 
(met mogelijkheden voor woningbouw in alle overige kernen) 

 het provinciaal bestuur dicht de Zeeuwse steden, waaronder Vlissingen, 
nadrukkelijk een taak toe als sociaal-culturele en economische motor van 
Zeeland. Vanuit die taak vervullen de steden een belangrijke rol voor de 
hele provincie; het provinciaal bestuur beoogt deze verzorgende functie te 
behouden en te versterken, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en 
identiteit van de steden het vertrekpunt vormen 
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 het Scheldekwartier en het Edisongebied worden expliciet genoemd als 
gebieden, waarvoor – gerelateerd aan de Westerschelde - een uitzondering 
wordt gemaakt op de algemeen beoogde maximale bouwhoogte van 25 
meter in de centra van de steden in Zeeland 

 onder de noemer Regionale afspraken en accenten geeft de provincie 
expliciet aan, dat de transformatie van de voormalige terreinen van de 
Koninklijke Schelde Groep (naast de herontwikkeling van het Stationsgebied 
in Middelburg) één van de grote projecten binnen het stedennetwerk 
Zeeland betreft en dat deze transformatieprojecten prioriteit hebben 
binnen het provinciaal beleid voor de ontwikkeling van de Zeeuwse steden 

 onder diezelfde noemer wordt aangegeven dat de Kenniswerf in het 
Edisongebied moet uitgroeien tot het kenniscentrum van Zeeland. 
Randvoorwaarde voor deze ontwikkeling vormt het verbeteren van de 
stedenbouwkundige kwaliteit en milieukwaliteit van het gebied 

 op de in het omgevingsplan opgenomen natuurkwaliteitskaart staat het 
gedeelte van de Westerschelde, grenzend aan Vlissingen, aangegeven als 
Vogel- en Habitatrichtlijngebied (Natura 2000). Watersportkansen zijn mede 
afhankelijk van de zonering in de toegankelijkheid van natuurgebieden en 
de handhaving van die zonering. In dit kader wordt voor de Westerschelde 
bekeken hoe de toegankelijkheidszonering wordt ingesteld en hoe de 
handhaafbaarheid daarvan gewaarborgd kan worden. 
Bij nieuwe ontwikkelingen gelden de volgende aandachtspunten en 
voorwaarden: 
- uitbreiding van ligplaatsen is mogelijk bij het vervallen van de 

bestaande functie van een haven 
- bij nieuwe jachthavens wordt gestreefd naar productdifferentiatie 
- algemeen geldend is, dat bij nieuwe ontwikkelingsruimte tevens een 

investering in de omgevingskwaliteit wordt verwacht 
- bij ontwikkelingen moet worden voldaan aan voorwaarden, die gelden 

vanuit veiligheid en milieu 
- ingezet wordt op hoge kwaliteit bij realiseren van nieuwe 

ontwikkelingen. 
 

Ruimtelijk plan Stedelijk gebied Walcheren 2010  
In het ‘Ruimtelijk plan Stedelijk gebied Walcheren 2010’ is het plangebied voor 
het Scheldekwartier aangegeven als een nieuw te ontwikkelen 
(woning)bouwlocatie in de periode tot 2010. In hoofdstuk 5 is een aantal 
majeure projecten benoemd, waaronder de ontwikkeling van het KSG-terrein 
van de Koninklijke Schelde Groep. Belangrijke kansen, die voor dit gebied in het 
structuurplan zijn aangegeven betreffen de mogelijkheid van een tweede 
binnenstadsontsluiting (gerealiseerd in 2005), woningbouw in zowel de 
permanente als recreatieve sfeer, recreatieve functies, een maritiem centrum, 
kantoren en voorzieningen voor het stadsgewest. 
Het deel van het Edisongebied ten zuiden van de Prins Hendrikweg heeft op de 
plankaart een aanduiding gekregen als studiegebied voor ‘dynamisch wonen’. 
Voor het overige wordt in het plan uitgegaan van herstructurering van het 
Edisongebied. Een ontwikkeling in de richting van een toeristisch-recreatieve 
bestemming wordt als één van de mogelijkheden gezien. Daarbij wordt gesteld 
dat in ieder geval een koppeling met het terrein van de Schelde 
(Scheldekwartier) gelegd moet worden. 

 

Structuurvisie detailhandel Vlissingen  
Met de ‘Structuurvisie detailhandel Vlissingen’ [Vlis, 2005-1] is beoogd een 
antwoord te formuleren op de vraag welke strategische keuzen gemaakt 
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moeten worden om de winkel- en centrumfuncties van Vlissingen te kunnen 
versterken. Belangrijkste aanbeveling in deze visie, in relatie tot dit plan, 
betreft de strategische versterking van de Kleine Markt e.o. richting de 
zuidzijde van het Scheldekwartier met o.a. een grootschalig winkelaanbod, 
grootschalige detailhandel en parkeergelegenheid, zodat een carrévormig 
winkelcircuit ontstaat met de Walstraat.  

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan  
Uit het onderzoek voor het ‘Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan’ [Vlis, 
2005-2] naar nut en noodzaak van een tweede binnenstadsontsluiting is 
gebleken dat deze een oplossing biedt voor het bereikbaarheidsprobleem van de 
binnenstad (ondermeer voor bevoorrading en voor speciale doelgroepen, zoals 
hulp- en nooddiensten). Met een tweede ontsluiting wordt een forse reductie 
van de verkeerstoename op de Paul Krugerstraat en de route Koudekerkseweg-
Spuikomweg-Spuistraat bereikt, omdat het gemotoriseerde verkeer met de 
bestemming centrum zal kiezen voor deze (definitieve) oostelijke 
ontsluitingsweg in het Scheldekwartier. De oostelijke ontsluitingsweg voor de 
binnenstad binnen dit plangebied maakt dus onderdeel uit van de toekomstige 
wegenstructuur van Vlissingen en vormt een hard uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van het plangebied. 

 

Woonvisie 2005-2010  
‘Vlissingen wil op het gebied van wonen een stad zijn, waar sprake is van een 
aantrekkelijke woonomgeving voor alle inwoners’: dat is in één zin de 
geformuleerde visie in de ‘Woonvisie 2005-2010’ [Vlis, 2005-3]. Om deze visie te 
bereiken zijn de volgende vier opgaven geformuleerd: 
 richten op behoud en werven van inwoners 
 richten op alle doelgroepen 
 aandacht voor de stedelijke woonkwaliteit 
 specifieke aandacht voor de stimulering van de doorstroming.  

 

Toeristische stad Vlissingen  
De nota ‘Toeristische stad Vlissingen’ 
(www.vlissingen.nl/Toeristische_Stad/index.html) bevat een overallvisie op de 
toeristische ontwikkelingsmogelijkheden van de stad. In deze nota wordt de 
nadruk gelegd op het ‘eigen (maritieme) karakter’ van Vlissingen. En daarbij 
gaat het niet alleen om het ‘Waterfront Vlissingen’, maar ook om ‘mogelijke 
ontwikkelingen rond de Binnenhavens en het station en natuurlijk het 
Scheldeterrein’. Het toerisme zal een belangrijke drager voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het KSG-terrein zijn, aldus de nota.  
 

Milieunota gemeente Vlissingen  
De ‘Milieunota gemeente Vlissingen’ [Vlis, 2004] noemt als speerpunten 
duurzaamheid, integrale gebiedsontwikkeling en een goede afstemming tussen 
milieu en ruimtelijke ontwikkeling. De plannen voor het Scheldekwartier en het 
Edisongebied worden gezien als voorbeeldprojecten. 
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A.4 Probleem- en doelstelling 

A.4.1 Nut en noodzaak 

Aan de oostzijde van de (binnen)stad is een tweetal grote gebieden gesitueerd. 
Deze gebieden - het vm. KSG-terrein - nu Scheldekwartier - en het Edisongebied 
(incl. de binnenhavens) - hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Het vm. 
KSG-terrein, waarop een scheepswerf was gehuisvest, is vrijgekomen als gevolg 
van de ontwikkelingen binnen de scheepsnieuwbouw. Ook de aanscherping door 
de jaren heen van de milieuregels hebben ertoe geleid, dat deze industriële 
activiteiten zich steeds minder gingen verdragen met de direct omliggende 
stedelijke (woon)omgeving. Ook werkte de ligging van dit terrein belemmerend 
voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de binnenstad. De eenzijdige 
ontsluiting en daarmee de bereikbaarheid van de stad ondervond een barrière. 
Beide gebieden kunnen worden aangemerkt als sterk verouderde 
bedrijfsterreinen. 
 
De beschikbaar komende gebieden geven de kans om nieuwe en bestaande 
stedelijke functies - wonen, werken, cultuur en maatschappelijk, vrije tijd - te 
ontwikkelen  en te versterken. De omvang van de gebieden maakt het mogelijk 
de voor deze functies benodigde (bouw)programma’s voor een langere periode 
(ca 15 jaar) in die gebieden te realiseren. 
 
Gevolg van de zich aandienende mogelijkheden voor deze gebieden is, dat 
elders in de gemeente daarvoor in die periode aanzienlijk minder nieuwe 
terreinen aangewezen hoeven te worden. Het aanwijzen van nieuwe terreinen, 
dat over het algemeen ten koste gaat van landschappelijk waardevol gebied ten 
noorden van de stad, kan in die periode aanzienlijk worden beperkt. Het op 
deze wijze omgaan met landschappelijk waardevol gebied past binnen de 
overheidsdoelstelling (nationaal, provinciaal en gemeentelijk) om eerst 
bestaande gebieden, die onttrokken zijn of worden aan hun bestemming, te 
ontwikkelen. Aldus wordt gestalte gegeven aan een duurzaam milieu- en 
grondbeleid. 
 
De herontwikkeling van deze gebieden, met alle daaraan verbonden voordelen, 
betekent dat: 
 de (binnen) stad wordt versterkt met: 

- kwalitatieve mogelijkheden tot uitbreiding van de detailhandelsfunctie 
- het realiseren van nieuwe stedelijke woonmilieus 
- culturele en maatschappelijke functies 
- vrijetijdsvoorzieningen en toeristische functies, waaronder met name 

de realisering van een zeezeiljachthaven 
 de bereikbaarheid van de stad sterk wordt verbeterd met de aanleg van een 

tweede nieuwe oostelijke ontsluitingsroute 
 de leefbaarheid van de stad tengevolge van de verbetering van een aantal 

belangrijke milieuaspecten (met name luchtkwaliteit, geluid, 
duurzaamheid) per saldo sterk wordt verbeterd. 

De vitaliteit en leefbaarheid van het stedelijke gebied wordt daarmee in 
belangrijke mate versterkt. Stedelijke functies worden in en nabij het 
bestaande stadscentrum in één aaneengesloten gebied geconcentreerd. 
 
Op grond van afspraken met het Rijk en de Provincie Zeeland heeft de 
Gemeente Vlissingen een verplichting tot het realiseren van een aanzienlijke 
woningbouwproductie gedurende een reeks van jaren (verstedelijkingsafspraken 
VROM, Provincie Zeeland en de Zeeuwse steden). Gebaseerd op enerzijds 
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onderzoek naar de markt en anderzijds benaderd vanuit de behoefte, daarbij 
de aangegeven bestuurlijke afspraken in acht nemend, moet worden 
vastgesteld, dat het nieuwbouwprogramma (de woningbouwopgave) voor 
Vlissingen ligt rond de 300 – 325 woningen per jaar. In dat aantal is rekening 
gehouden met de uitbreidings- en vervangingsbehoefte van woningen. 
 
Vanuit de optiek, dat uitbreidingslocaties buiten de bestaande stad voor 
woningen beperkt moeten worden zal een belangrijk deel van de 
uitbreidingsbehoefte voor de woningen in het plangebied Scheldekwartier 
gerealiseerd worden. Die behoefte kan gesteld worden op gemiddeld 100 
woningen per jaar. Uitgaande van dit aantal kan de uitbreidingsbehoefte van 
woningen voor een periode van ca 15 jaar in het plan Scheldekwartier worden 
opgevangen, hetgeen ertoe leidt dat in die periode nauwelijks landschappelijk 
waardevol gebied voor die behoefte hoeft te worden aangewend. 
 
Met het beschikbaar komen van de binnenhavens wordt het mogelijk de 
versterking van het, breed op te vatten, vrijetijdsproduct (toerisme, leisure, 
cultuur) en de verbreding van het sociaal-economische profiel te realiseren, 
met name in de vorm van de zeezeiljachthaven met alle daarbij behorende 
voorzieningen, maar ook andere, grootschalige, vrijetijdsvoorzieningen. Het 
realiseren van dit type jachthaven, grenzend aan een historisch stadscentrum, 
is uniek. Daarvoor is geen andere locatie binnen Vlissingen beschikbaar. Het 
gebruik van de binnenhavens is nu al zeer beperkt. Het water wordt in het voor 
de jachthaven voorziene deel al niet meer gebruikt. Ook zijn er rondom de 
voorziene jachthaven geen havengerelateerde bedrijven meer aanwezig. Het 
realiseren van de zeezeiljachthaven zal dan ook niet leiden tot verdringing van 
havengerelateerde functies naar andere plekken in de stad. 
 
Behalve verouderde bedrijven zijn in het Edisongebied ook gevestigd de, voor 
de regio van groot belang zijnde, onderwijsinstellingen voor middelbaar en 
hoger algemeen- en beroepsonderwijs Hogeschool Zeeland en het ROC Zeeland. 
Met het revitaliseren van het daaromheen liggende bestaande, verouderde, 
bedrijfsterrein bestaan ruimtelijke mogelijkheden tot het uitgroeien van deze 
onderwijsinstituten en het realiseren van aan deze onderwijsinstituten te 
relateren bedrijvigheid. Daarvoor is het concept Kenniswerf ontwikkeld. Het 
realiseren van dit concept draagt bij aan: 
 de versterking van de positie van de beide onderwijsinstituten 
 de versterking van het economische profiel van zowel de gemeente als de 

regio. 
 
Met deze belangrijke programmatische uitgangspunten en doelstellingen, die 
volledig passen binnen het nationaal en provinciaal ruimtelijk, sociaal-
economisch en voorzieningenbeleid, staan nut en noodzaak van de ontwikkeling 
van de gebieden Scheldekwartier en Edisongebied vast. 
 
 

A.4.2 Probleemstelling 

 
Met het in A.3 geschetste beleidskader, het hiervoor beschreven nut en de 
genoemde noodzaak als achtergrond kan de probleemstelling voor de twee 
gebieden als volgt worden samengevat: 
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Scheldekwartier 
Hoe kan het voormalige terrein van de Koninklijke Schelde Groep worden 
getransformeerd tot een volwaardig nieuw stadsdeel met een mix van functies, 
waaronder wonen, winkelen, kleinschalige werkgelegenheid, cultuur, scholen, 
andere maatschappelijke voorzieningen en een divers aanbod van sport- en 
recreatiemogelijkheden? 

 

Edisongebied   
Hoe kan de gewenste herstructurering van een verouderd haven- en 
industriegebied naar een modern woon-, werk-, studeer- en recreatiegebied 
gestalte krijgen? 
 

A.4.3 Doelstelling 

 
Doelstelling van beide plannen is te komen tot een duurzame herinrichting van 
beide gebieden. 

 
Het begrip duurzame herinrichting wordt door de gemeente Vlissingen voor 
deze gebieden ingevuld door ondermeer de volgende ontwerpuitgangspunten: 
 hergebruik en intensivering van bestaand stedelijk gebied (= beperken 

uitbreiding bebouwde kom) 
 optimale benutting van bestaande infrastructuur 
 revitalisatie van verouderde bedrijventerreinen 
 diversiteit aan stedelijke functies in nabijheid van elkaar 
 sanering oude situaties (bodem en geluidszones) 
 beperking van de groei van de automobiliteit, ondermeer door aandacht 

voor fietsroutes en openbaar vervoer en door intensivering van het gebruik 
van de ruimte in stedelijk gebied en nabij het station 

 verbetering van de bereikbaarheid (realisatie 2e binnenstadontsluiting) 
 parkeren aan de rand van de binnenstad c.q. realiseren van een autoluwe 

binnenstad 
 hergebruik van bestaande gebouwen 
 behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen (o.a. Timmerfabriek) 
 terughalen van cultuurhistorische elementen (Dok van Perry, Van 

Dishoeckhuis) 
 beperken energiegebruik en gebruik van duurzame energie 
 duurzaam stedelijk waterbeheer 
 meervoudig ruimtegebruik en gebruiksmogelijkheden nieuwbouw 
 meervoudig ruimtegebruik middels stapeling functies 
 parkeren op eigen terrein 
 extra verdiepingshoogtes van m.n. begane grond (toekomstgericht) 
 meerwaarde openbaar gebied 
 openbaar gebied heeft ook een functie voor stedelijk gebruik 
 openbare kades 
 maximaliseren 30-km zones 
 aandacht voor recreatieve functies 
 recreatieve wandelroutes (mogelijkheid ommetje – o.a. lunchpauze) 
 inpassing van recreatief groen (eiland) 
 gebruik van duurzame materialen 
 aandacht voor sociale veiligheid  
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A.4.4 Fasering en flexibiliteit 

In beide plannen is het realiseren van woningen voorzien: in het 
Scheldekwartier ca. 1800 en in het Edisongebied ca 250. Voor de Vlissingse 
schaal is dit aantal fors te noemen. Vandaar dat naar een fasering is gezocht die 
opgezet is vanuit strategisch oogpunt waarbij aspecten als behoefte, vraag en 
marktwerking, maar ook efficiëntie, beschikbaarheid van gronden en hinder 
tijdens de bouw een belangrijke rol spelen. De doorloop tijd voor het realiseren 
is moeilijk in te schatten. Verwacht wordt dat dit tussen de 12 en 20 jaar zal 
liggen. Vanwege deze lange doorlooptijd is het noodzakelijk om de nodige 
flexibiliteit in de planvorming in te bouwen. Het ‘bijsturen’ op onderdelen kan 
nodig zijn om de voortgang niet te belemmeren.  
In principe gelden bestemmingsplannen voor een periode van 10 jaar. Het zal 
ook nodig zijn om tijdens en na deze periode te evalueren en te bezien in 
hoeverre gewijzigde wetgeving, veranderende omstandigheden en nieuwe 
inzichten, aanleiding geven tot het actualiseren van de onderzoeken die als 
basis dienen voor de planontwikkeling en dit MER. Daarna kan overwogen 
worden of het noodzakelijk is de bestemmingsplannen te herzien en in welke 
vorm dit moet plaatsvinden. 
 

A.5 Alternatieven 

Zoals al in de startnotitie aangegeven zijn locatiealternatieven, gegeven de 
doelstelling, niet aan de orde. Wel kan, binnen bepaalde marges, gevarieerd 
worden met de aard en omvang van het ruimtelijk programma in de betreffende 
(deel-)gebieden. Ook kan gevarieerd worden met de inrichting van de gebieden: 
welke functies/bestemmingen komen op welke plek? 
 
In dit MER wordt naast de referentiesituatie (= huidige situatie met autonome 
ontwikkelingen) gewerkt met een basisalternatief voor beide deelgebieden en 
een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). De basisalternatieven worden 
gevormd door het Masterplan Dokkershaven resp. (de eerste uitwerking van) het 
Structuurplan Edisongebied. Deze plannen zijn het resultaat van een uitgebreid 
planvormingsproces waarin voor- en nadelen van verschillende opties voor de 
herstructurering van de gebieden zijn afgewogen. 
Voor beide gebieden is een MMA geformuleerd. Deze zijn tot stand gekomen 
door combinatie van de meest vergaande milieumaatregelen die per thema zijn 
geformuleerd. 
 
Binnen de alternatieven zijn geen varianten onderscheiden. Hoewel op details 
nog variaties denkbaar zijn, zowel qua inrichting als qua fasering van de 
uitvoering, is het de verwachting dat deze variaties niet tot wezenlijk andere 
milieueffecten leiden.  

A.6 Beoordelingskader 

In aansluiting op de richtlijnen [Vlis, 2006-2] vindt de beoordeling van de 
initiatieven plaats aan de hand van de thema’s bodem en water, natuur, 
verkeer (wegverkeer en scheepvaartverkeer) en leefbaarheid. Het thema 
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leefbaarheid is uitgesplitst in de onderwerpen geluidhinder, luchtkwaliteit en 
externe veiligheid4. In de paragrafen  A.6.1 t/m A.6.7 is voor elk van deze 
thema’s een beoordelingskader opgenomen. 
 
De thema’s en aspecten grondbalans, bouwhinder, cultuurhistorie, groen, 
landschap en energie, waarvoor ook aandacht wordt gevraagd in de richtlijnen, 
krijgen een plek in de beschrijving van de voorgenomen activiteiten en het 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief. 
 
Van noemenswaardige geurhinder in de omgeving van het plangebied is geen 
sprake; reden om aan dit thema in dit MER geen aandacht te besteden. 
 
De beoordeling vindt plaats door per thema en per criterium in eerste instantie 
de effecten te bepalen. Deze effecten worden vergeleken met de situatie die 
zou ontstaan zonder realisatie van de plannen, de zogenaamde 
referentiesituatie (dit is de huidige situatie met de autonome ontwikkelingen).   
De effecten zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd, uitgedrukt in getallen. Voor 
een aantal thema’s en aspecten is volstaan met kwalitatieve uitspraken en 
kwalificaties als ‘meer/minder’ of ‘beter/slechter’.  
 
De tweede stap in de beoordeling betreft de waardering: de effecten worden 
vertaald in plussen en minnen. De scores duiden op een zekere of aanzienlijke 
verbetering (+ of ++) danwel een zekere of aanzienlijke verslechtering (- of --) 
ten opzichte van de referentiesituatie. Een score 0 geeft aan dat er geen 
wezenlijk effect op zal treden. 
Van een mathematische benadering met nauwkeurig gedefinieerde scoreklassen 
is afgezien om een schijnnauwkeurigheid te vermijden. Wel wordt met oog op 
de gewenste transparantie bij elke waardering een toelichting gegeven op de 
toegekende score. 

 

A.6.1 Bodem en water 

De bodemkwaliteit kan op twee manieren worden beïnvloed door de 
voorgenomen plannen: de plannen zijn aanleiding tot sanering van bestaande 
bodemverontreinigingen of de plannen leiden tot nieuwe gevallen van 
bodemverontreiniging. In het eerste geval is sprake van verbetering van de 
bodemkwaliteit, in het tweede geval is sprake van aantasting van de 
bodemkwaliteit. 

 
De plannen leiden tot veranderingen in de waterhuishoudingssituatie. De ligging 
en hoogte van de waterkeringen incl. keurzones vormen een aandachtspunt. 
Vergroting van het wateroppervlak leidt tot een toename van de 
waterbergingscapaciteit. Daar staat tegenover dat een eventuele toename van 
het verhard oppervlak leidt tot een versnelde afvoer van hemelwater. Ten 
slotte vormt het plan aanleiding tot aanpassingen aan de riolering.  
 
Veranderingen in grondgebruik en waterhuishouding (grondwaterstanden, 
oppervlaktewaterpeilen) kunnen aanleiding zijn tot effecten op de kwaliteit van 

                                                 
4 Van een overall-beoordeling van de toekomstige leefbaarheid van de gebieden is afgezien, aangezien 
hiervoor bruikbare criteria ontbreken c.q. de plannen nog onvoldoende concreet zijn. De initiatiefnemer is 
van mening dat met de huidige plannen voor beide gebieden een goede basis is gelegd voor een kwalitatief 
hoogwaardig gebied waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Bij elke uitwerking, van 
bestemmingsplan tot concreet bouwplan, zal de leefbaarheid van het betreffende gebied een belangrijk 
item zijn.  
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zowel grond- als oppervlaktewater (w.o. verontreiniging, verzilting en/of 
verzoeting). 

 
Tabel A.6.1:   Beoordelingskader bodem en water. 

Aspect Criterium/indicator 

Bodemkwaliteit Mate van aantasting of verbetering van de 
bodemkwaliteit. 

Waterkwantiteit Mate waarin de plannen leiden tot 
veranderingen in de waterhuishouding. 

Waterkwaliteit Mate van aantasting of verbetering van de 
grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. 

 

A.6.2 Natuur 

Het natuurbeleid maakt onderscheid in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. In dit geval is met name de status van de Westerschelde 
en de Voordelta als Natura 2000-gebieden5 van belang. 
De soortenbescherming is geregeld in de Flora- en Faunawet. Het beleid en de 
regelgeving is gericht op behoud van de ‘gunstige staat van instandhouding van 
de soort’. 
 
Tabel A.6.2:  Beoordelingskader natuur. 
Aspect Criterium/indicator 

Gebiedsbescherming Mate van aantasting van de natuurwaarden 
van de Westerschelde. 

Soortenbescherming Mate waarin aantasting van het leefgebied 
van beschermde soorten optreedt, binnen 
danwel buiten het plangebied.   

 

A.6.3 Wegverkeer 

De transformatie van het Scheldekwartier en de herstructurering van het 
Edisongebied gaan gepaard met veranderingen in de verkeerstructuur en het 
aantal verkeersbewegingen. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen 
hebben op de bereikbaarheid, voor zowel het gemotoriseerde verkeer (auto en 
bus) als het langzame verkeer (fiets en voetganger). 

  
Tabel A.6.3:  Beoordelingskader wegverkeer. 
Aspect Criterium/indicator 

Bereikbaarheid gemotoriseerd 
verkeer 

Mate waarin zich knelpunten voordoen in de 
hoofdontsluitingsstructuur 

Bereikbaarheid langzaam verkeer Mate waarin zich knelpunten voordoen in de 
LV-structuur 

 

                                                 
5 Natura 2000 is het samenhangende netwerk van natuurgebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) op 
het grondgebied van de lidstaten van de Europese unie. Dit netwerk vormt de basis voor behoud en herstel 
van de biodiversiteit. 
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A.6.4 Scheepvaartverkeer 

De aanleg van de ligplaatsen voor de recreatievaart leidt tot een toename van 
het scheepvaartverkeer, zowel op de Westerschelde als in het Kanaal door 
Walcheren. Dit kan leiden tot onveilige situaties. 
Het scheepvaartverkeer kan ook leiden tot een toename van het aantal (of de 
duur van) brugopeningen. Dit kan leiden tot stremmingen, voor zowel 
wegverkeer als langzaam verkeer. 
 
Toename van aantal en duur van de sluisopeningen zal geen consequenties 
hebben voor het langzaam verkeer over de sluizen (tussen het station en het 
centrum van Vlissingen). Gedurende de gehele periode waarin de sluizen 
geschut worden blijft altijd een van de routes over de sluis beschikbaar.  
 
Tabel A.6.4:  Beoordelingskader scheepvaartverkeer. 
Aspect Criterium/indicator 

Nautische veiligheid Mate waarin kritische grenzen voor een 
veilige doorvaart worden bereikt 

Stremmingen in het gemotoriseerd 
en langzaam verkeer 

Aantal en duur van brugopeningen 

 

A.6.5 Geluidhinder 

Het verkeer op de wegen in en rond het plangebied kan geluidhinder met zich 
meebrengen. Voor een deel zal het gaan om verkeer dat door de plannen zelf 
aangetrokken wordt. In en rond het plangebied is sprake van bedrijven die 
geluidhinder kunnen veroorzaken bij bestaande en nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen. Voor het Edisongebied is railverkeerslawaai vanwege het 
verkeer op de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal van belang.  
 
Tabel A.6.5:  Beoordelingskader geluidhinder. 
Aspect Criterium/indicator 

Wegverkeerslawaai Geluidbelasting (Lden) 

Industrielawaai Geluidbelasting (Letm) 

Railverkeerslawaai Geluidbelasting (Lden) 
 
Van een beoordeling van de geluidsituatie aan de hand van het aantal 
gehinderden is afgezien aangezien de plannen op een aantal punten nog 
onvoldoende uitgewerkt zijn. Wel is daar waar relevant het aantal woningen 
binnen bepaalde geluidbelastingsklassen c.q. met bepaalde geluidbelastingen 
genoemd.  

A.6.6 Luchtkwaliteit 

Het verkeer in en rond het plangebied gaat gepaard met de uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen. Met name stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 
(PM10) zijn van belang. Voor overige stoffen is vastgesteld dat de betreffende 
luchtkwaliteitsnormen niet worden benaderd, laat staan overschreden 
[BGC,2007-1].  
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Tabel A.6.6:  Beoordelingskader luchtkwaliteit. 
Aspect Criterium/indicator 

Luchtverontreiniging vanwege 
wegverkeer 

Concentraties NO2 en fijn stof (PM10) 

 
 
Bij de bepaling van de luchtverontreinigingconcentraties wordt rekening 
gehouden met achtergrondconcentraties. Deze worden jaarlijks door het Milieu- 
en Natuurplanbureau beschikbaar gesteld [MNP, 2007]. In de 
achtergrondconcentraties zijn de bijdragen van alle relevante bronnen, 
waaronder in dit geval de scheepvaart op de Westerschelde, verwerkt.  

 

A.6.7 Externe veiligheid 

In de nabijheid van het plangebied van beide voornemens vindt op- en overslag 
en transport van gevaarlijke stoffen plaats. De plannen worden getoetst aan de 
normen voor het plaatsgebonden risico en nagegaan zal worden in hoeverre het 
groepsrisico verandert.  
 
Tabel A.6.7:  Beoordelingskader externe veiligheid. 
Aspect Criterium/indicator 

Risico’s vanwege het transport van 
gevaarlijke stoffen over de 
Westerschelde 

Plaatsgebonden risico  
Groepsrisico 
 

Risico’s vanwege de op- en 
overslag van gevaarlijke stoffen 

Plaatsgebonden risico  
Groepsrisico 
 

 
Naast de Westerschelde is ook het Kanaal door Walcheren een waterweg 
waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. De hoeveelheden zijn 
echter dermate klein dat het kanaal niet relevant is geacht voor de 
inventarisatie in het kader van het provinciale project Risico’s in Zicht [AVIV, 
2006]. 

A.7 Gecombineerde effecten 

Realisatie van beide plannen, Scheldekwartier en Edisongebied, leidt tot 
gecombineerde effecten. 
 
Onderscheid kan worden gemaakt in milieuaspecten waarvan de gecombineerde 
effecten gelijk zijn aan de optelsom van de effecten van de plannen 
afzonderlijk en milieuthema’s waarvoor dat niet geldt. 
 
Tot de eerstgenoemde categorie behoren de thema’s en aspecten bodem, 
water, natuur voor zover betrekking hebbend op de natuurwaarden van het 
plangebied zelf, cultuurhistorie en hinder tijdens de bouw. De effecten zijn in 
de desbetreffende delen beschreven. 
 
Voor de thema’s c.q. aspecten wegverkeer, wegverkeerslawaai, 
luchtverontreiniging en externe veiligheid kunnen de effecten niet zondermeer 
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opgeteld worden. Er is sprake van onderlinge wisselwerking. De gecombineerde 
effecten voor deze aspecten zijn zowel deel B als in deel C beschreven.  
 
Voor de effecten van het recreatieve scheepvaartverkeer (Natura 2000 en 
nautische veiligheid) geldt dat het gecombineerde effect van beide plannen 
weliswaar groter is dan het effect van de afzonderlijke plannen, maar dat de 
noodzakelijke maatregelenpakketten telkens hetzelfde zijn. Voor deze thema’s 
wordt dan ook verwezen naar deel B waarin feitelijk de gecombineerde 
effecten zijn beschrijven. 
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DEEL B  MILIEUBEOORDELING SCHELDEKWARTIER 

 

B.1 Beschrijving van het plan 

B.1.1 Ligging en huidig ruimtegebruik van het plangebied 

Het plangebied voor het Scheldekwartier, het voormalige terrein van de 
Koninklijke Schelde Groep, is ca 31 hectare groot en ligt in feite in de 
binnenstad van Vlissingen. Het grenst aan het Kanaal door Walcheren en is via 
een sluizencomplex direct verbonden met de Westerschelde. 
 
Het oude dok van de Scheldewerf is gelegen in het hart van het plan. Dit dok 
wordt nog gebruikt door KSG, als afmeerplaats, voor overslag van goederen en 
voor lichte reparatiewerkzaamheden. Rond het dok is binnen het plangebied 
sprake van zowel oude, voor een deel niet meer in gebruik zijnde 
bedrijfspanden, als betrekkelijk nieuwe bedrijfspanden. Ook is sprake van een 
aantal braakliggende terreinen. Een oud bedrijfspand dat nog wel in gebruik is 
betreft het hoofdkantoor van KSG.  
 
Rond het plangebied bevindt zich bebouwing uit verschillende perioden: aan de 
zuidzijde de 16e eeuwse bebouwing van de binnenstad en aan de westzijde de 
19e en 20e eeuwse bebouwing in een ringvormig stelsel. Ten zuidoosten van het 
plangebied ligt het huidige terrein van de KSG. Dit terrein is in gebruik voor de 
bouw van kleinere schepen (zoals jachten en kleinere marineschepen). 
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Figuur B.1.1:   Scheldekwartier in haar omgeving (Bron: Masterplan Dokkershaven). 

  
 

B.1.2 Ruimtelijk programma 

In het op Masterplan Vlissingen Dokkershaven [Vlis, 2006-3] is het ruimtelijk 
programma opgenomen. Naast woningbouw gaat het om ruimte voor werken, 
detailhandel, recreatieve voorzieningen, w.o. ligplaatsen voor de recreatievaart 
en parkeerplaatsen. 
 
Tabel B.1.1 en figuur B.1.2. geven de omvang, diversiteit en geografische 
verdeling van het programma weer zoals werd voorzien ten tijde van het 
vaststellen van het masterplan. Voor het woningbouwprogramma wordt thans 
uitgegaan van ca. 1800 woningen (zie ook B.1.10) en voor de detailhandel wordt 
uitgegaan van ca. 20.000 m2 bvo.  
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Tabel B.1.1. :   Ruimtelijk programma Scheldekwartier 

 
 
 
 
 

Figuur B.1.2:  Deelgebieden. 
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B.1.3 Stedenbouwkundig plan 

Figuur B.1.3 geeft de stedenbouwkundige plankaart zoals opgenomen in het 
Masterplan Vlissingen Dokkershaven [Vlis, 2006-3]. Deze plankaart wordt 
vertaald naar het bestemmingsplan. 

 
Figuur B.1.3:   Stedenbouwkundige plankaart. 

 
 

Om het nieuwe stadsdeel goed te laten aansluiten op de bestaande stad sluit de 
bebouwing aan de zuidkant en de noordkant van het plangebied qua vorm en 
omvang aan op de omringende bestaande bebouwing. Het centrale deel en het 
driehoekige eiland staan meer op zichzelf. In het centrale deel (ten noorden 
van het dok en rond de haven) is een aantal stevige bouwblokken voorzien.  
Op de kop van het dok ontstaat een markant punt, waar een bijzonder gebouw 
zal komen.  
Het groene eiland op de kaart wordt nieuw aangelegd en krijgt een functie als 
rustpunt en aanlegplaats, een plek voor recreatie, evenementen en exposities. 
 
Een aantal woontorens in het Scheldekwartier zal rijken tot een hoogte van 
circa twintig lagen (zie ook figuur B.1.4). Het zijn zeer slanke torens met niet 
meer dan drie à vier appartementen per laag. 
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Onderdeel van het plan is een nieuw aan te leggen weg die als nieuwe 
stadsentree gaat functioneren (zie ook B.1.4). 

 
Figuur B.1.4: Artist impression Scheldekwartier. 

 
 

B.1.4 Verkeersontsluiting 

 

Autoverkeer 
Het plan voorziet in de verlegging van de huidige Koningsweg, die in 2005 als 
tijdelijke ontsluitingsweg in gebruik is genomen. Dit wordt de nieuwe 
stadsentree. 
De nieuwe route wordt uitgevoerd als een stedelijke weg met een breed profiel 
van gescheiden rijbanen (2x1) en vrijliggende fietspaden en/of parallelwegen. 
Deze hoofdroute biedt ruimschoots capaciteit voor de functies van 
gebiedsontsluiting en binnenstadsbereikbaarheid. 
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Figuur B.1.5:   Toekomstige verkeersontsluiting. 

 
 
Verkeerskundig vormt het Scheldekwartier een overgangszone; in het gebied 
ervaren automobilisten een geleidelijke overgang van een verkeersfunctie (bij 
de Keersluisbrug) naar een verblijfsfunctie 
(bij het dok), ofwel van een weg die is ontworpen voor doorgaand verkeer naar 
een inrichting voor langzaam rijdend centrumverkeer. 
De aansluitingen van de Nieuwe Vlissingseweg met de nieuwe stadsentree en de 
nieuwe stadsentree met de Aagje Dekenstraat moeten garant staan voor goede 
doorstroming en veiligheid. Het kruispunt Nieuwe Vlissingseweg/Paul 
Krugerstraat wordt reeds geregeld met een verkeersregelinstallatie (VRI). Bij de 
verdere uitwerking van de plannen zal worden bezien of de aansluiting op de 
Aagje Dekenstraat wordt geregeld met een VRI of door de fysieke vormgeving 
van de aansluiting. 
 
Waar de nieuwe stadsentree het plangebied binnenkomt en de knik naar binnen 
maakt (op de oostelijke grens van het plangebied, de kruising met de Paul 
Krugerstraat) zal een deel van het verkeer afslaan naar de aanliggende 
woongebieden. Ter hoogte van de recreantenhaven, splitst de weg. 
Rechtsafslaand verkeer volgt de hoofdroute via de verlengde Aagje Dekenstraat, 
linksafslaand verkeer rijdt verder in zuidelijke richting naar het meest 
oostelijke deel van het stadscentrum. Het overgrote deel van het verkeer naar 
de stad, maakt de rechtsafbeweging van Koningsweg naar de Aagje 
Dekenstraat, richting de parkeergarages. Bevoorradend verkeer maakt gebruik 
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van de hoofdstructuur en krijgt de mogelijkheid om de laad- en loszones, die 
direct aan de hoofdstructuur zijn gekoppeld vlot te bereiken. 
 
De route van de stadsentree via een nieuwe, beweegbare brug over het dok 
wordt uitgevoerd als stadsstraat. Hierlangs gaat vooral bestemmingsverkeer 
voor de binnenstad, maar ook verkeer richting de locatie van de Koninklijke 
Schelde Groep op het eiland. Bij het bepalen van de vormgeving en de 
afmetingen van de weg en de brug over het dok dient daarom rekening te 
worden gehouden met zware en omvangrijke transporten. Mede op basis van de 
verwachte intensiteit kan hier een 30 km/h regime ingevoerd worden. Dit sluit 
ook goed aan bij de recreatieve kwaliteiten rond de Kaden.  

 
Het doorgaand verkeer tussen het oostelijke en westelijk deel van de 
binnenstad wordt beperkt, vanwege de woon- en verblijfskwaliteit in het geheel 
van de binnenstad. 
 
Het plandeel Blauwe Dorp (zie figuur B.1.2) wordt samen met de woonwijk 
achter de Van Dishoeckstraat een aaneengesloten 30 km/h zone. De (Verlengde) 
Aagje Dekenstraat, de Paul Krugerstraat en de Koningsweg zijn de belangrijke 
ontsluitingswegen. De interne circulatie voor autoverkeer zal deels via een 
parallelweg langs de Koningsweg verlopen. De gekozen circulatie draagt ertoe 
bij dat de hoeveelheid verkeer op de Van Dishoeckstraat past binnen de 
randvoorwaarden van een erftoegangsweg (30 km/h). De aansluitingen van de 
parallelweg op de Koningsweg hoeven niet te worden voorzien van 
verkeerslichten. Er liggen brede bermen langs en tussen de wegen die zorgen 
voor voldoende rust en overzicht. 
De kruising van de weg vanuit het Blauwe Dorp naar het noordelijke 
schiereiland met de Koningsweg is gelijkvloers. De Koningsweg krijgt hier de 
status van voorrangsroute. Waar de Koningsweg langs de haven voert, ligt 
tussen de weg en het water (opgenomen in het groene talud) een voetpad. 

 

Parkeren 
Uitgangspunt is dat in het plangebied voldoende parkeergelegenheid voor 
bewoners en bezoekers  wordt aangelegd. Daartoe is in eerste instantie een 
parkeerbalans opgezet op basis van het ruimtelijk programma zoals opgenomen 
in het masterplan. Dit programma is inmiddels geactualiseerd met name ten 
aanzien van de voorzieningen detailhandel en leisure. Dit heeft geleid tot een 
eerste aanpassing van de parkeerbalans.  

De navolgende door het CROW - het  nationale kennisplatform voor 
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte -  bepaalde normen zijn 
gehanteerd6: 
 1,7 parkeerplaatsen per woning (ca. 1800 woningen voorzien), waarvan 1,4 

op eigen terrein en 0,3 in het openbaar gebied 
 3,8 parkeerplaatsen per 100 m2 detailhandel (ca. 20.000 m2 detailhandel 

voorzien) 
 5 parkeerplaatsen per 100 m2 voor andere voorzieningen, met name leisure 

(gemiddelde aangehouden; nader bepalen aan de hand feitelijke invulling); 
 2 parkeerplaatsen per schoollokaal (is inclusief kiss & ride) van de Brede 

School (geraamde omvang school 40 lokalen) 
 compensatie van de nu aanwezige parkeerplaatsen op de bouwlocaties 

Stenen Beer en Koudenhoek. 

                                                 
6 De normen gelden als een gemiddeld minimum: bij de verdere uitwerking per deelplan zal gezocht 
worden naar een balans tussen voldoende aanbod (om ongewenst zoekverkeer te voorkomen) en 
overdimensionering (om niet onnodig extra verkeer te genereren). 
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De ligplaatsen in de jachthaven genereren geen parkeerbehoefte, omdat deze 
ofwel gekoppeld zijn aan woningen ofwel ligplaatsen voor passanten betreffen. 
 
Dit resulteert in een parkeerbehoefte van ca 4600 parkeerplaatsen, waarvan er 
ca 2600 op eigen terrein zullen worden gerealiseerd. Dat betekent dat er, op 
basis van deze voorlopige berekeningen, rekening dient te worden gehouden 
met de realisatie  2000 parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Bij deze 
berekening is nog geen rekening gehouden met dubbelgebruik 
(dag/avond/nacht) van de parkeerplaatsen en de bezettingsgraad in de 
parkeergarages. Bij de invulling van de deelgebieden en de daarin gelegen 
bouwlocaties zal steeds een exacte parkeerbalans worden opgesteld, waarin 
uitgegaan wordt van de hiervoor gestelde uitgangspunten. 
 
Wanneer bij grote evenementen in het plangebied een parkeertekort is te 
voorzien, kan dat worden opgevangen in de omgeving van het NS-station. 
Aanvullend vervoer (bus of boot) kan de bezoekers naar het centrum brengen. 
 
Figuur B.1.6:  Parkeervoorzieningen in Scheldekwartier 
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Langzaam verkeer 
Vlissingen is door haar maat een prettige stad voor fietsers. Dit betekent ook 
dat in het Scheldekwartier goede voorzieningen voor fietsers moeten komen. 
Voor het fietsverkeer worden daarom langs de hoofdroute vrijliggende of 
aanliggende fietsvoorzieningen aangebracht. Eventueel wordt gebruik gemaakt 
van een verkeersluwe parallelweg. Voor inwoners van Vlissingen zijn de 
Scheldestraat en de Van Dishoeckstraat de belangrijke doorgaande fietsroutes 
richting centrum. De Scheldestraat komt uit op de kop van het dok, de Van 
Dishoeckstraat op de rand van Kaden. Op de logische punten waar fietsers 
verder lopend de stad in gaan, worden goede stallingsvoorzieningen 
gerealiseerd. 

 
De kruisingen van de fietsroutes met de hoofdontsluiting moeten veilig plaats 
kunnen vinden. In de uitwerking kan dit gebeuren door middel van 
verkeerslichten of door de fysieke vormgeving van de kruisingen. 
Voor voetgangers worden langs de hoofdroute trottoirs aangelegd. In de 
binnenstad en in het plandeel Kaden heeft de voetganger het primaat. Vanuit 
de parkeergarages voeren looproutes naar de verschillende voorzieningen. In 
deze gebieden wordt de kwaliteit voor het langzaam verkeer benadrukt door 
het autoluw en autovrij inrichten van de openbare ruimte. Ongeveer 
halverwege het dok is een tweede brug gepland, voor langzaam verkeer. Het 
centrum met het hier gevestigde winkelgebied liggen hierdoor op loopafstand 
van de parkeergelegenheden aan de noordzijde van het dok. 
 
De kade aan de noordzijde is primair een gebied voor de voetgangers. Het 
karakter van de kade betekent dat fietsen hier niet zal of kan worden 
uitgesloten, of dat iedere verkeerssoort een eigen strook krijgt. De insteek is 
om hier geen doorgaande fietsverbinding aan te leggen. 
 

Openbaar vervoer 
Het station van de Nederlandse Spoorwegen is over de weg gelegen op 1 à 1½ 
km van het plangebied. De bereikbaarheid van het Scheldekwartier is daarmee 
voor de reizigers per trein, zeker voor de Vlissingse situatie waar het NS-station 
excentrisch is gelegen ten opzichte van het stedelijk gebied, goed. 

Het busverkeer moet gebruik maken van de hoofdwegenstructuur. Momenteel 
zijn er bushaltes aan de Aagje Dekenstraat en Paul Krugerstraat. Deze bevinden 
zich op loopafstand van het plangebied. Een omvangrijk stadsdeel als het 
Scheldekwartier dient opgenomen te worden in het OV-netwerk. Bovendien kan 
het openbaar vervoer een belangrijke rol spelen in het streven naar een 
autoluwe binnenstad. Overleg met de vervoersmaatschappij en de provincie zal 
geïnitieerd worden, gericht op het tijdig aanpassen van de lijnvoering. 
 
Aanvullend op het regulier openbaar vervoer zullen initiatieven worden 
ontwikkeld voor alternatieve vormen van openbaar vervoer. 

B.1.5 Jachthavens 

Het plan voor het Scheldekwartier voorziet ondermeer in de aanleg van ca. 400 
ligplaatsen voor de recreatievaart. 
In het dok worden ca. 80 aanlegplaatsen voor passanten gerealiseerd. Ook 
wordt er ruimte gereserveerd voor historische schepen. Gezien de aanwezige 
ruimte kunnen naar schatting  12 schepen met een lengte tussen 20 en 50 meter 
aanleggen. 
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In de nieuwe haven en aan de kade aan de zijde van het Bolwerk worden ca 120 
boxen voor jachten voorzien. Een gedeelte van de boxen kan aan de 
appartementen gekoppeld worden, waarbij de indeling naar diverse groottes kan 
plaatsvinden. In de Singel komen ca 100 boxen voor motorsloepen en kleine 
motorjachten. 
Ten slotte wordt rekening gehouden met een aantal wachtplaatsen voor 
passanten voor de brug. Ook voor de aantallen ligplaatsen geldt dat deze niet 
absoluut zijn en dat hier flexibel mee omgegaan moet kunnen worden. 
 
Afgezien van de nieuwe haven zijn voor de realisatie van de ligplaatsen geen 
graafwerkzaamheden nodig. Het water heeft overal een voldoende diepgang. 
Voorzieningen zoals een reparatiewerf en winterbergingen maken geen 
onderdeel uit van de plannen. Deze zijn voorzien in het Edisongebied. 

 
Figuur B.1.7:   Ligplaatsen voor de recreatievaart. 

 

 
 

B.1.6 Cultuurhistorie 

Binnen het plangebied bevinden zich twee rijksmonumenten: de (voormalige) 
timmerfabriek aan de Koningsweg en het Dok van Perry. In het deel van de 
binnenstad dat binnen het plangebied valt, bevinden zich zeven monumenten: 
Vrouwestraat 41 en 43 en Walstraat 84 t/m 92 (even nrs). Tevens bevinden zich 
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nog drie zogenaamde beeldbepalende panden in het plangebied: Vrouwestraat 
45 en Walstraat 102 en 104. 

Het zuidelijk deel van het plangebied grenst aan het op grond van de 
Monumentenwet aangewezen beschermd stadsgezicht. Bij de uitwerking van de 
deelplannen die grenzen aan dit beschermd stadsgezicht, zal dit gegeven 
betrokken worden.  
 
Door Lantschap, adviesbureau voor landschap en cultuurhistorie, is in 2004, in 
samenwerking met Buro 02 (bouwhistorie, ruimtelijke ordening en 
monumentenzorg), Vista landscape and urban design en de Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd. Doel van het 
onderzoek was het inventariseren en waarderen van cultuurhistorische 
elementen en structuren in het plangebied.  
 
Mede op basis van dit onderzoek [Lant, 2005] zijn de volgende waardevolle 
gebouwen en elementen in het masterplan plan opgenomen: 
 de machinefabriek; een drietal traveeën behouden 
 de timmerfabriek; is bouwtechnisch in slechte staat, maar zo fraai, dat 

maximale inspanning zal worden gepleegd voor behoud; bij restauratie zal 
overwogen worden of het torentje aan de noordzijde kan worden 
teruggebracht 

 de verbandkamer; wordt behouden, nog geen nader onderzoek nieuwe 
functie 

 hoofdkantoor De Schelde blijft behouden 
 het hoge deel van de plaatwerkerij wordt behouden 
 behoud van de torendraaikraan. 

 
De scheepsbouwloods, de vliegtuigbouwfabriek en de melkfabriek verkeren in 
een zodanig slechte staat, dat deze niet behouden kunnen blijven.  
 
Er zal naar worden gestreefd waardevolle inrichtingselementen al dan niet 
gedeeltelijk (bijv. rails, kraan, etc), zo mogelijk, te hergebruiken en, indien 
mogelijk, in te passen in de inrichting van het openbaar gebied. Deze vormen 
inspiratie voor het inrichten van het openbaar gebied. De torendraaikraan 
wordt, op een nader te bepalen plaats in de zone langs de kade van de 
jachthaven, behouden. 

B.1.7 Archeologie 

De binnenstad van Vlissingen staat op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) te boek als ‘kern van hoge archeologische waarde’. Het plangebied maakt 
geen onderdeel uit van het betreffende gebied (zie figuur B.1.8). 
 
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) staan delen van het 
plangebied aangeduid als gebied met een middelhoge trefkans op 
archeologische sporen. Het noordelijk deel van het plangebied, ingeklemd 
tussen de Paul Krugerstraat in het noorden en het verlengde van de Aagje 
Dekenstraat in het zuiden, bevindt zich vrijwel geheel in een zone met een 
hoge verwachtingswaarde. Ook voor het gebied ten westen van het dok geldt 
een hoge verwachtingswaarde.   
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Figuur B.1.8:  Archeologische verwachtingenkaart (bron: www.zeeland.nl) 

 
 
 

Door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. is een bureauonderzoek uitgevoerd 
om te beoordelen of realisatie van het plan zou kunnen leiden tot aantasting of 
vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. In mei 2006 is de 
rapportage van het onderzoek uitgebracht [RAAP, 2006]. Concreet worden twee 
zones afgebakend. In het noordelijk deel van het plangebied, ingeklemd tussen 
de Paul Krugerstraat in het noorden en het verlengde van de Aagje Dekenstraat 
in het zuiden, wordt geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht. 
In het zuidelijk deel van het plangebied rondom de Dokhaven, ingeklemd tussen 
het verlengde van de Aagje Dekenstraat in het noorden en de Kleine 
Kerkstraat/Stenen Beer/Koudenhoek in het zuiden wordt daarentegen wel nog 
verder archeologisch onderzoek aanbevolen.  

 
Op advies van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) zijn de aanbevelingen 
uit het bureauonderzoek ongewijzigd overgenomen. Een uitzondering geldt voor 
een gebied aan de oostzijde van het plangebied. De wijziging betreft het 
terreindeel met in de ondergrond mogelijke resten van de vestingwerken uit de 
17e eeuw. De resten zullen waarschijnlijk beperkt blijven tot lagen van een 
aarden wal en opvulling van omliggende grachten. De kenniswinst wordt hier te 
gering geacht. Zodoende geldt uitsluitend het zuidelijk deel van het plangebied 
rond de Dokhaven als een archeologisch waardevol gebied. 
 
Aanvullend op de studie van mei is in juli 2006 een vooronderzoek uitgevoerd 
naar de archeologische situatie voor drie bouwlocaties ten zuiden van het dok, 
binnen het plangebied [RAAP, 2006]. De aanbevelingen voor die bouwlocaties 
zijn: 
 Kleine Kerkstraat/voormalig PZC-terrein:  

voor deze locatie wordt een vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van 
een inventariserend veldonderzoek met boringen om de dikte van de 
archeologische laag vast te stellen 

 Stenen Beer:  
voor deze locatie wordt aanbevolen de randen van de bouwlocatie, waar 
kaden worden verwacht, verder te onderzoeken; dit is met name van 
belang voor de oostzijde van het plangebied om de relatie tussen de 
Pottershaven en de citadel vast te stellen; voor het opsporen van 
muurresten is een booronderzoek niet de geschikte methode, reden 
waarom een vervolgonderzoek wordt aanbevolen in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek 
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 Scheldeplein/Walstraat:  
voor deze locatie is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

 
Deze aanbevelingen zijn slechts gedeeltelijk overgenomen. Op advies van de 
WAD wordt het aanbevolen vervolgonderzoek in de vorm van een 
inventariserend veldonderzoek met boringen op de locatie Kleine 
Kerkstraat/voormalig PZC-terrein niet zinvol geacht. In plaats daarvan zal 
vervolgonderzoek plaatsvinden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. 
Eveneens op advies van de WAD wordt een proefsleuvenonderzoek ter hoogte 
van de randen van de bouwlocatie aan de Stenen Beer niet noodzakelijk geacht, 
omdat de kenniswinst te gering wordt geacht. 

 
Op basis van het bureauonderzoek van februari 2006 is een programma van 
eisen opgesteld ten behoeve van de archeologische begeleiding bij de sloop van 
de panden in het plangebied. Doel van de archeologische begeleiding is het 
verkrijgen van inzicht in de aan- of afwezigheid van de archeologische waarden 
en aanwezige verstoringen ter plaatse van de te slopen panden. Op basis van de 
resultaten van de archeologische begeleiding van de sloop kan, in combinatie 
met het inventariserend booronderzoek, dat aansluitend op de sloop zal worden 
uitgevoerd, richting gegeven worden aan de belangenafweging en verdere 
besluitvorming met betrekking tot eventuele vervolgstappen. Uitgangspunt 
hierbij is, in lijn met de landelijke wetgeving, dat in eerste instantie gekeken 
wordt naar de mogelijkheden van behoud in situ. Indien dit niet mogelijk is, 
bijv. omdat economische en maatschappelijke belangen zwaarder wegen, zal 
per deellocatie gekeken moeten worden naar de beste onderzoeksmethode voor 
het vervolgonderzoek ten behoeve van behoud ex situ. 
 
De gebiedsdelen in het plan, die, al dan niet na vervolgonderzoek, als hoge 
verwachtingswaarde worden gekwalificeerd, evenals de gebieden, die gelegen 
zijn binnen een straal van 50 meter van bekende vindplaatsen, historische 
locaties of een AMK-gebied, krijgen in het bestemmingsplan de 
dubbelbestemming ‘archeologisch waardevol terrein’ met daaraan gekoppeld 
een aanlegvergunningstelsel, een en ander in overeenstemming met het beleid, 
zoals op 23 februari 2006 vastgesteld in de ‘Nota Archeologische 
Monumentenzorg Walcheren 2006’. 

Op grond van de onderzoeksresultaten van een uitgebreide archeologische 
begeleiding bij de sloop van bestaande bebouwing, uitgevoerd in januari 2007, 
ter hoogte van het vm. KSG-terrein, grenzend aan de Kleine Kerkstraat, kan de 
verwachting worden uitgesproken, dat de archeologische resten onder de 
oudere loodsen en gebouwen relatief goed bewaard zijn gebleven. Dit houdt in 
dat minder terreindelen van het archeologisch waardevol gebied kunnen worden 
uitgesloten dan aanvankelijk verwacht. Toekomstig onderzoek zal dat moeten 
bevestigen dan wel weerleggen. Tot die tijd gelden de hiervoor omschreven 
terreindelen van het plangebied als archeologisch waardevol gebied. 

B.1.8 Groen en landschap 

De groenstructuur sluit aan bij de gewenste sferen in de diverse stadsdelen en 
heeft primair tot doel de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. De 
doorlopende bomenrij aan de zuidzijde van het dok (buitenrand Binnenstad) 
brengt hier langs het water de sfeer van weleer terug. In plandeel Kaden past 
het beter in de openbare ruimte meer verspreide boomgroepen toe te passen 
met verschillende boomsoorten.  
Het driehoekig plein met de monumentale boom voor het hoofdgebouw van De 
Koninklijke Schelde Groep wordt ingepast.  
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De watersingel in het Blauwe dorp is de voortzetting van ‘de singel’ door heel 
Vlissingen, met aan de noordzijde een groen talud met losse boomgroepen.  
De laan in het Blauwe Dorp die doorloopt tot over de nieuwe stadsentree is een 
voortzetting van de doorlopende groenstructuur in het aangrenzende 
woongebied. De bomen worden hier in een raster aangeplant.  
 
De nieuwe stadsentree wordt aan de zijde van de bouwblokken voorzien van 
een forse laan met bomen van eerste orde; de laan accentueert de 
gebiedsontsluiting. De westelijke hoek van het Bolwerk wordt dicht ingeplant 
met bomen. De dichtheid van de bomen verdunt naar de tegenoverliggende 
zijde toe om uiteindelijk over te gaan in open grasland, om het zicht op het 
weidse binnenwater te behouden.  
 
Bij de keuze voor de boomgroepen wordt gezocht naar een mengeling van 
snelgroeiende wijkers met sterke blijvers. De wijkers zullen snel een groen 
beeld opleveren. In de beschutting van de wijkers kunnen de blijvers zich 
kwalitatief ontwikkelen. 
 
Figuur B.1.9:  Groenstructuur Scheldekwartier. 

 
 

 
De artist impression van figuur B.1.4 geeft een indruk van de verandering van 
het beeld van Vlissingen. Als tegenhanger van de hoogbouw op de boulevard zal 
een stedelijk gebied met hoogteaccenten in het bestaande havengebied van 
Vlissingen tot ontwikkeling komen. De hoge bebouwing zal vanuit alle 
windrichtingen te zien zijn, op sommige plekken vanuit de bestaande stad, 



 
 
 

MER Scheldekwartier/Edisongebied e.o.        |          Definitief        |        25 april 2008         |         Pagina 51 van 166 

vanaf een aantal wegen, vanaf het kanaal en de Westerschelde en vanuit het 
omliggende landelijke gebied.  

B.1.9 Energie 

Voor het Scheldekwartier en het Edisongebied is een energievisie opgesteld 
[W/E, 2007]. In deze visie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een 
duurzame energie-infrastructuur te realiseren in de betreffende gebieden. 
 
Als uitgangspunt voor de energievisie gold de ambitie van de gemeente om een 
EPL van 7,2 te realiseren. De afkorting EPL staat voor EnergiePrestatie op 
Locatie en is een maat voor het gebruik van duurzame energie. Een traditionele 
energieinfrastructuur van aardgas- en elektriciteitslevering leidt tot een score 
van 6,6, terwijl een volledig duurzame oplossing (d.w.z. zonder emissie van 
CO2) een score van 10 oplevert. Een EPL van 7,2 duidt op een 10% duurzamere 
energievoorziening dan volgens de huidige regelgeving verplicht is. 
 
Het uitgevoerde onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat de streefwaarde 
gehaald kan worden met een energiezuinige variant op genoemde traditionele 
wijze van energievoorziening. De extra maatregelen betreffen de toepassing 
van CO2-gestuurde ventilatieroosters en zonneboilers voor warm tapwater. 

 
Als alternatief voor deze energiezuinige variant is gekeken naar verschillende 
warmteleveringsystemen. Onderzocht zijn de mogelijkheden voor 
warmtelevering (1) door collectieve warmtepompen (die warmte aan bodem, 
water of lucht onttrekken), (2) door een biomassacentrale en (3) met een schip 
dat restwarmte aanvoert vanuit het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost. 
Ook is een variant onderzocht met individuele warmtepompen. 
De alternatieve systemen zijn onderling vergeleken op ondermeer EPL-waarde, 
kosten, bouw- en stedenbouwkundige maatregelen, alsmede comfort. 
 
Conclusie van het onderzoek is dat warmtelevering met collectieve 
warmtepompen, die de warmte onttrekken aan oppervlaktewater, een goede 
optie is voor beide locaties (Scheldekwartier en Edisongebied). Ook de 
varianten met biomassa en restwarmtelevering met het warmteschip zijn in 
beginsel goed. In het Scheldekwartier is geen ruimte voor een 
biomassacentrale, maar deze zou wel in of nabij het Edisongebied gerealiseerd 
kunnen worden. Nader onderzoek is nodig naar de mogelijkheden om een 
warmteleiding vanuit een te bouwen biomassacentrale onder het kanaal door 
naar het Scheldekwartier kan worden aangelegd. 
Restwarmtelevering per schip is al in globale zin onderzocht maar verdient nog 
nadere uitwerking. 

B.1.10 Uitvoeringsaspecten 

 

Fasering 
Figuur B.1.10 in combinatie met tabel B.1.2. geeft een beeld van de 
voorgestane fasering van de aanleg- en bouwwerkzaamheden op basis van het 
masterplan. De jaartallen die in de figuur zijn genoemd, zijn geen absolute 
getallen, maar vormen een beeld van opvolgende en gedeeltelijk overlappende 
perioden. Zoals eerder opgemerkt is dit mede afhankelijk van o.a. de vraag en 
marktwerking. Flexibiliteit is hierbij belangrijk. De strategie is er op gericht dat 
het plan een zodanige kwaliteit en uitstraling bezit, dat het ook toekomstige 
bewoners en gebruikers van buiten de regio aantrekt. Ook het realiseren van de 
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maatschappelijke voorzieningen volgt deze strategie en is mede afhankelijk van 
de vraag.  
 
Gestart wordt met de ontwikkeling van enkele bouwlocaties aan de rand van 
het centrum. Vervolgens wordt een stap in noordelijke richting gemaakt met 
ontwikkelingen rond het Dok en in het plandeel Dorp. De aanleg van de 
hoofdinfrastructuur (Verlegging van de Koningsweg en aansluiting op de Aagje 
Dekenstraat) staat gepland voor 2010, zodat daarna begonnen kan worden met 
het graven van de nieuwe haven en de bouw van daaromheen gelegen woningen 
(Haven). 

 
Figuur B.1.10:  Fasering Scheldekwartier 

 
 
 

Tabel B.1.2:  Woningbouwplanning. 
Fase Deelplan Aantal 

1 Centrum 100-150 

2 Dok 400-500 

3 Dorp 500-600 

4 Haven 500-600 

5 Houtkade 100-200 

   Totaal Ca. 1800 
 

Hinder tijdens de bouw 
De realisatie van de plannen voor het Scheldekwartier kan gepaard gaan met 
hinder. Onderscheid kan gemaakt worden in hinder vanwege specifieke 
bouwwerkzaamheden (m.n. geluid- en trillinghinder vanwege 
heiwerkzaamheden, stofhinder, zwerfvuil), hinder vanwege aan- en afvoer van 
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materieel en materialen (geluidhinder, luchtverontreiniging) en meer algemene 
verkeershinder (wegomleggingen, congestie door extra verkeer). 
 
Van groot belang voor de bovengenoemde hinderaspecten is de fasering van de 
bouwwerkzaamheden. Zoals uit figuur B.1.10 valt af te lezen verschuiven de 
werkzaamheden geleidelijk aan over het plangebied (globaal van het 
zuidwesten naar het noordoosten, m.u.v. de woningen aan de Houtkade). 
Eventuele hinder schuift mee en zal daardoor op de afzonderlijke plekken rond 
het plangebied in de tijd begrensd zijn. Ook de eerste bewoners in het gebied 
zullen slechts gedurende korte tijd hinder vanwege bouwwerkzaamheden 
ondervinden: de bouwactiviteiten verplaatsen zich in noordoostelijke richting 
en de aan- en afvoerroutes bevinden zich ook in die richting. 
 
Bij elk bouwplan worden in het kader van de vergunningverlening op grond van 
de Woningwet grenzen gesteld aan geluid- en trillinghinder. Hiervoor worden de 
normen uit de Circulaire Bouwlawaai gehanteerd. Waar nodig wordt het gebruik 
van (relatief) stille hei-installaties voorgeschreven. Ook worden voorschriften 
opgenomen gericht op beperking van hinder vanwege opwaaiend stof en 
zwerfvuil.  
 
De havens en singel zullen met graafmachines uitgegraven worden en de 
vrijkomende grond zal via transport over de weg zoveel mogelijk in het 
plangebied ingezet worden. Om vrijgekomen grond tijdelijk te bergen zal een 
tijdelijk depot worden aangelegd. Dit depot bevindt zich aan de rand van het 
plangebied aan de zijde van het kanaal, zodat hiervan zo weinig mogelijk 
overlast wordt ondervonden. Het depot is bereikbaar via de (verlegde) 
Koningsweg. 
 
Voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal zal zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van de route over de bestaande en op termijn verlegde 
Koningsweg. De hoofdinfrastructuur wordt voor in de planperiode aangelegd, 
waardoor bouwverkeer gemakkelijk uit het plangebied geleid kan worden. 
Bouwverkeer door bestaande woonstraten, zoals de Van Dishoeckstraat, wordt 
mede hierdoor tegengegaan. Hierdoor blijft de overlast voor omwonenden tot 
een minimum beperkt. Per deelplan zal een optimale ontsluiting worden 
gezocht. In de contracten met projectontwikkelaars zullen bepalingen over het 
gebruik van de betreffende routes worden opgenomen. 

 

Grondbalans 
Vanuit kostenoverwegingen, maar ook vanuit milieuoverwegingen (o.a. 
vermindering transport met uitstoot van stoffen en geluidhinder als gevolg) 
wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans. Hiermee wordt bedoeld dat alle 
vrijkomende materialen (grond, puin en puinhoudende 
grond) binnen het plangebied worden hergebruikt.  
 
In de bodemtoets [Syn, 2006] is onderzoek gedaan om een gesloten grondbalans 
te realiseren. Dit heeft ondermeer geleid tot een kaart met af te graven en op 
te hogen gebieden. Deze kaart is opgenomen in figuur B.1.11. 
 
Het plan voor het Scheldekwartier gaat uit van hergebruik van niet 
verontreinigde grond in tuinen en openbare voorzieningen als plantsoenen, 
taluds en bermen binnen het plangebied. Ook licht verontreinigde grond wordt 
hergebruikt, ondermeer voor de realisatie van het Bolwerk. Matig tot sterk 
verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een eindverwerker. Per saldo zal 
zowel verontreinigde als niet-verontreinigde grond moeten worden afgevoerd. 
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De grondbalans heeft een overschot. Bij de verdere planvorming zal permanent 
gestreefd worden naar minimalisatie van de hoeveelheid af te voeren grond.  
 
Figuur B.1.11:  Grondbalans Scheldekwartier (Bron:[Syn, 2006]) 
 

 
 

B.2  Autonome ontwikkeling 

Zoals in de startnotitie [AWF, 2006] reeds aangegeven is het moeilijk in te 
schatten wat er zou gebeuren wanneer de plannen voor het Scheldekwartier 
niet zouden bestaan. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het gebied 
verder degradeert tot een verouderd, ook voor bedrijven onaantrekkelijk 
bedrijventerrein. Niet ondenkbaar is dat zich milieuhinderlijke bedrijven 
vestigen in het gebied. Voor het gebied geldt het bestemmingsplan De Schelde 
dat (milieuhinderlijke) bedrijven toestaat. 
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Van andere ontwikkelingen waarover al besluiten zijn genomen en die van 
invloed zijn op het plangebied is nauwelijks sprake. Een uitzondering geldt voor 
het Edisongebied. Deel C van dit MER bevat een omschrijving van de plannen. In 
de effectbeschrijving in de hoofdstukken B.3 tot en met B.9 is, daar waar 
relevant, rekening gehouden met de mogelijke realisatie van de plannen voor 
het Edisongebied.  

 
Voor de voorziene jachthaven is de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 
Schelde-estuarium 2010 van belang, met ondermeer de Derde Verdieping van de 
Westerschelde en de aanleg van nieuwe natuur. 

B.3 Bodem en water 

B.3.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Bodemopbouw en geohydrologie 
Tabel B.3.1 geeft een (globale) indruk van de bodemopbouw ter plaatse van het 
Scheldekwartier. De gegevens zijn gebaseerd op het DinoLoket en het Regionaal 
Geohydrologisch Informatiesysteem (REGIS) van TNO-NITG en gerapporteerd in 
de bij dit MER behorende energievisie [W/E, 2007]. 
 
Tabel B.3.1:  Lithologie en geohydrologie Scheldekwartier. 
Diepte [m–mv] Lithologie Geohydrologie 

0-7 Afwisseling van hoofdzakelijk klei en 
enkele fijne zandlagen. Ingeschakeld 
met veenlagen. 

Deklaag 

7-23 Fijn tot matig fijn zand, lokaal soms 
afgewisseld met een enkele kleilaag. 
Lokaal grindlagen. 

Eerste watervoerende 
pakket 

23-24 Donkergrijze klei; zwak siltig en 
zandig. 

Eerste scheidende pakket 

24-33 Zeer fijn tot fijn zand. Lokaal ook 
met kleivoorkomens. 

Tweede watervoerende 
pakket 

33-51 Klei en leem; zwak siltig tot siltig; 
matig zandig tot sterk zandig. 

Tweede scheidende pakket 

51-69 Uiterst fijn tot fijn zand; donkergrijs; 
zwak tot sterk siltig 

Derde watervoerende 
pakket 

69-82 Klei; lokaal zandig tot sterk zandig Derde waterscheidende 
pakket 

82-118 Afwisseling van klei en zand; eerste 
20 m is zand; zand is zwak siltig; klei 
is zandig 

Vierde watervoerende 
pakket 

118- Leem Hydrologische basis 
 

Vanwege de getijdenwerking is er sprake van een landinwaarts gerichte 
grondwaterstroming. Deze heeft een snelheid van 1 tot 3 meter per jaar. In het 
grondwater van het eerste watervoerende pakket is de chlorideconcentratie ca. 
16.700 mg/l. In het tweede watervoerende pakket is de chlorideconcentratie 
vergelijkbaar (16.200 mg/l). In het derde watervoerende pakket zijn geen 
metingen verricht. Volgens opgave van de provincie is het chlorideconcentratie 
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gehalte in dit pakket 1000-1500 mg/l. Hoewel nog zout wordt dit beschouwd als 
relatief zoet water.  
Grondwaterbeschermingsgebieden komen niet voor in dit gebied.  

 

Bodemkwaliteit 
Het plangebied is lange tijd in gebruik geweest als scheepswerf. Mede hierdoor 
is de bodem op diverse plaatsen verontreinigd. De verontreinigingen bestaan uit 
verontreinigingen met vooral zware metalen, PAK (polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen) en minerale olie [Syn, 2006]. Figuur B.3.1 geeft inzicht in de 
spreiding van de bodemverontreiniging over het plangebied. 
 
Figuur B.3.1:  Locaties bodemverontreiniging (Bron: [Syn, 2006]) 

 
 

De mobiele verontreinigingen doen zich vooral voor als lokale ‘spots’. De spots 
zijn verspreid over de locatie gelegen.  
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Ook de waterbodems in het plangebied zijn verontreinigd. Onderzoek uit 1999 
[OW, 1999] heeft aangetoond dat de bovenste sliblaag van de afbouwhaven (het 
dok) en de havenmonding voor het dok verontreinigd zijn met zware metalen en 
PAK. In de afbouwhaven is sprake van slib van klasse 4 (boven de 
interventiewaarde), in de havenmonding betreft het slib van klasse 3 (boven de 
toetsingswaarde, maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde).  
Het in 2002 uitgevoerde onderzoek naar de verontreiniging van de bodem van 
het Kanaal door Walcheren [RWS, 2002] heeft deze conclusie in grote lijnen 
bevestigd. Het betreffende onderzoek heeft aanvullend daarop aangetoond dat 
ook het overige deel van de haven van Vlissingen te maken heeft met 
verontreinigingen (klasse 3, vanwege de aanwezigheid van koper, PAK en PCB). 
 
Op dit moment geldt er geen saneringsplicht voor de waterbodems. Bij 
werkzaamheden op of in de waterbodem zal wel gesaneerd moeten worden. 
 

Waterhuishouding en riolering 
In het waterbeheerplan van het waterschap is het oppervlaktewater in het 
plangebied aangeduid als watersysteemtype ‘Kanalen’. Het Kanaal door 
Walcheren heeft een transportfunctie, zowel voor de scheepvaart als voor het 
afvoeren van overtollig water. Het fungeert tevens als boezemwater. Het 
overtollige water wordt in normale situaties via de sluizen geloosd op de 
Westerschelde en in noodsituaties ook op het Veerse Meer. 
 
Op dit moment is er geen stedelijk oppervlaktewater in het plangebied. 
 
Het waterschap heeft in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, in 
2005 het regionale watersysteem getoetst aan de werknormen voor 
wateroverlast. De werknorm voor bebouwd gebied is 1:100. Dat wil zeggen, dat 
er geen wateroverlast mag optreden bij een regenbui, die statistisch gezien één 
keer in de 100 jaar voorkomt. De toetsing geeft globaal aan op welke locaties 
sprake is van een hoger risico voor wateroverlast. Gebleken is, dat in de huidige 
situatie binnen het plangebied geen gronden zijn gelegen, die gevoelig zijn voor 
wateroverlast. 
 
Alle kaden doen dienst als regionale waterkering. Er is voor regionale 
waterkeringen geen overstromingsnorm in Zeeland. Gedeputeerde Staten 
hebben een normhoogte vastgesteld, waaraan de regionale waterkeringen 
moeten voldoen. Deze normhoogte wordt het grenspeil genoemd. Dit grenspeil 
is gerelateerd aan een eens per twee jaar optredend hoog water. Voor 
Vlissingen bedraagt dit grenspeil NAP + 3.40 meter. Voor de Noordzee en de 
Westerschelde wordt dit peil verhoogd met 0.50 meter. De dijkkruinhoogte 
moet daarom voldoen aan een hoogte van NAP + 3.90 meter. 
 
Op het voormalige KSG-terrein ligt een gemengd rioolstelsel, daterend van 
begin 1900. Het riool verkeert in zeer slechte staat en is niet herbruikbaar als 
vuilwaterriool. 
 

Waterkwaliteit 
Het oppervlaktewater binnen het plangebied staat in verbinding met of vormt 
een onderdeel van het Kanaal door Walcheren en is dus onderdeel van ruim 
water. Metingen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, in 2003 verricht nabij 
de Keersluisbrug, duiden op een redelijke tot goede waterkwaliteit. Het 
zuurstofgehalte is goed. De gehalten aan nutriënten zijn iets verhoogd, maar 
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vergeleken met polderwater is het prima. Het doorzicht is prima, er is geen 
sprake van een algenbloei. 
De gehaltes aan zware metalen voldoen aan den normen. Het zoutgehalte is 
variabel, dat hangt af van de hoeveelheid neerslag en dus het uitmalen van 
polderwater op het kanaal. Als er veel wordt uitgemalen (winterperiode) is het 
zoutgehalte lager en bij weinig uitmalen is het water zout, vergelijkbaar met 
Westerscheldewater. Het chloridegehalte varieert tussen 5.000 mg/l en 17.000 
mg/l. 

B.3.2 Effecten 

 

Bodemkwaliteit 
Om de voorziene functies mogelijk te maken worden de gesignaleerde 
verontreinigingen gesaneerd. Hierdoor is sprake van een aanmerkelijke 
verbetering van de kwaliteit van de bodem. 
 
De aanpak van mobiele verontreinigingen zal veelal door ontgraven gebeuren. 
Waar het niet anders kan zullen in-situ technieken worden toegepast (reinigen 
ter plekke zonder de bodem af te graven).  
De immobiele verontreinigingen binnen het plangebied worden gesaneerd door 
middel van het aanbrengen van een leeflaag. 
 
Alle saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd als een onderdeel van het 
bouwrijp maken of herinrichten van het gebied. De licht verontreinigde grond 
van de locatie wordt hergebruikt bij de aanleg van het Bolwerk. Ontgraven 
grond die niet herbruikbaar is zal van de locatie worden afgevoerd naar erkende 
verwerkingslocaties. 
 
Sanering van de waterbodem binnen het plangebied is op dit moment vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk en doelmatig vanwege 
hercontaminatie vanuit het Kanaal door Walcheren. De verwachting is dat het 
Kanaal door Walcheren niet binnen afzienbare tijd gesaneerd zal worden. Voor 
baggerwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 
werkzaamheden op of in de waterbodem (voor bijvoorbeeld de aanleg van 
kades en/of het Bolwerk) zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd om de 
afvoerbestemming van het verontreinigde slib te bepalen. 
 
De nieuw aan te leggen havens zullen een diepte hebben van 2 tot 3 meter. Het 
Dok en het Kanaal door Walcheren zijn veel dieper (meer dan 7 meter). Daarom 
is het niet te verwachten dat verontreinigd slib in de nieuw te graven water 
terecht komt.  
 

Waterhuishouding en riolering 
Over de toekomstige waterhuishouding van het gebied heeft in het kader van de 
zogenaamde Watertoets overleg plaatsgevonden met het Waterschap Zeeuwse 
Eilanden (WZE). 
 
De regionale waterkering wordt landinwaarts verlegd en loopt in het plan ten 
noorden van het dok langs de ontsluitingsweg. De nieuwe waterkering moet, 
gelet op de veiligheidsnormen (zie B.3.1), een hoogte hebben van minimaal NAP 
+3.90 meter. De twee schiereilanden behouden het huidige hoge 
maaiveldniveau van ca NAP +3.90 meter, met uitzondering van de omgeving 
rond de te handhaven timmerfabriek (NAP + 3.20 meter). Langs de Dokhaven 
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blijft de kade op het huidige peil (ca +3.20 meter). Achter deze kade wordt een 
nieuwe waterkering aangelegd (NAP +3.90 meter). De waterkering wordt in het 
plan op slechts één locatie onderbroken, ter plaatse van de Dokhaven. Hier 
kruist de nieuwe ontsluitingsweg het water door middel van een brug. Onder 
deze brug wordt een keersluis aangelegd tot minimaal het keringpeil. 
 
Bij de nieuwe jachthaven komen, door het landwaarts verplaatsen van de 
waterkering, de twee schiereilanden ‘buitendijks’ te liggen. Doordat het 
maaiveldniveau op ca NAP +3.90 meter ligt en de hoogte van de kaden op NAP 
+4.00 meter, is er geen groter overstromingsrisico. Op het aan te leggen 
bolwerk is geen bebouwing van enige importantie voorzien. 
 
In de huidige situatie is het gebied (grotendeels) verhard. Het verhard 
oppervlak neemt dus niet of nauwelijks toe. Om die reden bestaat er geen 
directe noodzaak om extra waterberging te creëren. Daarbij komt dat het 
aanwezige oppervlaktewater (kanaal) het te lozen water zonder problemen kan 
opnemen. Niettemin is, vooral om stedenbouwkundige en ruimtelijk-
economische redenen, gekozen om ander nieuw open water te realiseren door 
middel van het graven van de nieuwe haven. Daar staat tegenover dat door het 
aanleggen van het eiland water in land wordt omgezet. Per saldo resteert nog 
steeds ca 8% nieuw gecreëerd open water. In binnenstedelijk gebied wordt door 
het waterschap een norm van 7% aangehouden. Er is dus voldoende 
oppervlaktewater in het plangebied aanwezig. 

 
Er wordt in het plangebied een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Het nieuwe 
stelsel zal onder alle openbare wegen worden aangelegd, zodat de nieuw te 
realiseren en de te handhaven bebouwing hier op kunnen worden aangesloten. 
Op het voormalige KSG-terrein zijn geen overstorten aanwezig. Het bestaande 
riool sluit onder vrij verval aan op het nabijgelegen gemengde stelsel in de 
Scheldestraat en de Van Dishoeckstraat.  
 
De te realiseren schiereilanden zullen, omdat zij een lager planpeil hebben, 
met behulp van een eigen pompput en een korte persleiding lozen op het 
naastgelegen nieuwe vrij verval stelsel. Het nieuwe stelsel zal op zijn beurt 
onder vrij verval aansluiten op het bestaande (omringende) vrij vervalriool van 
het bemalingsgebied Scheldestraat en/of Binnenstad. De capaciteit van deze 
ontvangende riolering is ruim voldoende om de toekomstige aanvoer vanuit het 
plangebied te verwerken. 
 
Uitgangspunt bij het ontwerp van de (regenwater)riolering is dat er, naast het 
rioolstelsel voor afvalwater, slechts één rioolstelsel voor regenwater en 
drainage wordt aangelegd. Voor de regenwaterafvoer van daken en voor de 
afvoer van wegen/terreinen wordt dus een gemeenschappelijk stelsel 
aangelegd. Met de capaciteit van de filtervoorzieningen wordt er rekening mee 
gehouden, dat regenwater en verhardingswater gezamenlijk kunnen worden 
afgevoerd. Grote dakvlakken, die direct aan het water zijn gelegen of komen te 
liggen, worden wel zonder filter geloosd. 
 
De gemeente streeft naar een afkoppelpercentage van ca  90%. Streven is om zo 
optimaal mogelijk verharde oppervlakken (daken en terreinen) af te koppelen 
van het bestaande gemengde rioolstelsel in de omgeving van het plangebied. 
Het WZE gaat bij het afkoppelen van verharde oppervlakken uit van de 
Beleidsnota Aan- en afkoppelen verhard oppervlak [WZE, 2006] met daarin een 
zogenaamde afkoppelbeslisboom. Uit de beslisboom blijkt, dat wegen kunnen 
worden afgekoppeld, maar dat er wel aanvullende zuiverende voorzieningen 
vereist zijn. Dit kan bijv. door aanleg van een lamellenfilter tussen het 
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lozingspunt van het regenwaterriool en het oppervlaktewater. De daken kunnen 
direct worden afgekoppeld.  
 

Waterkwaliteit 
Zoals in de vorige paragraaf aangegeven is het slib op de bodem van de haven 
sterk verontreinigd. De verontreinigde waterbodem vormt echter geen 
bedreiging voor de waterkwaliteit, aangezien het immobiele verontreinigingen 
betreft. 
 
Voor de aanleg van het Bolwerk wordt licht verontreinigde grond gebruikt 
afkomstig uit het plangebied. Door gebruik van een damwandconstructie zal 
geen sprake zijn van verontreiniging van het oppervlaktewater. 

 
Door het graven van havens wordt extra water(berging) in het plangebied 
gebracht. Relatief schoon regenwater zal zich vermengen met het kanaalwater. 
Dit komt de waterkwaliteit van het kanaal ten goede, hoewel het effect zeer 
beperkt zal zijn vanwege de verhouding van de hoeveelheid ‘nieuw water’ ten 
opzichte van de hoeveelheid water in het kanaal. 
 
Bij het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater zal de door het 
waterschap gehanteerde afkoppelbeslisboom in acht genomen worden. Zo nodig 
zullen filtervoorzieningen geplaatst worden. Daarmee wordt voldaan de 
waterkwaliteitseisen. Bij de verdere ontwikkeling van het plan zal gestreefd 
worden naar het beperken van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen. 
 

Conclusie 
Door de voorziene bodemsaneringen verbetert de kwaliteit van de bodem van 
het plangebied aanmerkelijk (Score: ++). 
De waterhuishoudkundige maatregelen die zijn voorzien voldoen aan de normen 
die worden gesteld door de provincie en het waterschap. Vanuit oogpunt van 
waterbeheersing en waterkwaliteit zijn geen bijzondere, extra 
milieuvriendelijke oplossingen voorzien. Van een verbetering danwel 
verslechtering van de waterhuishouding is geen sprake (Score: 0). 

B.3.3 Mitigerende maatregelen 

In het plan is voorzien in een groot aantal maatregelen om een aanvaardbare 
bodem- en waterkwaliteit te garanderen en om wateroverlast te voorkomen. 

B.4 Natuur 

B.4.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Natuurwaarden binnen het plangebied 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van beschermde natuurgebieden. Wel 
komt in het plangebied een aantal op grond van de Flora- en Faunawet 
beschermde soorten voor. Uit een inventarisatie die in 2006 is uitgevoerd [NL, 
2006] is het volgende naar voren gekomen: 
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Flora 
In totaal zijn circa 77 plantensoorten bekend in het gebied. Tabel B.4.1 geeft 
de vier voorkomende terreintypen in het gebied met daarin voorkomende 
karakteristieke plantensoorten. 
 
Tabel 4.1:  Terreintypen met karakteristieke plantensoorten. 
Terreintype Karakteristieke plantensoorten 

Ruigte  Akkerereprijs  

 Braam spec.  

 Gewone vlier 

 Grote kaardenbol  

 Ruige zegge 

Talud van het kanaal  Glanshaver 

 Knolboterbloem 

 Kropaar 

 Zachte ooievaarsbek 

Opgaande beplanting/struweel/solitairen  Klimop 

 Sleedoorn 

 Zwarte els 

Muur/bestrating  Muurpeper 

 Muurvaren 
 

Er is één beschermde soort aangetroffen: de Grote kaardenbol. Deze soort 
behoort tot tabel 1 van de Flora- en Faunawet, de zogenaamde algemeen 
beschermde soorten. De Grote kaardenbol komt wijd verspreid voor op 
braakliggend terrein in Vlissingen. 
 
Fauna 
In het plangebied kunnen in potentie circa 17 zoogdiersoorten voorkomen. 
Tijdens de inventarisatie is van de landdieren slechts de Mol aangetroffen. Van 
de vier vleermuissoorten die in het gebied zouden kunnen voorkomen is slechts 
de Gewone dwergvleermuis aangetroffen. 
 
Het gebied is een (deel)leefgebied voor met name stadsvogels (Merel, Kauw) en 
het wordt bezocht door meeuwen en scholeksters. Verder zijn op braakliggende 
terreinen enkele broedende zilvermeeuwen aangetroffen. 
Het gebied is niet of nauwelijks geschikt en/of bereikbaar voor reptielen of 
amfibieën. 
Ruigtes in het plangebied bieden mogelijkheden voor algemene vlindersoorten, 
zoals de Dagpauwoog. 
 
Het opnieuw in gebruik nemen van de thans braakliggende terreinen als 
bedrijventerrein (autonome ontwikkeling, zie B.2) zal inhouden dat de 
broedplaatsen voor Zilvermeeuwen verdwijnen. Ook zal er geschikt biotoop 
voor de Grote kaardenbol verdwijnen. Of het leefgebied van vleermuissoorten 
wordt aangetast hangt af van de uiteindelijk invulling van het gebied (o.a. de 
mate waarin oude gebouwen worden gesloopt).  

 

Natuurwaarden buiten het plangebied 
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich de Natura 2000-gebieden 
Voordelta en Westerschelde. Deze gebieden genieten bescherming op grond van 
de Natuurbeschermingswet. De gebieden zijn van belang gelet op het 
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voornemen ligplaatsen voor de recreatievaart te realiseren in het 
Scheldekwartier. Door de aanleg van deze ligplaatsen zal het recreatieve 
gebruik van beide gebieden toenemen, met mogelijk aantasting van 
natuurwaarden als gevolg. 
 
De Voordelta is op 19 februari 2008 definitief aangewezen als Natura2000-
gebied. Het gebied was aangemeld als Habitatrichtlijngebied vanwege de 
aanwezigheid van een aantal bijzondere (‘kwalificerende’) habitats en soorten. 
Genoemd kunnen worden de permanent overstroomde zandbanken, de slik- en 
zandplaten, de Gewone zeehond en de Grijze zeehond. Het gebied was tevens 
aangemeld als Vogelrichtlijngebied, vanwege het voorkomen van tientallen 
beschermde soorten, zoals de Roodkeelduiker, de Tureluur en de 
Drieteenstrandloper. 

 
Figuur B.4.1: Ligging Voordelta Blauw = Vogelrichtlijngebied 
 Groen = Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied 
 Arcering  = Beoogd zeereservaat7)   

 
 

De Westerschelde is aangemeld als Habitatrichtlijngebied en aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied. Voorbeelden van beschermde habitats in het gebied zijn 

                                                 
7 Ter compensatie van verlies aan natuurwaarden door de aanleg van Maasvlakte 2 is ondermeer voorzien 
in de realisatie van een zeereservaat voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland.  
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estuaria, schorren en zilte graslanden en embryonale duinen. Beschermde 
soorten die voorkomen in de Westerschelde zijn ondermeer de Nauwe korfslak, 
de Gewone zeehond, de Bergeend, de Middelste Zaagbek en de Strandplevier. 
Voor de Westerschelde wordt de definitieve aanwijzing tot Natura2000-gebied 
in de loop van 2008 verwacht. 
 
 
Figuur B.4.2:  Habitatrichtlijngebied Westerschelde. 

 
 
 
 

Figuur B.4.3:  Vogelrichtlijngebied Westerschelde. 

 
 

 
Verwacht mag worden dat de natuurwaarden van de Voordelta en de 
Westerschelde onder invloed van het algemene natuurbeschermingsbeleid (de 
beheerplannen zijn ook gericht op kwaliteitsverbetering) en specifieke 
projecten (instelling natuurreservaat als compensatie voor de 2e Maasvlakte, 
uitvoering deelprojecten uit de Ontwikkelingsschets Westerschelde) zullen 
toenemen.  
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B.4.2 Effecten 

 

Effecten binnen het plangebied 
Naar verwachting ondervindt de beschermde Grote kaardenbol geen nadelige 
effecten van het plan [NL, 2006]. De bouwactiviteiten hebben uiteindelijk geen 
effect op de voorkomende zoogdier- en vogelsoorten. Er zal conform de 
gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Vlissingen worden gehandeld. 
Deze gedragscode is ter goedkeuring aangeboden aan het ministerie van LNV.  
Score: 0. 
 

Effecten buiten het plangebied 
Ten behoeve van dit MER is een studie (een zogenaamde passende beoordeling) 
uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de plannen voor het Scheldekwartier 
(en het Edisongebied8) op de Natura 2000-gebieden [Arc, 2007]. Daarbij is na 
een onderbouwde afbakening ingezoomd op de mogelijke effecten van de 
recreatievaart op de functie van met name de Hooge Platen als (1) 
broedgebied, (2) hoogwatervluchtplaats, (3) foerageergebied en (4) ruigebied 
voor vogels en (5) ligplaats van de Gewone zeehond. Ook is gekeken naar (6) 
mogelijke cumulatieve effecten. 
 
Ad. 1 Broedgebied 
De effecten op de broedvogels van de Hooge Platen zijn naar alle 
waarschijnlijkheid gering. Het gebied rond De Bol, het belangrijkste 
broedgebied, is afgesloten in het broedseizoen en het Zeeuws Landschap houdt 
toezicht op de naleving van de afsluiting. 
 
Ad. 2. Hoogwatervluchtplaats 
De Hooge Platen zijn het hele jaar belangrijk als hoogwatervluchtplaats. De 
hoge delen zijn moeilijk bereikbaar voor (een deel van de) recreanten door de 
aanwezigheid van ondiep water in de omgeving. Boten met een vaste kiel zullen 
niet in deze ondiepe delen varen. Desalniettemin komt het voor dat mensen de 
Hooge Platen betreden. Verwacht wordt dat de toename van het aantal 
ligplaatsen een verdubbeling van de recreatiedruk oplevert. 
 
Ad. 3. Foerageergebied 
Steltlopers foerageren bij voorkeur aan de randen van ondiepe delen, als ze net 
zijn drooggevallen. Deze gebieden zijn vanwege de ondiepte niet aantrekkelijk 
als vaargebied. Droogvallen op het slik kan wel leiden tot negatieve effecten, 
maar uit recreatietellingen is gebleken dat dit niet of nauwelijks gebeurt. 
 
Ad. 4. Ruigebied 
Een toename van de recreatie zal leiden tot een toename van de verstoring van 
ruiende Bergeenden aan de noordkant van de Hooge Platen. Doordat een groot 
deel van de ruiende Bergeenden zich niet op de platen bevindt, maar in ondiep 
water zwemt, is de kans op verstoring groter dan bij foeragerende steltlopers.  
 
Ad. 5. Ligplaatsen van de Gewone zeehond 
De zeehondenligplaats op de Hooge Platen is ook de plaats waar recreanten 
aanleggen om op de zandplaat, die vrij toegankelijk is, te recreëren. De 

                                                 
8 In het betreffende onderzoek zijn de effecten van beide plannen tezamen beschouwd. Dit kan worden 
gezien als een worst case. Het effect van elk van de plannen afzonderlijk zal geringer zijn, maar zonder 
mitigerende maatregelen naar verwachting nog steeds significant. 
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effecten van de extra recreatiedruk zullen met name zichtbaar zijn in het voor- 
en naseizoen. 
 
Ad. 6. Cumulatieve effecten 
Zonder gerichte maatregelen is mogelijk sprake van cumulatie van effecten als 
gevolg van de aanleg van een jachthaven in Perkpolder (negatieve effecten op 
de populatie Gewone Zeehond) of als gevolg van reguliere bagger- en 
stortwerkzaamheden en/of verdieping en verbreding van de vaargeul (erosie 
van de vaargeulranden en als gevolg daarvan het opschuiven van het vaargebied 
in de richting van de gevoelige gebieden). 
 
Conclusie van de studie is dat zonder maatregelen negatieve en mogelijk 
significante effecten op de natuurwaarden van de Westerschelde niet uit te 
sluiten zijn (Score: --). 

B.4.3 Mitigerende maatregelen 

 

Mitigerende maatregelen binnen het plangebied 
Voor aanlegactiviteiten in het plangebied geldt het algemene voorzorgbeginsel. 
Voor broedvogels schadelijke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 
buiten het broedseizoen. 
 

Mitigerende maatregelen buiten het plangebied 
In de passende beoordeling [Arc, 2007] is nagegaan welke  maatregelen 
denkbaar zijn om negatieve effecten te voorkomen. Dit heeft geleid tot twee 
opties. Beide opties gaan uit van het beperken van de toegankelijkheid van de 
verstoringsgevoelige gebieden in combinatie van goede voorlichting en 
handhaving. 
 
De eerste optie gaat uit van het afsluiten van de Hooge Platen en de 
naastgelegen Hooge Springer.  Hierdoor wordt de verstoring van zeehonden en 
bergeenden voorkomen. De maatregel heeft als nevenvoordeel voor de natuur 
dat de bestaande verstoring verdwijnt. Tegenover dit positieve effect staat een 
mogelijke toename van de recreatiedruk op twee andere platen, nl. de Lage 
Springer en de Middelplaat. Door de grotere afstand ten opzichte van de 
jachthavens in Vlissingen en Breskens is de verwachting dat de toename van de 
recreatieve druk beperkt is. 
 
De tweede optie is het afsluiten van het oostelijk deel van de Hooge platen in 
combinatie met het afsluiten van andere platen en de zogenaamde 
Springergeul. De recreatiedruk op het westelijk deel van de Hooge platen zal 
bij deze optie toenemen en de functie van dit gebied als ligplaats voor 
zeehonden zal afnemen. Daar staat tegenover dat de verstoring van de ruiende 
bergeenden wordt voorkomen en dat bestaande ligplaatsen voor zeehonden aan 
belang kunnen winnen. 
 
De conclusie van de passende beoordeling [Arc, 2007] is aanleiding geweest 
voor bestuurlijk overleg tussen de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, 
Hulst en Vlissingen. Daarbij is de noodzaak om een toegankelijkheidsregeling te 
treffen onderschreven. Inmiddels zijn de nodige voorbereidende 
werkzaamheden in gang gezet, gericht op vaststelling van een regeling - in de 
loop van 2008 – voor de Westerschelde als geheel. 
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B.5 Wegverkeer 

B.5.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Voor dit MER is een verkeersstudie uitgevoerd waarin ondermeer de 
verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen in en rond het plangebied in 
beeld zijn gebracht [BGC, 2007-2]. In deze studie is ondermeer gekeken naar de 
huidige situatie (2005) en naar de situatie die in 2020 zou ontstaan zonder 
realisatie van de plannen voor het Scheldekwartier. Figuur B.5.1 geeft inzicht in 
de ligging van de beschouwde wegvakken. 
 
Figuur B.5.1:  Wegvaknummering. 
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Wegvaknummer Wegvakaanduiding 

1, 2 (Verlegde) Koningsweg 

3, 4, 5, 20 (doorgetrokken) Aagje Dekenstraat  

6 Brug over Grote Dok 

7, 8,  23,  24 Paul Krugerstraat  

9, 10, 11 Van Dishoeckstraat  

12 Houtkade 

13, 14 Prins Hendrikweg 

15 Nieuwe Vlissingseweg 

16 Oude Veerhavenweg  

17, 18, 19 Edisonweg  

21 Coosje Buskenstraat 

22 Scheldestraat 

25, 26 Badhuisstraat 

27 Gravestraat 

28, 29 President Rooseveltlaan 
 

Op dit moment zijn de Scheldestraat, de Van Dishoeckstraat, de Paul 
Krugerstraat, de Koningsweg, de Nieuwe Vlissingseweg en de Prins Hendrikweg 
de belangrijkste wegen in en rond het plangebied. Tabel B.5.1 geeft de 
intensiteiten op de verschillende wegvakken, anno 2005 en voor de situatie in 
2020 zonder ontwikkeling van het Scheldekwartier. Bij dit laatste is onderscheid 
gemaakt in de situatie zonder realisatie van de plannen voor het Edisongebied 
en de situatie met realisatie van deze plannen.  
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Tabel B.5.1: Etmaalintensiteiten huidige situatie (2005) en autonome ontwikkeling 
 met en zonder Edisongebied 
Wegvak 2005 Autonome ontwikkeling 

2020 zonder Edisongebied 
Autonome ontwikkeling 
2020 met Edisongebied 

1 3.800 4.500 4.600 

2 3.700 4.500 4.500 

3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

6 3.600 4.400 4.400 

7 14.300 17.200 18.700 

8 13.600 16.800 18.200 

9 4.200 6.100 6.200 

10 3.700 4.900 5.000 

11 2.200 2.800 2.900 

12 3.600 4.400 4.400 

13 2.400 2.700 7.600 

14 8.200 10.600 14.900 

15 9.500 11.100 13.400 

16 8.200 10.500 14.800 

17 3.100 3.700 6.800 

18 1.300 1.500 2.100 

19 800 1.000 1.400 

20 1.700 2.300 2.300 

21 2.600 3.100 3.200 

22 7.100 9.000 9.100 

23 12.800 15.400 16.400 

24 9.400 11.200 10.800 

25 8.500 10.800 11.200 

26 3.400 4.400 4.500 

27 3.200 3.500 3.500 

28 11.100 11.900 12.900 

29 8.900 9.200 10.100 
 
Geconcludeerd kan worden dat door autonome ontwikkelingen de 
verkeersintensiteiten op de belangrijkste ontsluitingswegen in en rond het 
plangebied geleidelijk aan toenemen. Zonder Edisongebied bedraagt de 
toename maximaal 45% (Van Dishoeckstraat), terwijl met Edisongebied de 
toename maximaal 48% is (eveneens Van Dishoeckstraat). 
 
De betreffende wegen kunnen de toename van de verkeersintensiteit opvangen. 
Wel vraagt de Keersluisbrug aandacht. Met name in het zomerseizoen leiden de 
brugopeningen nu al tot problemen met de doorstroming.  
Dit zal toenemen door de verwachte groei van de verkeersintensiteiten (van 
8.600 motorvoertuigen per etmaal in 2005 naar 11.000 in 2020 zonder 
Edisongebied of 14.400 met Edisongebied) [BGC, 2007-2]. 
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B.5.2 Effecten 

Figuur B.5.2 toont de toekomstige hoofdontsluiting van Vlissingen. De 
belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige situatie betreft de 
verplaatsing van de Koningsweg in westelijke richting en de aansluiting van 
deze nieuwe weg op de doorgetrokken Aagje Dekenstraat. Hierdoor ontstaat 
een nieuwe ontsluiting van het centrum (en daardoor ontlasting van de 
bestaande routes). 
 
Figuur B.5.2:  Toekomstige verkeersstructuur (Bron: Masterplan Dokkershaven). 

 
 

 

Bereikbaarheid autoverkeer en openbaar vervoer 
Tabel B.5.2 geeft een overzicht van de verkeersintensiteiten ten gevolge van de 
realisatie van de plannen voor het Scheldekwartier op de 29 beschouwde 
wegvakken, met een onderscheid ten aanzien van de realisatie van de plannen 
voor het Edisongebied. 
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Tabel B.5.2:  Etmaalintensiteiten Scheldekwartier met en zonder Edisongebied. 
Wegvak 2005 Autonome ontw. 

2020 zonder 
Edisongebied 

Autonome ontw. 
2020 met 

Edisongebied 

Scheldekwartier 
2020 zonder 
Edisongebied 

Scheldekwartier 
2020 met 

Edisongebied 

1 3.800 4.500 4.600 11.200 11.700 

2 3.700 4.500 4.500 10.800 11.300 

3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6.600 6.900 

4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7.000 7.300 

5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7.300 7.600 

6 3.600 4.400 4.400 5.300 5.500 

7 14.300 17.200 18.700 13.600 14.900 

8 13.600 16.800 18.200 13.100 14.500 

9 4.200 6.100 6.200 5.900 6.100 

10 3.700 4.900 5.000 4.800 4.900 

11 2.200 2.800 2.900 3.000 3.100 

12 3.600 4.400 4.400 5.300 5.500 

13 2.400 2.700 7.600 2.700 7.800 

14 8.200 10.600 14.900 12.400 17.000 

15 9.500 11.100 13.400 13.100 15.400 

16 8.200 10.500 14.800 12.300 16.500 

17 3.100 3.700 6.800 3.700 6.900 

18 1.300 1.500 2.100 1.600 2.200 

19 800 1.000 1.400 1.000 1.500 

20 1.700 2.300 2.300 6.100 6.300 

21 2.600 3.100 3.200 4.400 4.500 

22 7.100 9.000 9.100 7.700 7.800 

23 12.800 15.400 16.400 9.900 12.500 

24 9.400 11.200 10.800 11.700 10.600 

25 8.500 10.800 11.200 11.600 12.100 

26 3.400 4.400 4.500 3.900 3.900 

27 3.200 3.500 3.500 3.300 3.400 

28 11.100 11.900 12.900 12.100 13.100 

29 8.900 9.200 10.100 9.400 10.300 
 

Geconcludeerd kan worden dat de nieuwe verbinding Aagje Dekenstraat 
(wegvakken 3, 4, 5 en 20) – Koningsweg (wegvakken 1 en 2) een substantieel 
aandeel in de verkeersontsluiting krijgt. Op de Nieuwe Vlissingseweg (wegvak 
15) en de Prins Hendrikweg (wegvak 14) neemt de verkeersintensiteit met 15 á 
20% toe, terwijl op de Paul Krugerstraat (wegvakken 7 en 8) de 
verkeersintensiteit ten opzichte van de autonome ontwikkeling met ca. 20% 
afneemt. 
 
Door de ontwikkeling van het Scheldekwartier neemt de verkeersintensiteit op 
de Keersluisbrug verder toe: zonder Edisongebied van 11.000 tot 12.800 
motorvoertuigen per etmaal en met Edisongebied van 14.400 tot 16.600. Op 
grond van het huidige verkeersbeeld en de mogelijkheden die er zijn om de 
route via de Sloebrug te nemen worden geen knelpunten verwacht voor het 
verkeer vanuit de stad. In de omgekeerde richting, vanaf de Prins Hendrikweg 
richting het centrum, kan echter stagnatie voor het autoverkeer ontstaan. 
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De hinder voor het busverkeer zal beperkt blijven aangezien gebruik gemaakt 
kan worden van de vrije busbaan op de Prins Hendrikweg. 
Score: -. 
 

Bereikbaarheid fietsverkeer 
Zoals in B.1.4 aangegeven zijn tal van maatregelen voorzien om het gebruik van 
de fiets aan te moedigen. Van de vrijliggende of aanliggende 
fietsvoorzieningen, de stallingsmogelijkheden en de veilige kruisingen zal een 
positieve werking uitgaan. Dit zal het mogelijk negatieve effect, op het 
fietsgebruik, van de toename van het autoverkeer compenseren, is de 
inschatting. Score: 0. 

B.5.3 Mitigerende maatregelen 

Het kruispunt nabij de Keersluisbrug verdient aandacht bij de uitwerking: op 
welke wijze wordt de doorstroming het minst gehinderd door brugopeningen? 
Infrastructurele maatregelen binnen en buiten het plangebied (Sloebrug), in 
combinatie met een adequate verkeerslichtregeling, een goede bewegwijzering 
en afspraken over brugopeningen (bloktijden en duur van de brugopeningen) 
moeten problemen tot een minimum beperken. 

B.6 Scheepvaartverkeer 

B.6.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Kanaal door Walcheren 
Het Kanaal door Walcheren vormt met het Veerse Meer een alternatief voor de 
doorgaande noord-zuid-route die vanuit de Oosterschelde via het Kanaal door 
Zuid-Beveland naar de Westerschelde loopt. 
  
Scheepvaartintensititeiten 
Tabel B.6.1 geeft inzicht in het scheepvaartverkeer op het Kanaal door 
Walcheren zoals geregistreerd in het jaar 2006 [RWS, 2007]. Het betreft het 
aantal passerende schepen op een aantal markante punten. Voor de 
intensiteiten op het traject Vlissingen - Middelburg zijn de cijfers van de 
Schroebrug representatief, voor de intensiteiten op het traject Middelburg - 
Veere zijn dat de cijfers van de sluis Veere.  
 
Tabel B.6.1:  Aantal gepasseerde schepen op het Kanaal door Walcheren (2006). 
Telpunt Binnenvaart Zeevaart Recreatievaart Totaal 

Sluizen 
Vlissingen 

7.039 2.815 16.559 26.413 

Schroebrug 
Middelburg9 

1.780 80 13.078 14.938 

Sluizen Veere 1.981 42 24.230 26.253 

Zandkreeksluis 2.225 36 34.11710 36.378 
                                                 
9 Dit betreffen aantallen zoals geregistreerd in 2005. Van 2006 zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. 
10 In het rapport [RWS, 2007] staat abusievelijk een aantal van 34.165 genoemd. 
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Sinds 1995 is zowel bij de beroeps- als de recreatievaart een geleidelijke 
afname geconstateerd. 
 
Tabel B.6.2 geeft een onderverdeling van het aantal recreatievaartuigen op 
basis van het vaarttuigtype. 

 
Tabel B.6.2:  Onderverdeling naar type recreatievaartuig (2005). 

Telpunt Motor-
jacht 

Speed-
boot 

Zeil-
jacht 

Sport-
visser 

Bruine 
Vloot 

Overige Totaal 

Sluizen 
Vlissingen 

3.387  12.008 2 366 796 16.559 

Schroebrug 
Middelburg11 

2.379 85 10.281 6 242 85 13.078 

Sluizen 
Veere 

6.535  16.234 1 714 746 24.230 

Zandkreeksluis 8.254  23.981  469 1.413 34.117 
 

Ten opzichte van 1995 is in het rapport van Rijkswaterstaat [RWS, 2006] een 
opvallend verschil geconstateerd: het aantal zeiljachten in de sluis bij 
Vlissingen is bijna gehalveerd (in 1995 werden 20.029 vaartuigen geteld). Als 
mogelijke verklaringen gelden het veranderde bedieningsregime, een 
verschuiving van het scheepvaartverkeer naar het kanaal door Zuid-Beveland en 
een toename van het gebruik van de Koopmanshaven in Vlissingen en de 
jachthaven in Breskens. 
 
Op basis van telgegevens over het jaar 2005 is voor de Zandkreeksluis is een 
uitsplitsing naar maanden van het jaar, dagen van de week en uren van de dag 
gemaakt [RWS, 2005]. Op basis daarvan kan geconstateerd worden dat de 
recreatievaart zich met name afspeelt in de maanden mei t/m september. Ruim 
50% van het scheepvaartverkeer vindt plaats in de maanden juli en augustus. 
Verder blijkt uit het rapport dat (ook) in de zomermaanden de zaterdagen en 
zondagen de drukste dagen van de week zijn en dat het middaguur het drukste 
tijdstip van de dag is. In de maanden juni, juli en augustus van 2005 passeerden 
op dat moment gemiddeld 41 schepen per uur de Zandkreeksluis. 
Niet gepubliceerde telgegevens van de provincie geven eenzelfde beeld van de 
verdeling over jaar, week en dag te zien voor de Schroebrug in Middelburg en 
de Sluizen van Vlissingen. 
 
Brugopeningen 
Het scheepvaartverkeer op het Kanaal door Walcheren gaat gepaard met de 
opening van bruggen. Daarbij gaat het om de Keersluisbrug en de Sloebrug in 
Vlissingen, de Draaibrug te Souburg en de Schroebrug en de Stationsbrug in 
Middelburg. De bruggen worden elke dag van 6 tot 22 uur bediend. 
Buiten de genoemde bedieningstijden kan de beroepsvaart per marifoon 
verzoeken om extra bediening van de bruggen. Wanneer dergelijke verzoeken 
worden gehonoreerd kan de recreatievaart meeliften. 
 
Op basis van meerjarige telgegevens varieert de gemiddelde openingstijd van 
ca. 5 minuten voor de Sloebrug te Vlissingen tot ruim 7 minuten voor de 
Stationsbrug in Middelburg. Voor de Keersluisbrug in Vlissingen is een 
gemiddelde openingstijd van ca. 6,5 minuten berekend. 
 

                                                 
11 Dit betreffen aantallen zoals geregistreerd in 2005. Van 2006 zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. 
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Om het wegverkeer zo min mogelijk te belemmeren zijn bloktijden 
afgesproken. Een bloktijd is een periode dat de brug alleen beschikbaar is voor 
het wegverkeer. Bloktijden zijn bedoeld voor het halen van een trein, de 
passage van bussen en het verwerken van spits (auto-) verkeer en worden per 
brug vastgesteld. Voor de Keersluisbrug in Vlissingen gelden de periodes van 14 
tot 22 en van 44 tot 52 minuten over het hele uur als bloktijden. Ook voor de 
Draaibrug te Souburg en de bruggen in Middelburg gelden bloktijden. Voor de 
Sloebrug gelden geen bloktijden.  
Wanneer er geen aanbod van beroepsvaart is geldt als aanvullende regeling dat 
de brug van maandag t/m vrijdag van 8 tot 20 uur, m.u.v. de feestdagen 
eenmaal per uur geopend wordt om ca. 22 minuten over het uur, of bij aanbod 
van 5 of meer jachten. 
 
Op basis van nagenoeg complete telgegevens van de provincie Zeeland, zijnde 
de vaarwegbeheerder van het Kanaal door Walcheren, over het jaar 2006 is de 
volgende informatie samengesteld: 
 gemiddeld over het hele jaar werd de Keersluisbrug 12 keer per dag 

geopend. De Sloebrug ging 10 keer per dag open 
 het maximum aantal brugopeningen, in het recreatieseizoen, bedroeg 31x 

keer per dag 
 het maximum aantal openingen per uur bedroeg 4 stuks 

 
Sluisgebruik 
Tabel B.6.3 geeft een overzicht van het gebruik van de sluizen van Vlissingen. 
De gegevens zijn gebaseerd op telgegevens van de provincie Zeeland, zijnde de 
beheerder van de sluizen. 
 
Tabel B.6.3:  Aantal passerende schepen Sluizen Vlissingen.  
Indicator 2003 2004 

Gemiddeld aantal recreatievaartuigen per dag 52 48 

Maximum aantal recreatievaartuigen per dag 518 312 

Aantal recreatievaartuigen op de 20 drukste dagen 229 – 518* 200 - 312 

Gemiddeld aantal beroepsvaartuigen per dag 24 26 

Maximum aantal beroepsvaartuigen per dag 60 58 

Aantal beroepsvaartuigen op de 20 drukste dagen 48 – 60 50 - 58 
 

*) Dit betrof een extreem drukke dag. Op de op-een-na-drukste dag passeerden 340 
vaartuigen de sluizen. 

 

Westerschelde 
De Westerschelde is een hoofdtransportas voor de zeevaart en de binnenvaart 
naar belangrijke havens en industriële complexen. In wet- en regelgeving en in 
internationale verdragen is vastgelegd dat een veilige en vlotte vaart op de 
Westerschelde en een goede toegankelijkheid voor de havens gegarandeerd 
moet worden. 
 
De Westerschelde is een getijdenrivier waarbij naast de stroming als gevolg van 
de rivierafvoer ook rekening gehouden moet worden met eb- en vloedstromen, 
die van grote invloed zijn op de vaarsnelheid en de koers van de schepen. Als 
gevolg van dit getij vallen grote delen van de Westerschelde droog of is de 
waterdiepte onvoldoende voor de scheepvaart. Het verschil tussen gemiddeld 
hoog- en laag water bedraagt bij Vlissingen 3,9 meter. 
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De fysieke kenmerken van de Westerschelde met getij, sterke stroming, 
vaargeulen, ondiepten en droogvallende platen in combinatie met drukke 
zeevaart en binnenvaart maken dat dit gebied zich onderscheidt van andere 
wateren waarvan de recreatievaart gebruik maakt. Daarom moeten er hoge 
eisen worden gesteld aan de kennis en ervaring van de schippers en de 
uitrusting van de schepen.  
 
Voor de recreatievaart kan de Westerschelde nabij Vlissingen als volgt worden 
gekarakteriseerd: 
 ten westen van de lijn Vlissingen – Breskens (zeemonding): Dit deelgebied is 

een onderdeel van het vaargebied langs de Hollandse en Belgische kust. 
Ook bestaat er een relatie met de Deltawateren. Het accent van het 
gebruik ligt op zeewaardige zeiljachten met een ervaren bemanning en 
wedstrijdzeilers. Ook is het gebied aantrekkelijk voor passanten die 
voldoende kennis hebben over het varen op de kustwateren. Ook buiten de 
vaargeulen voor de beroepsvaart is er veel ruimte beschikbaar voor de 
recreatievaart. Er doen zich weinig conflicten voor. 

 tussen Vlissingen – Breskens en Kruiningen – Perkpolder: Dit gebied wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een relatief brede hoofdvaargeul en 
goed bevaarbare nevengeulen. Daarnaast is er ook buiten de vaargeulen 
vaarwater met voldoende diepte aanwezig waar de recreatievaart gebruik 
van kan maken. Naast de op de Noordzeekust georiënteerde zeewaardige 
zeiljachten komen hier ook kleinere zeil- en motorboten en visboten voor. 
Tevens is dit vaargebied van belang voor passanten die vanuit de 
Deltawateren via het Kanaal door Walcheren en het Kanaal door Zuid-
Beveland de Westerschelde bezoeken. Opgemerkt wordt dat dit het drukst 
bevaren deel van de Westerschelde is voor zowel de beroepsvaart als de 
recreatievaart. 

 
Scheepvaartintensiteiten 
Tabel B.6.4 geeft een overzicht van het aantal scheepvaartbewegingen op de 
Westerschelde (excl. recreatievaart), zoals geregistreerd in 2006. [RWS, 2007]. 
 
Tabel B.6.4:   Aantallen scheepvaartbewegingen beroepsvaart op de Westerschelde 
 (2006). 
Traject Binnenvaart12 Zeevaart Totaal 

Mondingsgebied-Vlissingen 7.000 41.754 48.754 

Sloehaven-Terneuzen 27.000 35.509 62.509 

Terneuzen- Hansweert 54.000 27.160 81.160 

Hansweert – Belg/Ned. grens 15.000 26.672 41.672 
 

Naar verwachting zal het aantal zeeschepen op de Westerschelde de komende 
jaren toenemen als gevolg van ontwikkelingen in de havens van Vlissingen (op- 
en overslag van containers) en Antwerpen (nieuwe dokken op de linker Schelde-
oever). Op de langere termijn zal ook de bouw van een nieuwe zeesluis in 
Terneuzen tot een toename van scheepvaartverkeer leiden. Door de 
overslagfunctie van de havens (containers) is als afgeleid effect van de groei 
van de zeevaart ook een toename van het aantal sluispassages en scheeps-
bewegingen van de binnenvaart op de kanalen te verwachten. 

 
Voor de Westerschelde zijn geen gegevens beschikbaar van het aantal 
passerende recreatievaartuigen. Wel zijn de resultaten van recreatietellingen 
voorhanden [PZ, 2006].  

                                                 
12 Schatting 
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In 2005 is in totaal op 13 dagen vanuit een vliegtuig geteld. Figuur B.6.1 in 
combinatie met tabel B.6.5 geeft een indruk van het aantal recreatievaartuigen 
dat is waargenomen in (het westelijk deel van de Westerschelde). 
 
Figuur B.6.1: Ligging van de telgebieden. 

 
 
 

Tabel B.6.5:  Aantal waargenomen vaartuigen tijdens tellingen. 
Watergebied Gemiddeld Maximum 

A. Oostgat/Deurloo 6 31 

B. Vlakte van de Raan 10 37 

C. Wielingen 21 50 

D. Vaarwater langs de Hoofdplaat 9 27 
L. Honte/Schaar van Spijkerplaat 8 30 

 
De resultaten van de tellingen van 2005 zijn vergeleken met tellingen uit 
eerdere jaren (1990, 1998 en 2002). Daarbij is geconstateerd dat in 1998, 2002 
en 2005 minder vaartuigen zijn geteld dan in 1990, terwijl in 2005 het laagste 
aantal vaartuigen is geregistreerd. De oorzaak van de lagere aantallen is niet 
bekend. 
 
Ligplaatsen 
In de huidige situatie bevinden zich verspreid over 10 jachthavens ca. 1300 
ligplaatsen rond de Westerschelde. Ruim de helft daarvan bevindt zich in het 
westelijk deel van de Westerschelde, te weten ca. 580 in Breskens en 185 in 
Vlissingen (Michiel de Ruyter in de Vissershaven en de Schelde in het 
Edisongebied). 
 
Nautische veiligheid 
Binnen het beheergebied van RWS Dienst Zeeland vinden jaarlijks tussen 70 en 
105 ongevallen plaats (op basis van de gegevens van de jaren 1998 en 2001 t/m 
2005) [RWS, 2006-2]. In de betreffende jaren is sprake geweest van 1 dodelijk 
ongeval en 12 ongevallen waarbij gewonden vielen. De meest voorkomende 
types ongevallen betroffen ‘aanvaringen met infrastructuur’ en ‘aanvaringen 
tussen twee of meer vaartuigen’. De meeste ongevallen waarbij twee of meer 
vaartuigen betrokken waren vonden plaats tussen binnenvaartschepen 
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onderling, tussen recreatievaartuigen onderling en tussen binnenvaart en 
zeevaart. De meest voorkomende oorzaken van ongevallen zijn 
‘bedieningsfouten’ en ‘omgevingsfouten’. Omgevingsfouten hangen samen met 
de onbekendheid met het gebied. 

B.6.2 Effecten 

De aanleg van de ligplaatsen voor de recreatievaart leidt tot een toename van 
het scheepvaartverkeer, zowel op de Westerschelde als in het Kanaal door 
Walcheren. Een nauwkeurige voorspelling van aantallen vaarbewegingen en de 
richting ervan is niet te maken. Wel kan op basis van ervaringsgegevens in de 
omgeving en elders een inschatting worden gemaakt. 
 
In totaal gaat het voor beide tezamen (Scheldekwartier en Edisongebied) om ca. 
900 nieuwe ligplaatsen, waarvan ca. 150 ligplaatsen voor passanten. Uit 
onderzoek naar het vaargedrag in het IJsselmeergebied [WRA, 2006] blijkt in 
het hoogseizoen 20 tot 30% van de ligplaatshouders onderweg is. Het 
uitvaarpercentage varieert van ca. 5 tot bijna 30%. Op grond van de telgegevens 
mag voor havens met een substantieel aantal passantenplaatsen uit worden 
gegaan van een uitvaarpercentage van maximaal 30%. 
 
In het geval van Vlissingen zal het recreatieverkeer zich verspreiden over twee 
richtingen, noordwaarts richting Middelburg en het Veerse Meer en zuidwaarts 
richting Westerschelde.   
 
Het scheepvaartverkeer kan ook leiden tot een toename van het aantal (of de 
duur van) brugopeningen. Dit kan leiden tot stremmingen, voor zowel 
wegverkeer als langzaam verkeer.  
 

Kanaal door Walcheren 
Het Kanaal door Walcheren is voor het huidige scheepvaartverkeer 
overgedimensioneerd. Zoals in B.6.1 aangegeven is sinds 1995 sprake geweest 
van een geleidelijke afname van het scheepvaartintensiteiten. De inschatting is 
dat de aanleg van de nieuwe ligplaatsen in Vlissingen (ca. 900 stuks) niet tot 
problemen op het kanaal zelf leidt. 
 
Een tweede mogelijk effect betreft extra en/of langere brugopeningen. Op 
bepaalde dagen en tijden in het vaarseizoen zal hier zeker sprake van zijn. In 
samenhang met de toenemende verkeersintensiteit kan dit leiden tot 
stremmingen in het wegverkeer. In de in B.6.2 aangekondigde studie naar de 
toekomstige verkeersontsluiting van dit deel van Vlissingen zal rekening 
gehouden moeten worden met de toename van de recreatievaart. 
(Score: -) 
 

Westerschelde 
Voor de Westerschelde is met name de nautische veiligheid een aandachtspunt. 
Aan de hand van een door Rijkswaterstaat ontwikkeld toetsingskader voor 
nieuwe ontwikkelingen langs de Westerschelde is een inschatting gemaakt van 
de gevolgen van de realisatie van de nieuwe ligplaatsen. Bijlage 1 van dit MER 
doet daar verslag van. Conclusie is dat zonder maatregelen een vlotte en veilige 
doorvaart op de Westerschelde niet kan worden gegarandeerd (Score: -). 
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B.6.3 Mitigerende maatregelen 

 

Kanaal door Walcheren 
Voor het Kanaal door Walcheren zijn vooralsnog geen specifieke maatregelen 
noodzakelijk. Gezien de onvoorspelbaarheid van het recreatieve verkeer is het 
wel noodzakelijk de ontwikkelingen te volgen (monitoring) en zonodig 
maatregelen te treffen. Daarbij kan gedacht worden aan de realisatie van extra 
wachtplaatsen, extra informatie over openingstijden van de bruggen, 
lichtkranten langs de oever (‘goed aan blijven sluiten’) e.d.  
 

Westerschelde 
Zoals uit de effectbeschrijving is gebleken zijn maatregelen nodig om de vlotte 
en veilige doorvaart op de Westerschelde te garanderen. In overleg met de 
provincie, Rijkswaterstaat (w.o. het Schelde Coördinatie Centrum) en het 
Loodswezen is de volgende lijst van mogelijke maatregelen opgesteld: 
 Fysieke maatregelen: ontmenging zeevaart-kleine vaart (onderzoek loopt) 
 Elektronische maatregelen: verkeerslichten, DRUP’s als scheepvaartkundige 

variant van de DRIP’s, lichtkrant bij de uitgang van de sluizen, actieve 
verkeersbegeleiding 

 Communicatie: contact tussen de sluismeester van de provincie en het 
Schelde Coördinatie Centrum 

 Juridisch: opstellen havenreglement (b.v. uitvaarverbod bij bepaalde 
windkracht) incl. afspraken maken met de Korps Landelijke Politiediensten 
(KLPD) en het Openbaar Ministerie over handhaving 

 Educatie: Instructie bij de jachthaven zelf. Aandacht voor verschillende 
doelgroepen (passanten versus vaste ligplaatsen). Interactieve DVD 
samenstellen en verspreiden. Instructie/informatie niet alleen bij de 
jachthavens in Vlissingen, maar ook in magazines en in andere jachthavens. 

 
De komende tijd worden deze maatregelen in samenhang met andere 
ontwikkelingen op en langs de Westerschelde uitgewerkt tot een concreet 
maatregelenpakket. RWS zal als bevoegd gezag het initiatief nemen om het de 
eerste drie genoemde categorieën van maatregelen verder uit te werken en te 
implementeren. De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor het 
havenreglement en voor de maatregelen die genoemd staan onder de noemer 
Educatie. 

B.7 Geluid 

B.7.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Wegverkeerslawaai 
Ten behoeve van dit MER is een studie uitgevoerd naar de geluidsbelasting van 
woningen langs wegen in en rond het plangebied [BGC, 2007-2]. Op basis van 
ondermeer de verkeersintensiteiten zoals weergegeven in B.5 zijn de 
geluidbelastingen bepaald op verschillende waarneemhoogtes op een groot 
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aantal waarneempunten. Bijlage 2 geeft een overzicht van de ligging van de 
beschouwde waarneempunten.  
De toevoegingen A, B, C en D duiden op de hoogtes van de waarneempunten (A 
= 1,8 m, B = 4,5 m, C = 7,5 m en D = 10 m). 
 
Bij de presentatie van de gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen wegen 
binnen en wegen buiten het plangebied. Tabel B.7.1 bevat, met een verwijzing 
naar bijlage 2, een samenvattend overzicht van de berekende geluidbelastingen 
op bestaande woningen aan wegen binnen of aan de rand van het plangebied.  
De kolommen 2 t/m 4 geven de geluidbelastingen voor de huidige situatie (op 
basis van verkeersgegevens uit 2005) en voor de scenario’s voor de autonome 
ontwikkeling.  
 
Tabel B.7.1:   Geluidbelastingen bestaande woningen langs bestaande wegen in of 
 nabij het plangebied  (2005 en 2020 zonder Scheldekwartier). 

Wegvak / 
Waarneempunt 

2005 Autonome ontwikkeling 
2020 zonder 
Edisongebied 

Autonome ontwikkeling 
2020 met Edisongebied 

7, 8: Paul Krugerstraat 
b41_B 63 63 65 

b42_B 63 63 65 

b44_A 63 63 65 

b44_B 64 63 65 

3, 20: Aagje Dekenstraat 
b22_B 51 52 55 

b23_C 52 53 55 

b40_B 54 56 56 

9 t/m 11: Van Dishoeckstraat 
b20_A 61 62 62 

b20_B 60 62 62 

b19_B 59 61 61 

b20_D 59 61 61 

21. Coosje Buskenstraat 
b28_C 55 56 56 

b29_A 56 57 57 

b32_C 52 53 53 
 

Tabel B.7.2 geeft de hoogst berekende geluidsbelasting langs relevante wegen 
buiten het plangebied (zie figuur B.5.1 voor de ligging van de wegvakken). 
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Tabel B.7.2:  Geluidsbelastingen langs wegen buiten het plangebied. 
 2005 Autonome 

ontwikkeling 2020 
zonder Edisongebied 

Autonome 
ontwikkeling 2020 
met Edisongebied 

  2: Scheldestraat 58 58 59 

23: Paul Krugerstraat tussen 
Scheldestraat en             
Van Dishoeckstraat 

66 67 67 

24: Paul Krugerstraat tussen 
Badhuisstraat en 
Scheldestraat 

65 66 65 

25: Badhuisstraat tussen 
Aagje Dekenstraat en      
Paul Krugerstraat 

59 60 60 

26: Badhuisstraat tussen 
Paul Krugerstraat en 
Koudekerkseweg 

63 64 64 

27: Gravestraat  62 62 

28: President Rooseveltlaan 
tussen    
Nieuwe Vlissingseweg en 
Boterbloemlaan 

64 65 65 

29: President Rooseveltlaan 
tussen Boterbloemlaan en 
Schuitvaartstraat 

64 64 64 

 
Geconstateerd kan worden dat de geluidbelastingen langs de meeste wegvakken 
enigszins toenemen als gevolg van de autonome groei van het wegverkeer. De 
toename is op een aantal wegvakken nog wat hoger wanneer  het Edisongebied 
eerder tot ontwikkeling komt dan het Scheldekwartier. 
 

Industrielawaai 
Het Scheldekwartier maakt deel uit van het industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven dat vanwege de Wet geluidhinder is gezoneerd. De 
vaststelling van de geluidszone dateert uit 1989, goedkeuring door het Rijk vond 
plaats in 1990. Het gezoneerde gebied omvat de volgende terreinen: 
Scheldekwartier, KSG Eilandlocatie, Edisongebied, Binnenhavens, veerplein, 
stationsemplacement, de  Buitenhaven en de bedrijventerreinen ten oosten van 
de Buitenhaven. 
Binnen het gezoneerde terrein zijn enkele kleine ‘eilandjes’ aanwezig die niet 
tot het gezoneerde terrein behoren. Het gaat hierbij om scholen, woningen en 
kantoren. 
 
De zone, zie figuur B.7.1, strekt zich uit over een groot deel van de binnenstad. 
Voor de woningen, gelegen binnen de zone zijn aanvankelijk hogere waarden 
vastgesteld uitgaande van de aanwezigheid van de KSG. Deze waarden waren 
hoger dan 55 dB(A) en voor een aantal gevallen zelfs hoger dan 60 dB(A). Door 
het vertrek van KSG van het Scheldekwartier is de geluidsbelasting omlaag 
gebracht. Hierdoor is feitelijk het saneringsprogramma uitgevoerd. Voor de 
omliggende woningen zijn de toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld op 
maximaal 57 dB(A). Het gaat hierbij om totaal 1023 woningen, waarvan 74 
woningen met een geluidsbelasting van 57 dB(A) en 949 van 55 dB(A). 
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Figuur B.7.1: Huidige geluidzone De Schelde/Buitenhaven 

 
 
Indien de huidige plannen voor het Scheldekwartier en het Edisongebied niet tot 
uitvoering komen (Autonome ontwikkeling 2020 zonder Edisongebied), blijft de 
huidige bestemming (‘industriële doeleinden’) van kracht, inclusief de huidige 
zone en hogere waarden. 
 
Het scenario waarbij het Edisongebied wel en het Scheldekwartier niet wordt 
getransformeerd (Autonome ontwikkeling 2020 met Edisongebied) leidt tot een 
aanpassing van de geluidzone. Deze aanpassing zal echter vooral aan de kant 
van het Edisongebied tot zichtbare gevolgen leiden. Het effect op de 
geluidbelasting van de woningen rond het Scheldekwartier zal beperkt zijn 
vanwege de blijvende aanwezigheid, in dat scenario, van bedrijven op het KSG-
terrein. 

B.7.2 Effecten 

 

Wegverkeerslawaai 
In het voor dit MER uitgevoerde onderzoek naar wegverkeerslawaai [BGC, 2007-
2] zijn de effecten van de ontwikkeling van Scheldekwartier berekend. In het 
onderzoek is onderscheid gemaakt in vier situaties: 
1. Bestaande woningen langs bestaande wegen 
2. Nieuwe woningen langs bestaande wegen 
3. Nieuwe woningen langs nieuwe wegen 
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4. Bestaande woningen langs nieuwe wegen. 
 
Ad. 1 Bestaande woningen langs bestaande wegen 
De tabellen B.7.3 en B.7.4 geven een overzicht van de berekende 
geluidsbelastingen op een aantal representatieve waarneempunten ter plaatse 
van bestaande woningen in en rond het plangebied. 

 
Tabel B.7.3:  Geluidbelastingen bestaande woningen langs bestaande wegen in en 
 nabij het plangebied. 

Weg / Wnp 2005 Autonome 
ontwikkeling 
2020 zonder 
Edisongebied 

Autonome 
ontwikkeling 

2020 met 
Edisongebied 

Scheldekwartier 
2020 zonder 
Edisongebied 

Scheldekwartier 
2020 met  

Edisongebied 

7, 8: Paul Krugerstraat 
b41_B 63 63 65 61 61 

b42_B 63 63 65 61 62 

b44_A 63 63 65 61 61 

b44_B 64 63 65 61 61 

3, 20: Aagje Dekenstraat 
b22_B 51 52 55 59 59 

b23_C 52 53 55 60 60 

b40_B 54 56 56 60 60 

9 t/m 11: Van Dishoeckstraat 
b19_B 59 61 61 61 61 

b20_A 61 62 62 62 62 

b20_B 60 62 62 62 62 

b20_D 59 61 61 61 61 

21. Coosje Buskenstraat 
b28_C 55 56 56 58 58 

b29_A 56 57 57 59 59 

b32_C 52 53 53 55 55 
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Tabel B.7.4:  Geluidbelastingen van woningen langs wegen buiten het plangebied. 
Wegvak 2005 Autonome 

ontwikkeling 
2020 zonder 
Edisongebied 

Autonome 
ontwikkeling 

2020 met 
Edisongebied 

Schelde-
kwartier 

2020 zonder 
Edisongebied 

Schelde-
kwartier 
2020 met  

Edisongebied 

2: Scheldestraat 58 58 59 58 58 

23: Paul Krugerstraat 
tussen Scheldestraat en 
Van Dishoeckstraat 

66 67 67 65 66 

24: Paul Krugerstraat 
tussen Badhuisstraat en 
Scheldestraat 

65 66 65 66 65 

25: Badhuisstraat tussen 
Aagje Dekenstraat en Paul 
Krugerstraat 

59 60 60 60 60 

26: Badhuisstraat tussen 
Paul Krugerstraat en 
Koudekerkseweg 

63 64 64 64 65 

27: Gravestraat  62 62 62 62 

28: President 
Rooseveltlaan tussen 
Nieuwe Vlissingseweg en 
Boterbloemlaan 

64 65 65 65 65 

29: President 
Rooseveltlaan tussen 
Boterbloemlaan en 
Schuitvaartstraat 

64 64 64 64 64 

 
Geconcludeerd kan worden dat realisatie van het Scheldekwartier, door de 
nieuwe ontsluitingroute vanuit de binnenstad en de toename van de 
verkeersintensiteiten, leidt tot een verhoging van de geluidbelasting van 
maximaal 7 dB langs de Aagje Dekenstraat. Dit betreft ca. 99 woningen. 
Langs de Van Dishoeckstraat blijft de geluidbelasting (nagenoeg) gelijk, terwijl 
langs de Coosje Buskenstraat (31 woningen) de toename maximaal 2 dB 
bedraagt. Langs andere wegen buiten het plangebied worden lagere toenames 
berekend. Langs de Paul Krugerstraat mag tussen de Scheldestraat en de 
Keersluisbrug een afname met ca. 4 dB verwacht worden als gevolg van de 
nieuwe ontsluitingsroute vanuit de binnenstad (Aagje Dekenstraat – Verlegde 
Koningsweg). Langs dit traject bevinden zich 176 woningen. 
Per saldo blijft de geluidsituatie gelijk. Tegenover de relatief hoge toename van 
de geluidbelasting langs de Aagje Dekenstraat staat een wat geringere afname 
langs de Paul Krugerstraat, die echter wel meer woningen betreft (Score: 0).  
 
Ad 2. Nieuwe woningen langs bestaande wegen 
Op grond van de Wet geluidhinder geldt voor dit soort situaties een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal toelaatbare waarde bedraagt 63 
dB. 
 
Tabel B.7.7 geeft een overzicht van de berekende geluidsbelastingen op een 
aantal representatieve waarneempunten ter plaatse van nieuwe woningen langs 
bestaande wegen in het plangebied.  
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Tabel B.7.7:  Geluidbelastingen nieuwe woningen langs bestaande wegen. 
Wegvak / 

Waarneempunt 
Scheldekwartier 2020 
zonder Edisongebied 

Scheldekwartier 2020 
met  Edisongebied 

8: Paul Krugerstraat tussen Nieuwe Vlissingseweg en Van Dishoeckstraat 
n01_B 58 59 

n02_B 58 59 

9 t/m 11: Van Dishoeckstraat 
n19_A 55 55 

n49_A 55 55 

12 Houtkade 

n91_A 59 59 

n97_A 60 60 
 

De nieuwe woningen langs de bestaande wegen in het plangebied krijgen te 
maken met geluidbelastingen die de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De 
geluidbelastingen blijven echter beneden de maximaal toelaatbare waarde. 
 
Ad 3. Nieuwe woningen langs nieuwe wegen 
Op grond van de Wet geluidhinder geldt voor dit soort situatie een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal toelaatbare waarde bedraagt 58 
dB. 
 
Tabel B.7.8 geeft een overzicht van de berekende geluidsbelastingen op een 
aantal representatieve waarneempunten ter plaatse van nieuwe woningen langs 
nieuwe wegen in het plangebied. Gekozen is voor waarneempunten op de 
eerstelijnsbebouwing. Door de grotere afstand en door de afschermende 
werking van de bebouwing zullen de geluidbelastingen op achtergelegen 
woningen aanmerkelijk lager zijn. 
 
Tabel B.7.8:  Geluidbelastingen nieuwe woningen langs nieuwe wegen. 

Wegvak / Waarneempunt Scheldekwartier 2020 
zonder Edisongebied 

Scheldekwartier 2020 
met  Edisongebied 

(Doorgetrokken) Aagje Dekenstraat 
n78_A 60 60 

n84_A 60 60 

n84_C 59 60 

n86_A 59 60 

(Verlegde) Koningsweg 
n03_C 58 58 

n10_B 58 58 

n32_C 58 58 

Nieuwe verbinding tussen (Verlegde) Koningsweg en Houtkade 
n65_B 47 48 

n67_A 48 48 
 
De eerstelijns bebouwing langs de nieuwe wegen in het plangebied krijgt te 
maken met geluidbelastingen die de voorkeursgrenswaarde overschrijden. Langs 
de (doorgetrokken) Aagje Dekenstraat) wordt zonder maatregelen de maximaal 
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toelaatbare waarde overschreden. Dit betekent dat maatregelen nodig zijn om 
de geluidbelasting terug te dringen. 
 
Ad 4. Bestaande woningen langs nieuwe wegen. 
Voor deze situaties geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal 
toelaatbare waarde bedraagt in stedelijk gebied 63 dB. 
 
De woningen langs de Glacisstraat bevinden zich binnen de geluidzone van de 
toekomstige (doorgetrokken) Aagje Dekenstraat. In tabel B.7.9 zijn de 
geluidsbelastingen op de (tweedelijnsbebouwing) opgenomen. 
 
Tabel B.7.9:  Geluidbelastingen bestaande woningen langs nieuwe wegen. 

Wegvak / 
Waarneempunt 

Scheldekwartier 2020 
zonder Edisongebied 

Scheldekwartier 2020 
met  Edisongebied 

(Doorgetrokken) Aagje Dekenstraat 
b05_C 48 48 

b05_D 49 49 
 
Ondanks de afschermende werking van de eerstelijnsbebouwing is ter plaatse 
van de woningen langs de Glacisstraat sprake van (een beperkte) overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde. 
 

Industrielawaai 
Om geluidsgevoelige functies, zoals beschreven in het masterplan voor het 
Scheldekwartier mogelijk te maken, moeten deze terreinen uit het gezoneerde 
gebied gehaald worden. Een nieuwe zone moet worden vastgesteld. 
 
De provincie Zeeland heeft, in overleg met de gemeente Vlissingen, KSG en 
Zeeland Seaports een akoestisch onderzoek [PZ, 2008] uitgevoerd voor de 
nieuwe geluidszone. Daarbij is rekening gehouden met de wensen van 
aanwezige bedrijven ten aanzien van toekomstige uitbreidingen. Voor 
momenteel braakliggende terreinen zijn kengetallen voor de geluiduitstraling 
ingevoerd in het rekenmodel. In het onderzoek zijn ondermeer de volgende 
varianten beschreven: 
 Scheldekwartier 2020 met Edisongebied (in het onderzoek variant 0 

genoemd): deze variant beschrijft de situatie, waarbij het Scheldekwartier 
en het Edisongebied worden herontwikkeld volgens het masterplan, 
respectievelijk het structuurplan. Deze gebieden worden uit het 
gezoneerde terrein gehaald en de nieuwe zone wordt gebaseerd op het 
resterende industrieterrein (KSG, Buitenhaven en het gemeentelijke 
bedrijventerrein ten oosten van de Buitenhaven) 

 Scheldekwartier 2020 zonder Edisongebied (in het onderzoek variant 1 
genoemd): het Scheldekwartier wordt wel ontwikkeld en het Edisongebied 
niet. 

 
Het onderzoek heeft geresulteerd in geluidcontouren die de basis voor de 
nieuwe zone kunnen vormen. Figuur B.7.2 toont de contouren voor de variant 
Scheldekwartier 2020 met Edisongebied. 
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Figuur B.7.2:  Ligging van de 50 (blauw), 55 (groen) en 57 (oranje) dB(A) contour van de 
variant met Scheldekwartier en Edisongebied  (waarneemhoogte 5 meter) 

. 
 
Ook zijn berekeningen zijn uitgevoerd op een aantal relevante locaties, zie 
figuur B.7.3. Ter plaatse van bestaande bebouwing (Piet Heinkade en 
Vlissingsestraat) zijn de berekeningen uitgevoerd op een waarneemhoogte van 5 
meter. Ter hoogte van de nieuwbouwlocaties is rekening gehouden met de 
maximale bouwhoogtes. Ter plaatse van het Scheldekwartier zijn de 
geluidbelastingen bepaald op waarneemhoogtes van 5 tot 75 meter. Ter 
plaatste van de Koudenhoek is uitgegaan van waarneemhoogtes van 5, 10 en 15  
meter, terwijl ter plaatse van het Edisongebied is uitgegaan van 
waarneempunten op 15, 30 en 45 meter. 
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Figuur B.7.3:  Globale aanduiding waarneempunten. 

 
 

 
Tabel B.7.10 geeft de relevante grenswaarden en de resultaten van de 
berekeningen. Bij de bepaling van de grenswaarden is rekening gehouden met 
het begrip ‘redelijke sommatie’. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met 
het aantal voor de geluiduitstraling maatgevende bedrijven en de mate waarin 
die bedrijven continu geluid uitstralen. In geval van meerdere bedrijven met 
een jaargemiddeld niet continue geluiduitstraling mag op grond van de Wet 
geluidhinder een correctie op de rekenresultaten worden toegepast. De 
correctie bedraagt in dit geval 2 dB. Provincie en gemeente hebben, i.o.m. ZSP 
en KSG besloten om deze redelijke sommatie aan de bedrijven toe te kennen. 
Voor nieuwbouwlocaties geldt daarmee een toetsingswaarde van 55 + 2 = 57 
dB(A). Voor de bestaande bebouwing aan de Piet Heinkade geldt thans een 
grenswaarde van maximaal 57 dB(A). Dit is de in het kader van de sanering 
industrielawaai vastgestelde grenswaarde. Deze mag wettelijk worden verhoogd 
tot 60. Rekening houdende met de redelijke sommatie wordt de 
toetsingswaarde 60 + 2 = 62 dB(A). 
 

Piet Heinkade 

Scheldekwartier 

Koudenhoek 

Edisongebied 

Vlissingsestraat 
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Tabel B.7.10:  Resultaten industrielawaaiberekeningen. 
Locatie Toetsingswaarde Berekende geluidbelasting (LAr,LT) 

  Scheldekwartier 
2020 zonder 
Edisongebied 

Scheldekwartier 
2020 met 
Edisongebied 

Vlissingsestraat 57 55 55 

Piet Heinkade 62 62 61 

Koudenhoek 57 59 59 

Scheldekwartier 57 57 57 

Edisongebied 57 n.v.t. 61 
 
Uit de resultaten blijkt dat de maximaal toelaatbare geluidsbelasting ter 
plaatse van de Koudenhoek wordt overschreden. Dit geldt voor beide varianten. 
De overschrijding is een direct gevolg van de activiteiten van het resterende 
deel van KSG. KSG heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het 
terugdringen van de geluidsemissie, maar gebleken is dat dit niet mogelijk is 
zonder gevolgen voor de bedrijfsvoering. De conclusie is daarom dat 
woningbouw op genoemde locatie alleen mogelijk is met toepassing van de 
Interimwet Stad en Milieu13 of het van toepassing verklaren van de 
zeehavennorm14 voor dit gebied. 
 
Conclusie: uit de vergelijking van de figuren B.7.1 en B.7.2 kan worden 
geconstateerd dat door de herinrichting van het Scheldekwartier een 
aanmerkelijke verbetering van de geluidbelasting ter plaatse van bestaande 
bebouwing optreedt. De nieuwbouwplannen voldoen (grotendeels) aan de 
grenswaarden. (Score: ++) 
 

Cumulatie 
Op een aantal plekken zal sprake zijn van cumulatie van geluid. Met name de 
nieuwbouwwoningen op de locatie Koudenhoek worden belast met zowel 
industrielawaai als wegverkeerslawaai. De geluidbelasting vanwege de 
bedrijfsactiviteiten bedraagt ter plaatse 59 dB(A), terwijl het geluid vanwege 
het wegverkeer oploopt tot maximaal 60 dB. Cumulatief gezien betekent dit 
een MKM-waarde van 66 dB(A)15. Een dergelijke waarde duidt op een slechte 
milieukwaliteit. 

B.7.3 Mitigerende maatregelen 

 

Wegverkeerslawaai 
Geluidhinder vanwege wegverkeer kan worden voorkomen door maatregelen 
aan de bron (aanpassingen in de verkeersstructuur, stil asfalt), maatregelen 
tussen bron en ontvanger (geluidschermen, afschermende bebouwing) en 
maatregelen bij de ontvanger (geluidisolatiemaatregelen aan de woning). 

                                                 
13 De Interimwet Stad en Milieu biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen onder voorwaarden hogere 
geluidbelastingen toe te staan dan de Wet geluidhinder mogelijk maakt. 
14 De zeehavennorm biedt ruimte voor hogere geluidbelastingen in situaties waarin de geluidbelastingen 
afkomstig zijn van zeehavengebonden actviteiten die noodzakelijkerwijs in de open lucht plaatsvinden. 
Het moet gaan om beperkte uitbreidingen, aansluitend op bestaande woningen en/of herstructureringen.  
15 MKM = milieukwaliteitswaarde op basis van de zogenaamde Methode Miedema. Voor het 
wegverkeerslawaai is de Lden-waarde verhoogd met 2 om tot een bruikbare LAeq-waarde te komen.  
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Om de geluidbelastingen langs de Aagje Dekenstraat en de Van Dishoeckweg af 
te laten nemen worden verschillende maatregelen onderzocht. Daarbij wordt 
gedacht aan het inrichten van beide straten als verblijfsgebied met een 
toegestane rijsnelheid van 30 km/uur. Ook andere mogelijkheden, zoals het 
instellen van éénrichtingsverkeer op de Aagje Dekenstraat, zullen onderzocht 
worden.  
 
Op de Koningsweg en de Doorgetrokken Aagje Dekenstraat zal stil asfalt 
toegepast worden. Door deze maatregelen nemen de geluidbelastingen af tot 
beneden de maximaal toelaatbare waarde. Daar waar nodig zullen aanvullend 
gevelmaatregelen worden voorgeschreven c.q. getroffen. 
 

Industrielawaai 
Indien met toepassing van de Interimwet Stad en Milieu (of de zeehavennorm) 
de woningen aan de Koudenhoek/Houtkade gerealiseerd worden, zal extra 
aandacht geschonken moeten worden aan het ontwerp van deze woningen, met 
het oog op de hogere geluidsbelasting en de mogelijk optredende piekwaarden. 

B.8 Luchtkwaliteit 

Na het gereedkomen van het rapport waaraan in de navolgende paragrafen 
wordt gerefereerd is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Daarbij is het 
Besluit luchtkwaliteit vervallen.  
T.a.v. de normering heeft dit niet tot wijzigingen geleid. Met het van kracht 
worden van de nieuwe wet is het begrip NIBM (Niet in betekenende mate) 
geïntroduceerd. Dit is echter in dit geval niet van toepassing zodat toetsing aan 
de normen noodzakelijk is. Ook is een nieuwe versie van het  rekenmodel 
beschikbaar gekomen. Uit een aanvullend onderzoek [Vlis, 2008] is gebleken dat 
de verschillen met de berekeningen uit het rapport nihil zijn. 

B.8.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Ten behoeve van dit MER is een studie uitgevoerd naar de luchtkwaliteit langs 
de wegen in en rond het plangebied [BGC, 2007-1]. Op basis van ondermeer de 
verkeersintensiteiten zoals weergegeven in B.5 zijn met behulp van het CARII-
rekenmodel concentratieberekeningen uitgevoerd voor stikstofdioxide (NO2) en 
fijn stof (PM10). De resultaten daarvan zijn getoetst aan de volgende normen uit 
de Wet luchtkwaliteit: 
 NO2: grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3; tot 2010 

worden plandrempels gehanteerd; in 2007 is de plandrempel 46 µg/m3, in 
2008 44 µg/m3 en in 2009 42 µg/m3. 

 PM10: grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3; 
grenswaarde voor de etmaalgemiddelde concentratie die maximaal 35 keer 
per jaar overschreden mag worden: 50 µg/m3. 

 
De navolgende figuur geeft de wegvakken weer waarvoor de berekeningen zijn 
uitgevoerd. 
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Figuur B.8.1:  Wegvakken berekeningen luchtverontreiniging. 

 
 
 

Wegvaknummer Wegvakaanduiding 
1 Sloeweg 

2 Veerhavenweg 

3 Oude Veerhavenweg 

4 Nieuwe Vlissingseweg tussen Sloeweg en President Rooseveltlaan 

5 Nieuwe Vlissingseweg tussen President Rooseveltlaan en Paul 
Krugerstraat 

6 Prins Hendrikweg ten westen van Oude Veerhavenweg 

7 (Verlegde) Koningsweg 

8 (Doorgetrokken) Aagje Dekenstraat 

9 President Rooseveltlaan 

10 Paul Krugerstraat tussen Van Dishoeckstraat en Koningsweg 

11 Paul Krugerstraat tussen Scheldestraat en Bloemenlaan 

12 Spuikomweg 

13 Koudekerkseweg 

14 Paul Krugerstraat tussen Scheldestraat en Badhuisstraat 

15 Scheldestraat 

16 Aagje Dekenstraat 

17 Coosje Buskenstraat 

18 Badhuisstraat, tussen Paul Krugerstraat en Aagje Dekenstraat 

19 Badhuisstraat, tussen Paul Krugerstraat en Spuikomweg 

20 Sloeweg ten wensten van Sloebrug 

21 Gravestraat tussen Koningsweg en de Paardenstraat 

22 Edisonweg 
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Wegvaknummer Wegvakaanduiding 
23 Prins Hendrikweg ten oosten van de Oude Veerhavenweg 

24 Van Dishoeckstraat 

25 Houtkade 
 

De tabellen B.8.1 en B.8.2 doen verslag van de berekeningen voor de huidige 
situatie (2005) en autonome ontwikkeling. Bij de autonome 
ontwikkelingsscenario’s is tussen haakjes het verschil met de resultaten voor 
2005 weergegeven. De wegvaknummering verwijst naar figuur B.8.1 

 
Tabel B.8.1:   Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer 2005 en autonome 
 ontwikkeling 2010 en 2020 voor NO2 (grenswaarde 40 µg/m3) 

Achtergrondconcentratie 
(µg/m3) 

Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome ontwikkeling + 
Edisongebied 

Wegvak 

 
 

2005 2010 2020 

 
 

2005 2010 2020 2010 2020 

1 21,2 17,1 14,8 30,0 24,7 19,3 25,0 19,5 

2 21,2 17,1 14,8 24,5 19,6 16,2 20,7 16,8 

3 21,2 17,1 14,8 29,7 24,3 18,8 26,6 20,2 

4 21,1 17,1 14,8 28,0 21,6 17,3 21,9 17,5 

5 21,1 17,1 14,8 26,3 20,9 16,9 21,5 17,3 

6 20,6 16,8 14,6 21,3 21,9 17,4 23,6 18,4 

7 20,2 16,6 14,4 23,4 19,1 15,7 19,2 15,7 

8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

9 21,1 17,1 14,8 27,6 21,9 17,4 22,2 17,6 

10 21,1 17,1 14,8 34,7 28,5 21,5 29,2 22,0 

11 20,0 16,4 14,3 33,0 26,9 20,4 27,4 20,7 

12 20,0 16,4 14,3 32,6 27,7 21,0 27,8 21,0 

13 21,0 17,0 14,8 29,7 25,8 19,7 25,8 19,7 

14 20,0 16,4 14,3 31,4 25,6 19,6 27,0 20,5 

15 20,0 16,4 14,3 27,5 22,7 17,8 22,8 17,9 

16 20,0 16,4 14,3 22,6 18,7 15,5 18,7 15,5 

17 20,0 16,4 14,3 23,8 19,4 15,9 19,5 15,9 

18 20,0 16,4 14,3 26,0 21,3 17,0 21,4 17,1 

19 20,0 16,4 14,3 32,4 26,8 20,4 27,1 20,6 

20 21,5 17,4 15,1 32,6 27,0 20,8 27,3 21,0 

21 20,2 16,6 14,4 24,0 19,3 15,8 19,3 15,8 

22 21,1 17,1 14,8 25,6 20,5 16,7 23,0 18,1 

23 20,6 16,8 14,6 23,7 19,0 15,8 22,4 17,7 

24 20,2 16,6 14,4 25,0 20,8 16,7 20,8 16,7 

25 20,2 16,6 14,4 24,2 19,6 16,0 19,6 16,0 
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Tabel  B.8.2: Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer 2005 en autonome 
 ontwikkeling 2010 en 2020 voor fijn stof  
 (grenswaarde 40 µg/m3; maximaal 35 keer per jaar overschrijding van 
 een etmaalgemiddelde van 50 µg/m3) 

 
 
Geconstateerd kan worden dat de achtergrondconcentraties en de totale 
concentraties van NO2 en fijn stof in de periode tussen 2005 en 2020 afnemen, 
ondanks de toenemende verkeersintensiteiten. Dit is ondermeer het gevolg van 
de introductie van schonere motoren. 
Een tweede conclusie die getrokken kan worden is dat in 2005, 2010 en in 2020 
zonder realisatie van de plannen voor het Scheldekwartier geen 
overschrijdingen van de grenswaarden optreden. 

B.8.2 Effecten 

In het in B.8.1 genoemde onderzoek naar de luchtkwaliteit [BGC, 2007-1] is ook 
gekeken naar de effecten van de realisatie van het Scheldekwartier op de 
luchtkwaliteit van wegen. De tabellen B.8.3 en B.8.4 geven daarvan de 
resultaten. Tussen haakjes is in deze tabellen de bijdrage van het 
Scheldekwartier aan de concentraties NO2 en fijn stof en het aantal 
overschrijdingen van de etmaalgrenswaarde aangegeven. Deze bijdrage is 

Achtergrond-
concentratie (µg/m3) Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) Aantal dagen > 50 µg/m3 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling + 
Edisongebied 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling + 
Edisongebied 

Wegvak 

2005 

2010 2020 

2005 

2010 2020 2010 2020 

2005 

2010 2020 2010 2020 

1 18,9 17,5 16,0 20,6 19,1 17,1 19,2 17,2 14 10 6 10 6 

2 18,9 17,5 16,0 19,5 18,0 16,4 18,3 16,6 11 8 5 8 5 

3 18,9 17,5 16,0 20,8 19,1 16,8 19,7 17,2 14 10 5 11 6 

4 18,9 17,5 15,9 20,1 18,3 16,5 18,4 16,5 12 8 5 8 5 

5 18,9 17,5 15,9 19,8 18,2 16,4 18,3 16,5 12 8 5 8 5 

6 18,8 17,4 15,9 18,9 18,3 16,4 18,7 16,6 10 8 5 9 5 

7 18,7 17,3 15,8 19,4 17,8 16,1 17,8 16,1 11 7 4 7 4 

8 n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

9 18,9 17,5 15,9 20,4 18,6 16,5 18,7 16,5 13 9 5 9 5 

10 18,9 17,5 15,9 23,7 21,4 18,0 21,7 18,2 23 16 8 17 8 

11 18,7 17,3 15,8 23,1 20,7 17,6 21,0 17,8 21 14 7 15 7 

12 18,7 17,3 15,8 21,5 19,8 17,1 19,8 17,1 16 12 6 12 6 

13 18,9 17,5 15,9 22,1 20,8 17,6 20,8 17,6 18 14 7 14 7 

14 18,7 17,3 15,8 22,0 19,9 17,1 20,4 17,4 18 12 6 13 6 

15 18,7 17,3 15,8 20,3 18,6 16,5 18,6 16,5 13 9 5 9 5 

16 18,7 17,3 15,8 19,2 17,7 16,0 17,7 16,0 10 7 4 7 4 

17 18,7 17,3 15,8 19,4 17,9 16,1 17,9 16,1 11 7 4 7 4 

18 18,7 17,3 15,8 19,8 18,2 16,3 18,2 16,3 12 8 4 8 5 

19 18,7 17,3 15,8 21,5 19,6 17,0 19,7 17,0 16 11 6 11 6 

20 19,0 17,6 16,0 21,3 19,7 17,5 19,8 17,5 16 11 7 12 7 

21 18,7 17,3 15,8 19,4 17,8 16,1 17,8 16,1 11 7 4 7 4 

22 18,9 17,5 15,9 19,7 18,1 16,2 18,6 16,5 11 8 4 9 5 

23 18,8 17,4 15,9 19,3 17,8 16,1 18,4 16,4 10 7 4 8 5 

24 18,7 17,3 15,8 19,6 18,1 16,2 18,1 16,2 11 8 4 8 4 

25 18,7 17,3 15,8 19,4 17,8 16,1 17,8 16,1 11 7 4 7 4 
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berekend door de rekenresultaten te vergelijken met de corresponderende 
autonome ontwikkelingsscenario’s. 

 
Tabel B.8.3: Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer voor de scenario’s 
 Scheldekwartier en eindbeeld Scheldekwartier + Edisongebied voor NO2 
 (grenswaarde 40 µg/m3) 

Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) 
Scheldekwartier Scheldekwartier + Edisongebied Wegvak 

2010 2020 2010 2020 
1 24,6  (-0%) 19,2  (-1%) 24,9  (-0%) 19,4  (-1%) 
2 19,9 (+2%) 16,4 (+1%) 21,0 (+1%) 17,0 (+1%) 
3 25,3 (+4%) 19,4 (+3%) 27,4 (+3%) 20,8 (+3%) 
4 22,0 (+2%) 17,6 (+2%) 22,3 (+2%) 17,8 (+2%) 
5 21,5 (+3%) 17,3 (+2%) 22,1 (+3%) 17,7 (+2%) 
6 22,6 (+3%) 17,9 (+3%) 24,4 (+3%) 18,9 (+3%) 
7 22,3 (+17%) 17,5 (+11%) 22,5 (+17%) 17,6 (+12%) 
8 20,9  (-) 16,7  (-) 21,1  (-) 16,8  (-) 
9 22,0 (+0%) 17,4  (0%) 22,3 (+0%) 17,6  (0%) 
10 26,5  (-7%) 20,2  (-6%) 27,2  (-7%) 20,7  (-6%) 
11 24,9  (-7%) 19,1  (-6%) 25,3  (-8%) 19,4  (-6%) 
12 27,0  (-3%) 20,5  (-2%) 27,1  (-3%) 20,6  (-2%) 
13 25,4  (-2%) 19,4  (-2%) 25,4  (-2%) 19,4  (-2%) 
14 25,4  (-1%) 19,5  (-1%) 26,0  (-4%) 19,9  (-3%) 
15 21,9  (-4%) 17,4  (-2%) 22,0  (-4%) 17,4  (-3%) 
16 21,9 (+17%) 17,3 (+12%) 22,1 (+18%) 17,4 (+12%) 
17 20,5 (+6%) 16,5 (+4%) 20,6 (+6%) 16,6 (+4%) 
18 20,8  (-2%) 16,7  (-2%) 20,8  (-3%) 16,7  (-2%) 
19 27,4 (+2%) 20,8 (+2%) 27,7 (+2%) 21,0 (+2%) 
20 26,9  (-0%) 20,8  (0%) 27,1  (-1%) 21,0  (0%) 
21 19,2  (-1%) 15,8  (0%) 19,2  (-1%) 15,8  (0%) 
22 20,5  (0%) 16,7  (0%) 23,1 (+0%) 18,1  (0%) 
23 19,0  (0%) 15,8  (0%) 22,5 (+0%) 17,8 (+1%) 
24 20,8  (0%) 16,7  (0%) 20,8  (0%) 16,7  (0%) 
25 20,2 (+3%) 16,3 (+2%) 20,3 (+4%) 16,4 (+2%) 
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Tabel  B.8.4:  Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer voor de scenario’s 
 Scheldekwartier en eindbeeld Scheldekwartier + Edisongebied voor fijn 
 stof (grenswaarde 40 µg/m3; maximaal 35 keer per jaar overschrijding 
 van een etmaalgemiddelde van 50 µg/m3) 

 
Vergelijking van de waarden uit de tabellen B.8.3 en B.8.4 met de berekende 
waarden uit tabellen B.8.1 en B.8.2 leert dat de concentraties NO2 en fijn stof 
langs een aantal wegen toenemen en langs andere wegen afnemen. De grootste 
bijdragen worden gevonden langs de nieuwe hoofdontsluiting van het gebied, 
nl. de verlegde Koningsweg (wegvak 7) en de Aagje Dekenstraat (wegvak 16). 
Op deze plaatsen is de bijdrage aan de NO2 –concentratie ruim 3 μg/m3 in 2010 
en bijna 2 μg/m3 in 2020. 
 
De bijdrage aan de fijn stofconcentratie ligt overal beneden de 1 μg/m3. Langs 
de Paul Krugerstraat (wegvak 10) neemt de concentratie NO2 af met 2 μg/m3 in 
2010 en ruim 1 μg/m3 in 2020. 
Het aantal overschrijdingsdagen van de dagnorm voor fijn stof neemt langs de 
meeste wegen toe. De toename bedraagt maximaal 2 dagen (wegvak 7). Langs 
de Paul Krugerstraat neemt het aantal overschrijdingsdagen af met maximaal 3. 
  
Per saldo is sprake van een beperkte toename van de 
luchtverontreinigingsconcentraties. De grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit 
worden echter nergens overschreden (Score: -/0). 

Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) Aantal dagen > 50 µg/m3 

Scheldekwartier Scheldekwartier + 
Edisongebied Scheldekwartier Scheldekwartier + 

Edisongebied Wegvak 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

1 19,1 (0%) 17,1 (0%) 19,1 (-1%) 17,1 (-1%) 10 (0%) 6 (0%) 10 (0%) 6 (0%) 

2 18,1 (+1%) 16,4 (0%) 18,4 (+1%) 16,6 (0%) 8 (0%) 5 (0%) 8 (0%) 5 (0%) 

3 19,4 (+2%) 17,0 (+1%) 20,0 (+2%) 17,3 (+1%) 11 (+10%) 6 (+20%) 12 (+9%) 6 (0%) 

4 18,4 (+1%) 16,5 (0%) 18,5 (+1%) 16,6 (+1%) 8 (0%) 5 (0%) 9 (+13%) 5 (0%) 

5 18,3 (+1%) 16,5 (+1%) 18,5 (+1%) 16,6 (+1%) 8 (0%) 5 (0%) 9 (+13%) 5 (0%) 

6 18,5 (+1%) 16,5 (+1%) 18,9 (+1%) 16,7 (+1%) 9 (+13%) 5 (0%) 9 (0%) 5 (0%) 

7 18,6 (+4%) 16,5 (+2%) 18,7 (+5%) 16,5 (+2%) 9 (+29%) 5 (+25%) 9 (+29%) 5 (+25%) 

8 18,2 (-) 16,3 (-) 18,3 (-) 16,3 (-) 8 (-) 5 (-) 8 (-) 5 (-) 

9 18,6 (0%) 16,5 (0%) 18,7 (0%) 16,5 (0%) 9 (0%) 5 (0%) 9 (0%) 5 (0%) 

10 20,5 (-4%) 17,5 (-3%) 20,8 (-4%) 17,7 (-3%) 13 (-19%) 7 (-13%) 14 (-18%) 7 (-13%) 

11 19,9 (-4%) 17,2 (-2%) 20,1 (-4%) 17,3 (-3%) 12 (-14%) 6 (-14%) 12 (-20%) 6 (-14%) 

12 19,6 (-1%) 17,0 (-1%) 19,6 (-1%) 17,0 (-1%) 11 (-8%) 6 (0%) 11 (-8%) 6 (0%) 

13 20,6 (-1%) 17,5 (-1%) 20,6 (-1%) 17,5 (-1%) 14 (0%) 7 (0%) 14 (0%) 7 (0%) 

14 19,8 (-1%) 17,1 (0%) 20,0 (-2%) 17,2 (-1%) 12 (0%) 6 (0%) 12 (-8%) 6 (0%) 

15 18,4 (-1%) 16,4 (-1%) 18,4 (-1%) 16,4 (-1%) 8 (-11%) 5 (0%) 8 (-11%) 5 (0%) 

16 18,4 (+4%) 16,4 (+2%) 18,4 (+4%) 16,4 (+2%) 8 (+14%) 5 (+25%) 8 (+14%) 5 (+25%) 

17 18,1 (+1%) 16,2 (+1%) 18,1 (+1%) 16,2 (+1%) 8 (+14%) 4 (0%) 8 (+14%) 4 (0%) 

18 18,1 (-1%) 16,2 (-1%) 18,1 (-1%) 16,2 (-1%) 8 (0%) 4 (0%) 8 (0%) 4 (-20%) 

19 19,7 (+1%) 17,1 (+1%) 19,8 (+1%) 17,1 (+1%) 11 (0%) 6 (0%) 12 (+9%) 6 (0%) 

20 19,7 (0%) 17,4 (-1%) 19,8 (0%) 17,5 (0%) 11 (0%) 6 (-14%) 12 (0%) 7 (0%) 

21 17,8 (0%) 16,0 (-1%) 17,8 (0%) 16,1 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 

22 18,1 (0%) 16,2 (0%) 18,7 (+1%) 16,5 (0%) 8 (0%) 4 (0%) 9 (0%) 5 (0%) 

23 17,8 (0%) 16,1 (0%) 18,5 (+1%) 16,5 (+1%) 7 (0%) 4 (0%) 9 (+13%) 5 (0%) 

24 18,1 (0%) 16,2 (0%) 18,1 (0%) 16,2 (0%) 8 (0%) 4 (0%) 8 (0%) 4 (0%) 

25 17,9 (+1%) 16,1 (0%) 18,0 (+1%) 16,1 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 
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B.8.3 Mitigerende maatregelen 

Aangezien de berekende concentraties NO2 en fijn stof ruim onder de wettelijke 
norm liggen zijn mitigerende maatregelen niet nodig. 

B.9 Externe veiligheid 

B.9.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

TNO heeft een inventarisatie verricht van mogelijke risicobronnen binnen en in 
de omgeving van  het Scheldekwartier [TNO, 2007]. Conclusie daarvan is dat het 
transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde en een tank voor de 
opslag van propaan op het terrein van scheepsbouwmaatschappij de Schelde 
mogelijk relevant zijn voor de externe veiligheid16. 
Figuur B.9.1 geeft een geografische weergave van de locatie van de 
risicobronnen. 

 
Figuur B.9.1: Locatie risicobronnen Scheldekwartier. 

 
Over de Westerschelde worden drie categorieën gevaarlijke stoffen vervoerd, te 
weten toxische gassen (bv. ammoniak) en twee categorieën brandbare gassen 
(o.a. butaan, propaan en ethyleen). De betreffende gevaarlijke stoffen kunnen 
vrijkomen door lekkages als gevolg van aanvaringen. 
  
Het plaatsgebonden risico van het transport van gevaarlijke stoffen over de 
Westerschelde ter hoogte van Vlissingen is weergegeven in figuur B.9.2. De 
paarse lijn geeft de 10-8-risicocontour weer en de blauwe lijn de 10-7-

                                                 
16 In het plangebied ligt daarnaast een aardgastransportleiding met een werkdruk van 8 bar. Deze vormt  
vanuit het oogpunt van externe veiligheid echter geen ruimtelijk relevante beperking. Wel moet bij de 
uitwerking van de plannen rekening worden gehouden met een zakelijk rechtstrook. 
 

EDISONGEBIED

SCHELDEKWARTIER

Propaantank KSG Westerschelde 
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risicocontour. Zoals uit de figuur blijkt is ter hoogte van Vlissingen geen sprake 
van een 10-6-contour. 

 
Figuur B.9.2: Risicocontouren Westerschelde. 

 
 

Uit eerder uitgevoerd onderzoek blijkt dat er in 2030 er een mogelijkheid 
bestaat dat de 10-6 contour op de kade zal liggen. Het Rijk en de provincie 
Zeeland hebben in 2006 een convenant gesloten waarin vastgelegd is dat in een 
dergelijke situatie risicobeperkende maatregelen getroffen worden. Gezien dit 
convenant en de ligging van de ontwikkelingsplannen worden in de toekomst 
geen overschrijdingen van de grenswaarde voor plaatsgebonden risico verwacht. 
 
Het rapport van TNO is gebaseerd op de studie van DNV uit 2003 (QRA). Na het 
opstellen van het TNO-rapport is in het kader van de verruiming van de vaargeul 
van de Westerschelde een quickscan verricht door DNV, t.b.v. een actualisatie 
van de QRA uit 2003 [DNV, 2007]. Gebleken is nl. dat de toekomstprognoses uit 
het rapport van 2003 eerder gehaald zullen worden dan in het rapport was 
aangegeven. Dit is met name een gevolg van uitbreiding van de industriële 
activiteiten met gevaarlijke stoffen in Antwerpen.  
 
Uit de quickscan blijkt dat het groepsrisico meer toeneemt dan aanvankelijk 
werd verondersteld. De 10-6-contour (PR) zal echter niet op de over komen te 
liggen. De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt, m.u.v. een klein 
deel in Terneuzen, niet overschreden. Uit een aanvullende analyse van TNO 
(memo december 2007) is gebleken dat de resultaten uit de quickscan geen 
gevolgen hebben voor de ontwikkelingen van Scheldekwartier en Edisongebied. 
 
In figuur B.9.3 is de zogenaamde FN-curve voor het groepsrisico voor 1 
kilometer scheepvaartroute ter hoogte van Vlissingen weergegeven. In de figuur 
is ook de oriëntatiewaarde (OW) voor het groepsrisico toegevoegd. Zoals uit 
deze figuur blijkt is er geen sprake van een overschrijding van de oriënterende 
waarde voor het groepsrisico. 
Tevens is aan de figuur de lijn 0,1 x OW toegevoegd (gele lijn). Deze lijn 
representeert een groepsrisicowaarde van een factor 10 onder de 
oriëntatiewaarde. In het gemeentelijk beleid is namelijk opgenomen dat de 
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gemeente geen uitgebreid onderzoek naar het groepsrisico vereist, indien het 
groepsrisico een factor 10 onder de oriëntatiewaarde blijft. Uit de 
onderstaande figuur blijkt dat het groepsrisco ten gevolge van vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de Westerschelde de 0.1 x OW-lijn overschrijdt. 
Aangezien het plangebied binnen het invloedsgebied van de Westerschelde ligt, 
is een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico vereist. 
 
Figuur B.9.3: FN-curve voor groepsrisico Westerschelde 
 

 
 

De propaantank bij de scheepswerf is de enige industriële bron in of nabij het 
plangebied. Het plaatsgebonden risico voldoet ruimschoots aan de norm. De 
risicocontour van 10-6 per jaar ligt op circa 35 meter van het vulpunt van de 
tank. Het groepsrisico ligt op maximaal 0,44 maal de oriënterende waarde en 
voldoet daarmee eveneens aan de norm. 
 

Aardgastransportleiding 
In het plangebied liggen enkele aardgastransportleidingen met een werkdruk 
van 8 bar. Een aardgasleiding met een druk van 8 bar vormt vanuit het oogpunt 
van externe veiligheid geen ruimtelijk relevante beperking17. Wel moet bij de 
uitwerking van de plannen rekening worden gehouden met een zakelijk 
rechtstrook. 
 

                                                 
17 Het beleid met betrekking tot aardgastransportleidingen is vastgelegd in de circulaire Zonering langs 
hogedruk aardgasleidingen uit 1984. Deze circulaire heeft betrekking op transportleiding met een druk van 
20 tot 110 bar. 
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Blindgangers 
Vlissingen is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in staat van zware 
verdediging gebracht tegen aanvallen vanuit zowel de zee, de lucht als het 
land. De scheepswerf De Schelde was regelmatig doelwit van geallieerde 
bombardementen. Ook bij de geallieerde invasie in 1944 is veel geschoten. Op 
het terrein moet daarom ernstig rekening worden gehouden met blindgangers 
(niet gesprongen explosieven) die niet geregistreerd zijn. Figuur B.9.4 doet 
verslag van een (voor-)onderzoek naar de aanwezigheid van blindgangers [Sar, 
2005].  De oranje stippen zijn bekende locaties van blindgangers. De paars 
gekleurde gebieden zijn verdacht, de groene vlekken betreffen onverdachte 
locaties.  
 
Figuur B.9.4: Mogelijke aanwezigheid blindgangers. 
 

 

 

B.9.2 Effecten 

In het Scheldekwartier zijn geen risicovolle bedrijven voorzien. Bedrijven die 
zich richten op de opslag van gevaarlijke stoffen zoals benzine- en LPG-stations 
of bedrijven waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd worden 
uitgesloten. 
 
Zoals in B.9.1 aangegeven ligt het plangebied buiten de (10-6 plaatsgebonden) 
risicocontouren vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over de 
Westerschelde. Door toename van het aantal aanwezigen in het plangebied zal 
het groepsrisico in zekere zin toenemen, zij het in het gebied dat normaal 
gesproken niet wordt weergegeven in de groepsrisicocurve: met een zeer lage 
kans op zeer grote aantallen slachtoffers. In dit gebied, met een kans kleiner 
dan 10-9 per jaar, neemt het aantal slachtoffers toe met maximaal 25% [TNO, 
2007]. Score: -. 
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Realisatie van de plannen voor het Scheldekwartier leidt ook tot een kleine 
verhoging van het groepsrisico van de propaantank van de scheepswerf. Dit 
neemt toe van maximaal 0,44 x de oriënterende waarde tot maximaal 0,47 x de 
oriënterende waarde, een toename van 6 %. Het plaatsgebonden risico vanwege 
de propaantank vormt geen belemmering. Score: -. 
 
Gegeven de risico’s is het van belang de situatie te beschouwen op 
zelfredzaamheid (= mogelijkheid van de aanwezigen om zichzelf in veiligheid te 
brengen) en beheersbaarheid (= mogelijkheid tot hulpverlening). In genoemde 
studie is aan deze twee criteria aandacht besteed. Geconstateerd is dat de 
capaciteit van de nieuwe stadsentree (Koningsweg), de Aagje Dekenstraat en de 
Van Dishoeckstraat voldoende is om de wijk bij calamiteiten snel te ontruimen. 
Ook wordt de ontsluiting van de binnenstad door het plan verbeterd, hetgeen 
tot een verbetering van de veiligheidssituatie leidt. De schiereilanden in het 
plan en het Bolwerk vormen aandachtsgebieden, aangezien deze slechts via één 
weg verlaten kunnen worden. Ook de hoge woontorens vormen een 
aandachtspunt: hiervoor dient bij de verdere planvorming te worden nagegaan 
of ontvluchting voldoende snel mogelijk is (in geval van externe branden). Met 
oog op het risico op ongevallen waarbij ammoniak vrijkomt moeten de 
ventilatievoorzieningen van de gebouwen afsluitbaar zijn. 
 
De mogelijkheden voor hulpverleningsdiensten in geval van ongevallen met 
gevaarlijke stoffen op de Westerschelde zijn beperkt. Het gaat dan met name 
om het alarmeren en instrueren van mensen in het gebied om ramen, deuren en 
ventilatieopeningen te sluiten met als doel de gevolgen te beperken.  

 
Ten aanzien van de propaantank geldt dat het (buiten het plangebied gelegen) 
kantoorgebouw van het Schelde Coördinatie Centrum binnen de 10-6 contour 
ligt. Hierdoor is sprake van een saneringssituatie. Bij de sanering van de 
propaantank zal rekening worden gehouden met de in het Masterplan 
Dokkershaven voorziene woningen aan het zuidelijk deel (achter speeltuin 
‘Óude Stad’) van de Houtkade. Overigens wordt de ontwikkeling van deze 
woningen vooralsnog niet meegenomen in het bestemmingsplan. 

B.9.3 Mitigerende maatregelen 

Zoals hiervoor al aangegeven is bij de uitwerking van de plannen aandacht 
nodig voor de mogelijkheden voor ontvluchting van met name hoge gebouwen. 
Ook dienen de ventilatievoorzieningen van gebouwen afsluitbaar te zijn. 
Schade kan worden voorkomen door in het ontwerp van de diverse bouwwerken 
rekening te houden met mogelijke ongevallen. 

B.10 MMA en vergelijking alternatieven 

B.10.1 Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

Zoals in A.4 aangegeven is het doel van het plan te komen tot een duurzame 
herinrichting van het gebied. Bij de planvorming is een aantal belangrijke 
milieuvriendelijke ontwerpuitgangspunten gehanteerd. Het masterplan komt 
daaraan tegemoet en is daardoor als milieuvriendelijk te bestempelen. 
Desalniettemin zijn er maatregelen te benoemen die het plan nog 
milieuvriendelijker maken. Deze maatregelen worden hiernavolgend genoemd. 
Het plan tezamen met deze maatregelen geldt als MMA.  
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Energievoorziening 
Warmtelevering door een in het Edisongebied nieuw te bouwen 
biomassacentrale. De CO2-emissie als gevolg van het energiegebruik van de 
woningen in het gebied zal met ca. de helft afnemen. 
 

Bouwhinder 
De fasering van de uitvoering is al optimaal vanuit milieuoogpunt. Bij tijdige 
aanleg van de nieuwe Koningsweg wordt een relatief milieuvriendelijke 
ontsluiting voor bouwverkeer verkregen. Bij elk concreet bouwplan zal nog in 
detail gekeken moeten worden naar de meest optimale ontsluitingswijze voor 
een milieuvriendelijke aan- en afvoer van materieel en materiaal. 
Ook kan besloten worden om strengere voorschriften dan strikt noodzakelijk te 
stellen aan heiwerkzaamheden. 
 

Grondbalans 
Het MMA gaat uit van een gesloten grondbalans. Naar huidige inzichten zal 
sprake zijn van een grondoverschot. De grondbalans kan worden gesloten door 
het grondverzet te beperken, danwel door de behoefte aan grond te vergroten 
(hoewel dit laatste extra milieubelasting oplevert). Het grondverzet kan worden 
beperkt door te bouwen zonder kruipruimte en door de bestaande 
infrastructuur (wegen, kabels en leidingen, riolering) zoveel mogelijk te 
handhaven. 
Extra vraag naar grond kan worden gecreëerd door het inpassen van integrale 
ophogingen, dempingen van eventuele watergangen of het aanleggen van 
plaatselijke ophogingen (geluidswallen, heuvels, geaccidenteerd terrein). Ook 
kan gedacht worden aan herschikken van (immobiele) verontreinigingen. 
Knelpunt bij het streven naar een gesloten grondbalans is veelal de logistieke 
afstemming tussen vraag en aanbod. Een voorwaarde voor de gesloten 
grondbalans is de ligging van een tussendepot in of nabij het plangebied waar 
opslag en keuring van grond mogelijk is. 

 

Natuur 
Door de toegankelijkheid van de gevoelige gebieden in de Westerschelde te 
beperken worden negatieve effecten vanwege de toename van de recreatiedruk 
voorkomen. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van het leefgebied van 
zeehonden, bergeenden en andere soorten toe. 

 

Wegverkeer 
Infrastructurele maatregelen binnen en buiten het plangebied (Sloebrug), in 
combinatie met een adequate verkeerslichtregeling, een goede bewegwijzering 
en afspraken over brugopeningen (bloktijden en duur van de brugopeningen) 
voorkomen problemen met de doorstroming rond de Keersluisbrug tot een 
minimum beperken. 

 

Scheepvaartverkeer 
Een combinatie van fysieke, elektronische, educatieve, juridische en 
communicatieve maatregelen (zie B.6.3) garanderen een veilige en vlotte 
doorvaart op de Westerschelde.  
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Geluid 
Uitvoering van de Aagje Dekenstraat als verblijfsgebied met een maximum 
rijsnelheid van 30 km/uur leidt tot geluidreductie. Ook het standaard toepassen 
van stil asfalt op de route Aagje Dekenstraat – Koningsweg levert een 
milieuwinst van enkele dB’s op. 
Nieuwbouwwoningen met een relatief hoge geluidbelasting worden voorzien van 
geluidwerende maatregelen. 

 

Externe veiligheid 
Bij de nadere uitwerking van de afzonderlijke plannen wordt nadrukkelijk 
aandacht besteed aan veiligheidsaspecten (mogelijkheden tot vluchten, 
afsluitbare ventilatievoorzieningen, toepassing van kleine raamopeningen en 
splinter- en hittewerend glas). 

B.10.2 Vergelijking alternatieven 

Tabel B.10.1 geeft een samenvattend overzicht van de scores van de 
onderscheiden alternatieven. Het betreffen scores ten opzichte van de 
autonome ontwikkeling met Edisongebied18. Dit scenario is standaard op ‘0’ 
gesteld. Een verslechtering van de situatie resulteert in een ‘-‘ of ‘--‘, terwijl 
een verbetering een ‘+’ of  ‘++’ oplevert. 
 

Tabel B.10.1: Scoretabel Scheldekwartier. 
Thema Aspect Autonome 

ontwikkeling 
2020 met 

Edisongebied 

Scheldekwartier 
2020 met 

Edisongebied 

MMA 

Bodemkwaliteit 0 ++ ++ 

Waterkwantiteit 0 0 0 

Bodem en water 

Waterkwaliteit 0 0 0 
Natuur binnen het 
plangebied 

0 0 0 Natuur 

Natuur buiten het 
plangebied 

0 - 0/+ 

Bereikbaarheid 
gemotoriseerd 
verkeer 

0 - 0 Wegverkeer 

Bereikbaarheid LV 0 0 0 

Stremmingen door 
brugopeningen  

0 - 0 Scheepvaartverkeer 

Nautische veiligheid 0 - 0 

Wegverkeerslawaai 0 0 0/+ Geluidhinder 

Industrielawaai 0 ++ ++ 

Luchtkwaliteit Wegverkeer 0 -/0 -/0 

Westerschelde 0 - 0 Externe veiligheid 

Bedrijven 0 - 0 

                                                 
18 Wanneer wordt uitgegaan van de autonome ontwikkeling zonder de voorziene ontwikkeling van het 
Edisongebied worden de absolute milieubelastingen voor een aantal thema’s weliswaar anders (zie de 
voorgaande hoofdstukken), de relatieve scores zoals weergegeven in de tabel blijven echter hetzelfde. 
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B.11 Leemten in kennis en evaluatie 

B.11.1 Leemten in kennis 

 
Het gedrag van de recreanten is niet nauwkeurig te voorspellen. Dit betreft 
zowel het aantal vaarbewegingen, als de richting en bestemming van de 
vaartochten. 
Daarmee samenhangend is het niet nauwkeurig te voorspellen welke effecten 
de toename van de recreatievaart met zich meebrengt. Een goede 
toegankelijkheidsregeling incl. adequate handhaving ervan kunnen eventuele 
negatieve effecten op de natuur voorkomen. Stremmingen in het wegverkeer 
als gevolg van brugopeningen kunnen naar verwachting worden voorkomen door 
een betere regulering van het scheepvaartverkeer. 
 
Voor de daadwerkelijke realisatie van de bouwplannen is van belang dat nog 
niet bekend is of, en zo ja waar zich blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog 
in de ondergrond van het plangebied bevinden. 

B.11.2 Aanzet tot een evaluatieprogramma 

Op grond van art. 7.39 van de Wet milieubeheer dient het Bevoegd Gezag 
tijdens en na realisatie van de plannen na te gaan in hoeverre de daadwerkelijk 
optredende effecten overeenkomen met voorspelde milieueffecten. Een 
dergelijke evaluatie kan aanleiding zijn aanvullende mitigerende of 
compenserende maatregelen te treffen. 
 
Gegeven de doelstelling van een duurzame herinrichting van het gebied is het 
zaak om de volgende ontwikkelingen te volgen: 
 aantal gebouwde woningen 
 gerealiseerde aantallen m2 bvo kantoren, voorzieningen e.d. 
 gesaneerde bodem (oppervlakte, aantallen saneringssituaties) 
 behoud en terugbrengen van cultuurhistorische elementen 
 uitgevoerd archeologisch onderzoek 
 wijze van energievoorziening van afzonderlijke bouwprojecten  
 aan- en afvoer van grond 
 aantal klachten bouwhinder 
 intensiteiten wegverkeer 
 intensiteiten scheepvaartverkeer 
 transport van gevaarlijke stoffen 

 
Tabel 11.1 geeft een aanzet tot een evaluatieprogramma. Per aspect en per 
indicator wordt indicatief aangegeven hoe de te verwachten effecten 
gemonitord kunnen worden, zowel qua methodiek als qua frequentie. 
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Tabel B.11.1: Aanzet tot een evaluatieprogramma 
Aspect Indicator Methode Rapportage-

frequentie 

Programma Aantal gebouwde woningen Permanente 
registratie 

jaarlijks 

 Aantal m2 bvo  Permanente 
registratie 

jaarlijks 

Grondbalans Aantal m3 aan- en afvoer van 
grond 

Permanente 
registratie 

jaarlijks 

Hinder tijdens de 
bouw 

Aantal klachten Permanente 
registratie 

jaarlijks 

Bodemkwaliteit Aantal ha gesaneerde bodem Permanente 
registratie 

jaarlijks 

Waterkwaliteit Zuurstofgehalte, 
concentraties nutriënten en 
zware metalen  

Regelmatige 
bemonstering 

1x per x jaar 

Natuur binnen het 
plangebied 

Aantallen beschermde 
soorten 

Regelmatige 
natuurinventarisatie 

1x per 5 jaar 

Natuur buiten het 
plangebied 

Aantallen zeehonden Regelmatige 
tellingen 

1x per 2 jaar 

Bereikbaarheid 
gemotoriseerd 
verkeer 

Verkeersintensiteiten Regelmatige 
tellingen 

1x per 2 jaar 

Bereikbaarheid OV Busgebruik Permanente 
registratie 

jaarlijks 

Stremmingen door 
brugopeningen  

Aantal en duur 
brugopeningen 

Permanente 
registratie 

jaarlijks 

Nautische veiligheid Aantal 
scheepvaartbewegingen 

Permanente 
registratie 

jaarlijks 

Wegverkeerslawaai Verkeersintensiteiten Regelmatige 
tellingen 

1x per 2 jaar 

Industrielawaai Geluidbelastingen op 
referentiepunten 

Regelmatige 
geluidmetingen 

1x per 5 jaar 

Externe veiligheid Vervoer gevaarlijke stoffen 
Westerschelde 

Permanente 
registratie 

jaarlijks 

 
 
Voor een aantal aspecten vinden al metingen plaats (scheepvaartbewegingen, 
brugopeningen). Voor andere metingen dient bovenstaande aanzet verder 
uitgewerkt te worden.  
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DEEL C MILIEUBEOORDELING EDISONGEBIED E.O. 

 

C.1 Beschrijving van het plan 

C.1.1 Ligging en huidig ruimtegebruik van het plangebied 

Het plangebied ‘Edisongebied’ wordt op begrensd door het Kanaal aan de 
westzijde, de voormalige PZEM-gebouwen aan de noordzijde, de Veerhavenweg 
aan de oostzijde en het kanaal en de sluizen aan de zuidzijde. De totale 
oppervlakte van het plangebied, inclusief het water bedraagt ca. 79 ha. Hiervan 
bestaat ruim 67 ha uit land en ca. 12 ha uit water. Onderstaand is een 
overzichtskaart van het plangebied opgenomen. 
 
Figuur C.1.1:  Plangebied Edisongebied e.o. 
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Het plangebied neemt binnen Vlissingen een tweeslachtige positie in. Aan de 
ene kant ligt het gebied gevoelsmatig buiten de stad, afgescheiden van de rest 
van Vlissingen door het Kanaal door Walcheren. Aan de andere kant vormt het 
een belangrijk onderdeel van die stad, door de ligging nabij de A58 en de 
aanwezigheid van belangrijke functies zoals het station, de veerstoep, de 
Hogeschool Zeeland en het ROC Zeeland. In feite vormt het Edisongebied de 
entree van Vlissingen vanaf de weg, het spoor en vanaf het water.  
 
De aanwezige infrastructuur verdeelt het gebied in een aantal deelgebieden 
(zie figuur C.1.2). 
 
Ten zuiden van de Prins Hendrikweg, op de drie landtongen rond de 
Binnenhavens, concentreert zich de havengebonden bedrijvigheid. De 
bebouwing is hier veelal verouderd en het gebruik vrij extensief. Veel van de 
havengebonden functies zijn uit het gebied verdwenen met de ontwikkeling van 
de haven en industrie in Vlissingen-Oost. Opvallende functies rond de 
Binnenhavens zijn de jachthaven en de gemeentelijke vismijn. 
De landtong bij de sluizen wordt hoofdzakelijk ingenomen door de 
infrastructuur rond het station; de sporen, de autowegen, de parkeerplaatsen, 
het busstation en de veerstoep;  
 
Ten oosten daarvan ligt de Buitenhaven, die in directe verbinding staat met de 
Westerschelde. Hier concentreert zich vooral de grootschaligere overslag, 
bedrijvigheid en industrie. Dit gedeelte valt buiten het plangebied, maar heeft 
vanwege de uitwaartse milieuzonering wel invloed op de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied. 
 
In de strook tussen het kanaal en de Oude Veerhavenweg (aan weerszijden van 
de Edisonweg en de Voltaweg) is vooral kleinschalige lokale bedrijvigheid te 
vinden. De functies in dit gebied zijn zeer divers en variëren van autobedrijven 
tot de stalling van kermiswagens en de handel en vervaardiging van 
scheepsbenodigdheden. In enkele gevallen hebben bedrijven in de 
laatstgenoemde categorie activiteiten ontwikkeld die meeromvattend en 
technisch hoogwaardig zijn. De bebouwing is, op enkele uitzonderingen na, 
relatief kleinschalig, afwisselend en over het algemeen verouderd. Een recente 
ontwikkeling in de buurt van deze zone is de realisatie van het bedrijventerrein 
Edisonpark, rond de gebouwen van de voormalige PZEM. In de gehandhaafde 
energiegebouwen en net ten noorden daarvan ligt de nadruk op de vestiging van 
kennisintensieve bedrijvigheid. 
 
Centraal in het plangebied, tussen Prins Hendrikweg, Edisonweg en Oude 
Veerhavenweg, liggen de Hogeschool Zeeland en het ROC Zeeland. De 
bebouwing is hier meer recent en grootschaliger en de organisatie is in 
hoofdzaak naar binnen gericht. Het omliggende maaiveld bestaat hoofdzakelijk 
uit (snipper)groen en parkeerplaatsen. Aan de oostzijde van de Oude 
Veerhavenweg, in het voormalige hoofdkantoor van de PZC, bevindt zich thans 
een centrale kantoorfunctie van ROC Zeeland. De hoofdentree van de 
Hogeschool Zeeland is gesitueerd aan de Prins Hendrikweg, de secundaire 
ingang aan een parkeerterrein langs de Oude Veerhavenweg. Hier is ook de 
entree van het ROC Zeeland te vinden. 
 
Het gebied tussen Oude Veerhavenweg en het spoor ligt nu grotendeels leeg. 
Langs de Oude Veerhavenweg staat dichte begroeiing, daarachter liggen een 
aantal drassige grasvelden waar wat hobbyvee graast. Langs de Prins 
Hendrikweg staat het Witte Huis, een voormalig woonhuis waar recent 
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Rijkswaterstaat in gevestigd was. Op het moment wordt gezocht naar een 
alternatieve functie voor dit rijksmonument. 

C.1.2 Ruimtelijk programma 

Voor het Edisongebied is een structuurplan opgesteld [Vlis, 2006-1], zie figuur 
C.1.2. Hierin is een visie op de toekomstige ontwikkeling van het Edisongebied 
neergelegd. De visie bestaat feitelijk uit een ruimtelijke hoofdstructuur (zie 
C.1.3) en een globale, flexibele programmatische invulling. 
 
Figuur C.1.2:  Structuurplankaart Edisongebied e.o. 
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Zoals in de startnotitie [AWF, 2006] staat aangegeven wordt rekening gehouden 
met ca. 250 woningen en 425.000 m2 bvo voor werken, detailhandel, scholen, 
recreatie, leisure, cultuur en voorzieningen  

C.1.3 Stedenbouwkundig plan 

Voor het deelgebied Kenniswerf (het gebied ten noorden van de Prins 
Hendrikweg) is inmiddels een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt. Hierin is 
ondermeer voorzien in studentenhuisvesting (ca. 130 eenheden), woningen 
langs het kanaal (ca. 75) en een 50-tal bedrijfswoningen in het gebied. Figuur 
C.1.3 geeft een indruk van de verdeling van bestemmingen over het gebied. 
 
 
Figuur C.1.3:  Kenniswerf: zonering van functies  (EZStedebouw). 
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C.1.4 Verkeersontsluiting 

Figuur C.1.4 toont de huidige verkeersontsluiting van het plangebied. De Oude 
Veerhavenweg vormt de belangrijkste ontsluiting richting de A58. De 
belangrijkste verbinding met de stad wordt gevormd door de Prins Hendrikweg 
die samen met de Paul Krugerstraat als lange stadstangent vanaf het stadhuis 
tot aan het station loopt. 
 
De Edisonweg vervult een centrale functie in de interne ontsluiting van het 
gebied ten noorden van de Prins Hendrikweg. Langs deze weg bevinden zich een 
groot aantal bedrijven en enkele scholen (ROC, Hogeschool Zeeland).  
Een belangrijk element in het gebied wordt gevormd door het OV-knooppunt 
nabij het NS-station19. Hier komen trein, lokaal openbaar busvervoer (onderdeel 
van de stadsgewestelijke lijnvoering) en het openbaar vervoer te water 
(Vlissingen - Breskens, fiets-voetveer) bijeen. 
 
Vanaf het station loopt er over de sluizen een langzaam verkeersroute richting 
de Westerschelde en langs de dijk richting het centrum. 
 
De plannen voor de herinrichting van het Edisongebied gaan zoveel mogelijk uit 
van de huidige verkeersstructuur. De Prins Hendrikweg is de ruggengraat van 
het plan, de belangrijkste verbinding van het gebied met de stad en de 
belangrijkste schakel tussen het station en de scholen. Ook de Oude 
Veerhavenweg behoudt haar functie als externe en interne ontsluitingswegen. 
De Edisonweg zal worden vormgegeven als 30 km-weg zonder doorgaand 
karakter. 

 

                                                 
19 De verplaatsing van het station, waarvan in het structuurplan nog sprake was, wordt thans niet voorzien 
binnen de planperiode van het bestemmingsplan (10 jaar). Met de huidige plannen wordt een eventuele 
verplaatsing in de toekomst niet onmogelijk gemaakt.  
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Figuur C.1.4:  Huidige (en toekomstige) ontsluitingsstructuur. 

 
 

C.1.5 Jachthavens 

Onderdeel van het plan is de realisatie van een ‘marina’ rond de binnenhavens. 
Een marina is een centrum voor de watersport met ligplaatsen, winkels, 
reparatiewerkplaatsen en andere voorzieningen voor de recreatievaart. 
Aanvullend op de bestaande jachthaven wordt voorzien in maximaal 500 nieuwe 
ligplaatsen. Als locatie hiervoor wordt met name gedacht aan de Tweede 
Binnenhaven, maar ook de Eerste Binnenhaven biedt mogelijkheden. 
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Prins Hendrikweg 
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Figuur C. 1.5:  Locaties ligplaatsen voor de recreatievaart. 

 
 

C.1.6 Cultuurhistorie 

Tot in de 16e eeuw behoorde het plangebied tot het ambacht van West-
Souburg. Het gebied van de ambachtsheerlijkheid West-Souburg strekte zich uit 
tot aan de Westerschelde en had Vlissingen als het ware ingekapseld. Vanwege 
de lage ligging van het gebied - veenachtige grond en door Middeleeuwse 
afgraving laag gelegen (moerasachtig) - is er vanaf de Middeleeuwen tot in de 
20e eeuw weinig bewoning geweest. Het gebied werd dan ook wel ‘De laagte’ 
genoemd, vanwege de zeer lage ligging. Vanwege de lage ligging van het terrein 
hebben in de loop van de tijd behoorlijke ophogingen plaatsgevonden. 
 
De Oude Vlissingseweg is een weg van laat 15e eeuwse origine en de als oudst 
bekend staande bestrate weg in Zeeland. In het noorden van het gebied liep de 
zogenaamde ‘Halvemaantjesweg’, ook een eeuwenoude verbinding tussen het 
Koopmansvoetpad en de ‘Steenweg’ van Vlissingen naar Middelburg (Oude 
Vlissingseweg). 

 
In de 18e eeuw was het typisch Zeeuwse, of beter gezegd Walcherse, 
verschijnsel buitenplaatsen ook hier aan de orde, zij het op bescheiden schaal. 

Eerste Binnenhaven 

Tweede Binnenhaven 

Bestaande jachthaven 
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Ter hoogte van de hoek Edisonweg en Prins Hendrikweg lag het buiten 
Veldzicht. 
 
In de jaren 1872-1873 werd het gebied ingrijpend veranderd. Het Kanaal door 
Walcheren werd gegraven vanuit Middelburg en werd ten noorden van de 
voormalige vestinggracht in een bocht van 90 graden naar het oosten 
doorgetrokken naar het sluizencomplex. Aan het Verbreed Kanaal werden twee 
binnenhavens gelegd. Gelijktijdig werd de spoorlijn Bergen op Zoom – Goes van 
de Staatsspoorwegen doorgetrokken naar Middelburg en Vlissingen. Bij de 
Keersluisbrug, ter plaatse van het gebouw van de gemeentelijke 
reinigingsdienst werd het Lokaalstation gebouwd (1872) en bij de sluizen 
verscheen een nieuw kopstation (1873). Dit laatste is in 1894 vervangen door 
het monumentale stationsgebouw met aansluitende wachtkamers en 
aanlegsteiger voor de Mailboot naar Engeland. 
Een groot industrieel complex uit de vooroorlogse periode was de Nederlandse 
Petroleum en Asfalt Maatschappij (NEDPAM), in productie van 1915-1948, 
gelegen op de westelijke landtong. In 1928-1931 is de buitenhaven vergroot en 
kreeg toen zijn huidige vorm. De Tweede Binnenhaven was een belangrijke 
vloothaven met stationering van het opleidingsschip de Noord-Brabant. Tot in 
de jaren 1970 bood de binnenhaven vlootfaciliteiten. 
 
Het Edisongebied werd tijdens de bezetting door de Duitsers tot kernwerk van 
de verdedigingswerken van Vlissingen en de Scheldemonding aangemerkt. Op 
het hele terrein werden verdedigingswerken gebouwd en met name langs het 
kanaal en rond de Buitenhaven. Deze zijn na de oorlog, op enkele oostelijk van 
de Buitenhaven na, allen opgeruimd. Bij de bevrijding zijn veel gebouwen in 
het gebied verwoest, met name rond het station. 
 
De belangrijkste ingrepen na de oorlog waren de bouw van het nieuwe NS-
station naar een ontwerp van ir. Van Ravesteijn (1951). Alleen de kolommen 
van de perronoverkapping en een stuk achtermuur van het oude station zijn 
bewaard. Verder de inrichting van het voorplein tot opstelruimte voor de PSD 
(thans parkeerplaats) en de aanleg van nieuwe veersteigers. Met de 
elektrificatie en verlies van betekenis van de Zeeuwse spoorlijn werd het 
spooremplacement verkleind, waardoor een onbebouwde strook langs de 
westkant overbleef. Met het verplaatsen van het goederenvervoer naar het 
Sloegebied kwam het goederenlaadperron langs de Prins Hendrikweg buiten 
gebruik. De havensporen werden deels opgeruimd.  
 
Bij de reconstructie van de Prins Hendrikweg zijn de laatste restanten en het 
Scheldespoor weggehaald. Hierbij is ook het weegbruggebouwtje bij de Tweede 
Binnenhaven opgeruimd. Het weegplateau is in het wegdek nog aanwezig. 
 
Bij de tweede binnenhaven kwam vlak na de oorlog het kantoor en werkplaats 
van de PSD. Begin jaren 1960 werd het NEDPAM-terrein deels vergraven tot 
jachthaven. De oude vooroorlogse draaibrug werd eind jaren 1950 vervangen 
door de huidige keersluisbrug. De oude Vlissingse straatweg naar Souburg, 
waarvan nog een klein stukje noordelijk van het voormalige PZC-kantoor terug 
te vinden is, werd een nieuwe aansluiting op de Rijksweg volgens het huidige 
tracé. 
Het terrein tussen kanaal en rijksweg was tot in de jaren 1960 nog als 
onbebouwd weiland herkenbaar. Een laatste stuk weiland ligt nog achter het 
voormalige PZC-kantoor langs de spoorlijn. Het overgrote deel werd volgebouwd 
met bedrijven en gebouwen voor de Hogeschool Zeeland en ROC Zeeland. In 
1954 werd vlak ten noorden van het Edisongebied de PZEM-centrale met 
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bijbehorende dienstgebouwen in gebruik genomen. (Recent gedeeltelijk 
gesloopt) 
Oostelijk, tussen spooremplacement en buitenhaven liep oorspronkelijk een 
smalle klinkerweg langs het tankopslagterrein. Hieraan lag even buiten het 
Edisongebied op de kop van de buitenhaven een woonwijk, het Havendorp. 
Begin jaren 1990 werd het opstelterrein van de PSD verplaatst naar het terrein 
tussen station en buitenhaven met een directe aansluiting op de rijksweg. 
Daarmee verdwenen alle voor- en naoorlogse structuren van dat gebied. Recent 
is dit terrein met de komst van de tunnel buiten gebruik gekomen. 

 
Als cultuurhistorische waardevolle structuren zijn te noemen de huidige 
binnenhavens en landtongen als geheel, alsmede het Kanaal door Walcheren. 
Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen: 
 het NS-station naar een ontwerp van ir. Van Ravesteijn (1951) 
 het Witte Huis (1875), oorspronkelijk twee gekoppelde dienstwoningen voor 

de havenmeester en de stationschef, later het kantoor van Rijkswaterstaat; 
 achtkante onderbouw van de oorspronkelijke watertoren van het 

spooremplacement 
 het kantoor en werkplaats van de PSD, aan de Prins Hendrikweg 
 loods in gietijzeren vakwerk met bakstenen vulling aan de Tweede 

Binnenhavenweg. Dit gebouw is in stijl sterk verwant aan de 
scheepsbouwloodsen van De Schelde. Het is echter vlak na-oorlogs 

 markant vormgegeven bakstenen trafo-gebouwtjes langs de Prins 
Hendrikweg en Tweede Binnenhavenweg. 
 

Verder zijn er in het plangebied weinig zaken van cultuurhistorische waarde te 
vinden. Specifiek kunnen nog wel de volgende aandachtspunten worden 
vermeld: 
 in de omgeving van de binnenhavens en de schutsluizen tegenover het 

station, zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw botten van mammoeten 
gevonden en een Romeinse amfoor. Het is niet precies bekend waar. De 
mammoetbotten zijn niet in situ gelokaliseerd, maar zijn waarschijnlijk via 
de zeestroming meegevoerd. De amfoor schijnt op een diepte van 10 meter 
onder het maaiveld te zijn aangetroffen 

 mogelijke restanten van de laat 17e eeuwse, relatief onbekende, 
buitenplaats Veldzicht 

 mogelijke restanten tracé van de Oude Vlissingseweg naar Middelburg; 
 waterreservoir gebouwd in 1873, bij de opening van de Haven-, Kanaal- en 

Spoorwegwerken om locomotieven van water te voorzien; het gebouw is 
gedeeltelijk nog aanwezig 

 restanten van de locatie van het eerste personenstation van Vlissingen. 
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Figuur C.1.6:  Cultuurhistorisch waardevolle objecten [ Bron: Structuurplan 
 Edisongebied]. 

 
 

C.1.7 Archeologie 

Op grond van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, zie 
figuur B.1.8) geldt voor het plangebied een middelhoge trefkans op 
archeologische waarden.  
 
Het onderzoeksbureau SOB Research heeft een Archeologisch Bureauonderzoek - 
bestaande uit een intensief archiefonderzoek – uitgevoerd [SOB, 2005].  
 
Op basis van de beschikbare geologische, archeologische en historische 
gegevens wordt ingeschat dat er binnen het plangebied in de top van het  
intacte Hollandveen, voor zover nog aanwezig archeologische sporen uit de 
Prehistorie en de Romeinse Tijd kunnen worden aangetroffen. In de top van de 
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Afzettingen van Duinkerke II zijn sporen te verwachten uit de Late 
Middeleeuwen. Op basis van historische gegevens zijn locaties vastgesteld waar 
zich in de Nieuwe Tijd bebouwing heeft bevonden. Het betreft hier dan 
boerderijen en buitenverblijven. Ter plaatse van het Kanaal door Walcheren en 
de beide Binnenhavens is de kans op aanwezigheid van intacte archeologische 
sporen nihil; deze zijn bij de aanleg daarvan weg gegraven. Figuur C.1.7 geeft 
een overzichtskaart van de archeologische verwachtingen. 
 
Figuur C.1.7:  Archeologische verwachtingswaarde. 

 
 
Op basis van bovenstaande constateringen zou moeten worden vastgesteld dat 
voor het plangebied (met uitzondering van de waterpartijen; hier geldt een lage 
archeologische verwachting) een middelhoge archeologische verwachting zou 
moeten gelden (komgebied met veen), en dat voor de locaties waar op basis 
van historische gegevens bebouwing in de Nieuwe Tijd aanwezig was een hoge 
archeologische verwachting zou gelden. Er is echter een complicerende factor. 
Het plangebied is in de periode 1873-1950 circa 4 meter opgehoogd. Dit 
betekent dat eventueel aanwezige archeologische resten zich op een diepte van 
minimaal 4 meter beneden maaiveld bevinden. 
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In de zones met een hoge en een middelhoge archeologische verwachting (de 
met geel en rood weergegeven gebieden in figuur C.1.8) dient bij de 
voorbereiding van concrete plannen Inventariserend Veldonderzoek (IVO) te 
worden uitgevoerd door middel van grondboringen. Op deze wijze dient te 
worden nagegaan in hoeverre behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 
aanwezig zijn. Dit onderzoek dient alleen te worden uitgevoerd wanneer de 
bodemverstoring dieper reikt dan 4 meter onder maaiveld. Uitzondering hierop 
vormt de zone ter plaatse van het voormalige station: hier kunnen sporen van 
dit station dagzomend worden aangetroffen. 

C.1.8 Energie 

Voor het Edisongebied (en het Scheldekwartier) is een energievisie opgesteld 
[W/E, 2007]. In deze visie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een 
duurzame energie-infrastructuur te realiseren in de betreffende gebieden. 
 
Als uitgangspunt voor de energievisie gold de ambitie van de gemeente om een 
EPL van 7,2 te realiseren. De afkorting EPL staat voor EnergiePrestatie op 
Locatie en is een maat voor het gebruik van duurzame energie. Een traditionele 
energieinfrastructuur van aardgas- en elektriciteitslevering leidt tot een score 
van 6,6, terwijl een volledig duurzame oplossing (d.w.z. zonder emissie van 
CO2) een score van 10 oplevert. Een EPL van 7,2 duidt op een 10% duurzamere 
energievoorziening dan volgens de huidige regelgeving verplicht is. 
 
Het uitgevoerde onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat de streefwaarde 
gehaald kan worden met een energiezuinige variant op genoemde traditionele 
wijze van energievoorziening. De extra maatregelen betreffen de toepassing 
van CO2-gestuurde ventilatieroosters en zonneboilers voor warm tapwater. 
 
Als alternatief voor deze energiezuinige variant is gekeken naar verschillende 
warmteleveringsystemen. Onderzocht zijn de mogelijkheden voor 
warmtelevering (1) door collectieve warmtepompen (die warmte aan bodem, 
water of lucht onttrekken), (2) door een biomassacentrale en (3) met een schip 
dat restwarmte aanvoert vanuit het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost. 
Ook is een variant onderzocht met individuele warmtepompen. 
 
De alternatieve systemen zijn onderling vergeleken op ondermeer EPL-waarde, 
kosten, bouw- en stedenbouwkundige maatregelen, alsmede comfort. 
 
Conclusie van het onderzoek is dat warmtelevering met collectieve 
warmtepompen, die de warmte onttrekken aan oppervlaktewater, een goede 
optie is voor beide locaties. Ook de varianten met biomassa en 
restwarmtelevering met het warmteschip zijn in beginsel goed. Een eventueel 
noodzakelijke biomassacentrale zou in of nabij het Edisongebied (Buitenhaven) 
gerealiseerd kunnen worden. Hierbij kan goed aangesloten worden bij de 
ontwikkelingen voor de energievoorziening van de kenniswerf (ROC/HZ). 
Restwarmtelevering per schip is al in globale zin onderzocht maar verdient nog 
nadere uitwerking. 

C.1.9 Uitvoeringsaspecten 

 
Planning en fasering 
Voor de daadwerkelijke realisatie van de ideeën over het Edisongebied bestaat 
nog geen concrete planning. Momenteel wordt voor het deel ‘Kenniswerf’, het 
gebied rond de scholen, een stedenbouwkundig plan voorbereid. Dit sluit aan op 
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de doelstellingen en mogelijkheden die in het structuurplan zijn opgenomen. 
Daarbij wordt gedacht aan een ‘groeimodel’, d.w.z. dat het plan zich 
ontwikkelt in fases, afhankelijk van de vraag en marktwerking. Hierbij geldt dat 
voldoende flexibiliteit aanwezig moet zijn om de doelstellingen te halen.  

 
Mede gezien de belemmeringen vanuit de industrielawaaizonering, wordt voor 
woningbouw vooral gedacht aan de zijde van het Kanaal door Walcheren en 
langs de Prins Hendrikweg.  
 
Hinder tijdens de bouw 
Bij elk initiatief zal worden beoordeeld of hinder vanwege bouwactiviteiten 
verwacht mag worden. De scholen en de eventueel inmiddels gebouwde 
woningen vormen daarbij het toetsingskader. Ook zal aandacht worden besteed 
aan verkeershinder vanwege aan- en afvoer van materieel en materialen. 
De hinder zal worden gereguleerd door voorschriften in de bouwvergunning.  
 
Grondbalans 
De plannen voor het Edisongebied voorzien niet in grootschalige ingrepen met 
veel grondverzet. Wel zal verontreinigde grond vrijkomen bij 
bodemsaneringsoperaties. Deze grond zal zoveel mogelijk in het plangebied 
worden hergebruikt. Per initiatief zullen de mogelijkheden daartoe worden 
verkend. 

 

C.2 Autonome ontwikkelingen 

Zoals in de startnotitie [AWF, 2006] reeds aangegeven is het moeilijk in te 
schatten wat er zou gebeuren wanneer de plannen voor het Edisongebied niet 
zouden bestaan. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het gebied verder 
degradeert tot een verouderd, ook voor bedrijven onaantrekkelijk 
bedrijventerrein. Niet ondenkbaar is dat zich milieuhinderlijke bedrijven 
vestigen in het gebied. Voor het gebied geldt immers een bestemmingsplan dat 
de vestiging van nieuwe (milieuhinderlijke) bedrijven toestaat. 
 
Op het gebied ten noorden van de Prins Hendrikweg heeft de gemeente 
momenteel wel een voorkeursrecht gevestigd. Dit betekent dat gronden die in 
de verkoop worden gebracht eerste aan de gemeente aangeboden moeten 
worden. Hiermee heeft de gemeente (tijdelijk) grip op de ontwikkelingen. 
Relevant is daarnaast dat de gemeente een beperkt deel van de gronden reeds 
in bezit heeft. 
 
Een belangrijke te verwachten ontwikkeling betreft de gevolgen van de 
afspraak die recent is gemaakt tussen Zeeland Seaports en de gemeente 
Vlissingen over het gebruik van de Binnen- en Buitenhavens. Afgesproken is dat 
de gemeente de Binnenhavens met bijbehorende terreinen eventueel 
overneemt van Zeeland Seaports. Verder is afgesproken dat de extra 
geluidsruimte die door toepassing van het instrument ‘redelijke sommatie’ 
(vanwege het niet gelijktijdig in bedrijf zijn van installaties en bedrijven) 
ontstaat door de overige bedrijven op het resterende terrein benut mag 
worden. Deze afspraak heeft tot gevolg van de geluidbelasting vanwege de 
bedrijven in de Buitenhaven met 1 à 2 dB(A) zal toenemen. Dit leidt tot 
beperkingen voor de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in het 
Edisongebied. 
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Van andere ontwikkelingen waarover al besluiten zijn genomen en die van 
invloed zijn op het plangebied is nauwelijks sprake. Een uitzondering geldt voor 
het Scheldekwartier. Deel B van dit MER bevat een omschrijving van de 
plannen. In de effectbeschrijving in de hoofdstukken C.3 tot en met C.9 is, daar 
waar relevant, rekening gehouden met de mogelijke realisatie van de plannen 
voor het Scheldekwartier.  
 
Voor de voorziene jachthaven is de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 
Schelde-estuarium 2010 van belang, met ondermeer de Derde Verdieping van de 
Westerschelde en de aanleg van nieuwe natuur. 

C.3 Bodem en water 

C.3.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Bodemopbouw en geohydrologie 
Tabel C.3.1 geeft een (globale) indruk van de bodemopbouw ter plaatse van het 
Scheldekwartier. De gegevens zijn gebaseerd op het DinoLoket en het Regionaal 
Geohydrologisch Informatiesysteem (REGIS) van TNO-NITG en gerapporteerd in 
de bij dit MER behorende energievisie [W/E, 2007]. 
 
Tabel C.3.1:  Lithologie en geohydrologie Edisongebied 
Diepte [m–mv] Lithologie Geohydrologie 

0-7 Afwisseling van hoofdzakelijk klei en 
enkele fijne zandlagen. Ingeschakeld 
met veenlagen. 

Deklaag 

7-2 Fijn tot matig fijn zand, lokaal soms 
afgewisseld met een enkele kleilaag. 
Lokaal grindlagen. 

Eerste watervoerende pakket 

20-29 Kleiig zand en zandige klei. Eerste scheidende pakket 

29-47 Fijn zand. Lokaal ook met 
kleivoorkomens; zwak siltig tot siltig. 

Tweede watervoerende pakket 

47-59 Klei; zandig. Tweede scheidende pakket 

59-75 Zeer fijn tot fijn zand; lokaal siltig. Derde watervoerende pakket 

75-93 Klei Derde waterscheidende pakket 

93-120 Zeer fijn zand; sterk siltig Vierde watervoerende pakket 

120-dieper Leem Hydrologische basis 
 

Vanwege de getijdewerking is er sprake van een landinwaarts gerichte 
grondwaterstroming. Deze heeft een snelheid van 1 tot 3 meter per jaar. In het 
grondwater van het eerste watervoerende pakket is de chlorideconcentratie 
ca.16.700 mg/l. In het tweede watervoerende pakket is de chlorideconcentratie 
vergelijkbaar (16.200 mg/l). In het derde watervoerende pakket zijn geen 
metingen verricht. Volgens opgave van de provincie is het chlorideconcentratie 
gehalte in dit pakket 1000-1500 mg/l. Hoewel nog zout wordt dit beschouwd als 
relatief zoet water.  
Grondwaterbeschermingsgebieden komen niet voor in dit gebied. 
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Bodemkwaliteit 
Verspreid over het plangebied hebben in het verleden tal van 
bodemverontreinigende activiteiten plaatsgevonden. Figuur C.3.1 geeft inzicht 
in (de resultaten van) uitgevoerde bodemonderzoeken. 
 
Figuur C.3.1: Locaties bodemverontreiniging (Bron: Structuurplan Edisongebied) 

 

 
 

Op de locaties die rood zijn weergegeven, is een sterke bodemverontreiniging 
aanwezig. Deze locaties zullen dus waarschijnlijk eerst gesaneerd moeten 
worden voordat er gebouwd kan worden. Vier locaties zijn dermate ernstig 
verontreinigd dat ze een belemmering kunnen vormen voor verdere 
planontwikkeling. Hieronder is een beschrijving gegeven van deze locaties. 
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1. Prins Hendrikweg (vml. NedPam terrein) 
Het terrein maakt deel uit van de landtong waarop in het verleden het bedrijf 
NedPam/Vlismar aanwezig is geweest. Dit bedrijf hield zich bezig met 
koolteerdestillatie. Als gevolg van een brand is een grootschalige 
bodemverontreiniging ontstaan. In de jaren ‘50 is in dit gebied een jachthaven 
uitgegraven. De sterk verontreinigde grond is naar verschillende locaties binnen 
de gemeente Vlissingen afgevoerd. Op het oorspronkelijke maaiveld is een 
drainagesysteem aangebracht, waarna het terrein circa 3 meter is opgehoogd. 
In 1986 en in 2002 is bodemonderzoek uitgevoerd op deze locatie. Hieruit blijkt 
dat de grond op een diepte van 2 tot 4 m -mv ernstig is verontreinigd met 
minerale olie en aromaten. Het grondwater is ernstig verontreinigd met 
minerale olie en naftaleen. Bij een lage waterstand in het kanaal stroomt olie 
uit de landtong in het oppervlaktewater. 

 
2. Eerste Binnenhavenweg (vml. Vlimeta)/Visserijkade 
Het terrein is in gebruik geweest als op- en overslagplaats voor cokes en kolen 
en vervolgens als schrootverwerkings- en opslagplaats. De bovengrond op de 
locatie is sterk verontreinigd met zware metalen, PAK’s en 
organohalogeenverbindingen. In 1996 is deze verontreiniging gesaneerd door het 
aanbrengen van een betonnen verharding (bovenafdichting, IBC-variant). Er is 
tevens een nazorgplan opgesteld. De nazorg bestaat uit een 
grondwatermonitoring (PAK’s) en inspectie van de isolerende voorziening. 

 
3. Prins Hendrikweg (vml. acetyleengasfabriek NS) 
Op dit terrein heeft rond het begin van de 20e eeuw een acetyleengasfabriek 
van de NS gestaan. Op het zuidelijk deel van het terrein heeft in het verleden 
opslag van olieproducten plaatsgevonden. Aan het eind van 1990 hebben 
saneringsactiviteiten plaatsgevonden op de locatie. De bovengrondse opstallen 
zijn volledig verwijderd, de ondergrondse opstallen zijn gedeeltelijk 
verwijderd. Uit het saneringsonderzoek, uitgevoerd in 1993 (BKH adviesbureau) 
en geactualiseerd in 1996, blijkt de volgende verontreinigingssituatie: de 
bovengrond (tot 1,5 m -mv) is plaatselijk sterk verontreinigd met PAK’s, de 
ondergrond (tot ca. 5 m -mv) is plaatselijk sterk verontreinigd met PAK’s, 
aromaten en minerale olie. Het freatisch grondwater is sterk verontreinigd met 
naftaleen, aromaten en minerale olie. In het 1e watervoerende pakket worden 
sterke verontreinigingen aangetroffen met aromaten en naftaleen. 

 
4. Oostsouburgseweg (vml. MaxAlloys) 
Op deze locatie is in het verleden het bedrijf MaxAlloys aanwezig geweest, 
welke zich bezighield met het terugwinnen van metalen uit oliën. Door deze 
activiteiten zijn zowel de grond als het grondwater verontreinigd met zware 
metalen. In 1989 heeft op het terrein een bodemsanering plaatsgevonden. 
Tijdens deze sanering is de grond tot maximaal 1,5 m -mv ontgraven. In de 
bovengrond (tot 1,5 m –mv) zijn plaatselijk lichte verontreinigingen met zware 
metalen achtergebleven, in de ondergrond (vanaf 1, 5 m -mv) zijn plaatselijk 
matige tot sterke verontreinigingen met zware metalen achtergebleven. Na de 
grondsanering is een grondwatersanering opgestart. Hiertoe is een 
onttrekkingssysteem aangelegd op circa 2,9 m –mv. Tot 2003 heeft op deze 
locatie een grondwatersanering plaatsgevonden. In 2003 is het grondwater 
opnieuw onderzocht om de actuele verontreinigingssituatie vast te leggen. Het 
freatisch grondwater blijkt nog sterk verontreinigd te zijn met nikkel, 
molybdeen en arseen. Op dit moment loopt er een nazorgprogramma om een 
stabiele eindsituatie vast te leggen (concentraties verontreinigende stoffen in 
grondwater mogen dan niet toenemen). Dit programma loopt tot 2008. Na het 
vaststellen van de stabiele eindsituatie kan de sanering worden afgerond. Er 
bestaan dan echter (vanwege de aanwezige verontreiniging in grond en 
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grondwater) nog wel gebruiksbeperkingen voor dit terrein. Mocht in 2008 
blijken dat er geen stabiele eindsituatie is ontstaan, dan zullen alsnog 
aanvullende saneringsmaatregelen moeten worden getroffen. 

 
Binnen het gehele plangebied bestaat de mogelijkheid dat er verontreiniging 
aanwezig is met zware metalen. Deze verontreiniging is puingerelateerd en 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de ophogingen met puin in het verleden. 
Verder dient er rekening mee gehouden te worden dat er op een diepte van 
circa 4 m -mv een verontreiniging aanwezig is met minerale olie/teerproducten. 
Deze verontreiniging is veroorzaakt door een ophoging/aanvulling met grond 
afkomstig van het voormalige NedPam terrein. Het is onduidelijk waar deze 
grond is toegepast binnen het gebied.  

 
Op figuur C.3.1 zijn enkele witte vlekken aanwezig. Op deze locaties heeft tot 
nu toe geen bodemonderzoek plaatsgevonden. De mogelijkheid is zeker 
aanwezig dat hier verontreiniging wordt aangetroffen, gezien de historie van 
het gebied. De verwachting is echter wel dat de meest ernstig verontreinigde 
locaties bekend zijn. 
 
Ook de waterbodems in het plangebied zijn verontreinigd. In 2002 uitgevoerd 
onderzoek naar de verontreiniging van de bodem van het Kanaal door 
Walcheren incl. de (binnen-)havens van Vlissingen heeft aangetoond dat sprake 
is verontreiniging met zware metalen, PAK’s en PCB [RWS, 2002]. 

 

Waterhuishouding en riolering 
Het plangebied ligt binnen of grenst aan de keurzones van de regionale 
waterkering. Figuur C.3.2 geeft de zone-indeling van de waterkeringen in het 
gebied weer. Binnen de verschillende zones gelden beperkingen voor bouw- en 
grondwerken.  
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Figuur C.3.2: Regionale waterkering en beschermingszones. 

 
 

In het plangebied komt vrijwel geen binnenwater voor. Alleen langs de Oude 
Veerhavenweg bevinden zich enkele slootjes. Ca. 40 ha van het plangebied is 
verhard (wegen en bebouwing) [Vlis, 2006-1]. 
 
In de Hertzweg, Marconiweg, Voltaweg, Oude Veerhavenweg en Oost-
Souburgseweg ligt een gemengd rioolstelsel. De overstort van de gemengde 
riolering loost via een oude koelwaterkoker (zie hierna) op de Eerste 
Binnenhaven. 
In de Edisonweg en in de Prins Hendrikweg tot aan het station ligt een 
gescheiden rioolstelsel. Het regenwaterriool van dit stelsel loost op een aantal 
plaatsen in de Eerste Binnenhaven. 
 
In het gebied komen op een drietal locaties nog gedeelten voor van oude 
koelwaterkokers van de oude PZEM-centrale voor, namelijk: 
 vanaf het RPCZ-gebouw langs het fietspad langs de Prins Hendrikweg schuin 

naar de Eerste Binnenhaven met een lengte van circa 245 meter. Op deze 
koker is de gemengde riooloverstort van de Edisonweg aangesloten 
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 vanaf het RPCZ-gebouw schuin onder de Prins Hendrikweg door naar de 
Tweede Binnenhaven. Deze koker met een lengte van 75 meter is 
volgeschuimd 

 ten noorden van de Edisonweg, westelijk van woningblok 43-49, met een 
lengte van circa 100 meter. Deze koker fungeert nog als regenwaterriool. 

 

Waterkwaliteit 
De bestaande jachthaven, de Eerste en Tweede Binnenhaven en het Kanaal door 
Walcheren vormen tezamen een zeer ruim water met een redelijke 
waterkwaliteit.  

C.3.2 Effecten 

 

Bodemkwaliteit 
Om de voorziene functies mogelijk te maken worden de gesignaleerde 
bodemverontreinigingen gesaneerd. Hierdoor is sprake van een verbetering van 
de kwaliteit van de bodem. Aangezien de plannen voor het Edisongebied zich 
m.u.v. de ligplaatsen voor de recreatievaart op het land afspelen valt de 
eventuele sanering van de waterbodemverontreiniging buiten het kader van de 
planontwikkeling voor het Edisongebied. Voor eventuele baggerwerkzaamheden 
voor de aanleg van de ligplaatsen zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd 
om de afvoerbestemming van het verontreinigde slib te bepalen. 
 

Waterhuishouding en riolering 
De plannen voor het Edisongebied leiden niet tot aanpassingen aan de 
waterkeringen. Bij de uitwerking van de plannen zal rekening moeten worden 
gehouden met de beschermingsregimes die gelden voor de keringen (zoals 
vastgelegd in de zogenaamde Keur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden). 
 
Met oog op de aanwezige bodemverontreiniging in grote delen van het gebied is 
de strategie om wateroverlast te voorkomen niet gericht op vasthouden 
(infiltratie) of berging, maar op het afkoppelen van regenwater. Vasthouden 
van regenwater door infiltratie en extra bergingscapaciteit zijn geen goede 
opties vanwege de kans op verontreiniging van het betreffende water. Bij het 
afkoppelen van verhard oppervlak wordt de door het waterschap gehanteerde 
afkoppelbeslisboom in acht genomen. Deze beslisboom geeft aan van welk 
verhard oppervlak met welke voorzieningen (b.v filters) het regenwater mag 
worden geloosd op het oppervlaktewater. 
In het Structuurplan Edisongebied [Vlis, 2006-1] is met een indicatieve 
berekening vastgesteld dat het verhard oppervlak in het plangebied met ca. 14 
ha. toeneemt. Dit vormt feitelijk geen probleem, aangezien het overtollige 
regenwater gemakkelijk afgevoerd kan worden naar de havens en het kanaal. 
Nieuwe ontwikkelingen zullen worden aangegrepen om zowel bestaande als 
nieuwe riolen geschikt te maken voor afkoppelen van regenwater. Dit heeft als 
nevenvoordeel dat de capaciteit van de bestaande rioolwaterinstallatie niet 
onder druk komt te staan.  

 

Waterkwaliteit 
Door de maatregelen als hiervoor geschetst zal verontreiniging van grond- en 
oppervlaktewater worden voorkomen.  
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Conclusie 
Door de voorziene bodemsaneringen verbetert de kwaliteit van de bodem in het 
plangebied aanmerkelijk (++).  
De kwaliteit van het oppervlaktewater zal door de voorgenomen activiteiten in 
positieve zin veranderen. Met name de sanering van de NedPam-locatie zal 
leiden tot een verbetering (Score: +). 

C.3.3 Mitigerende maatregelen 

In het plan is voorzien in een groot aantal maatregelen om een aanvaardbare 
bodem- en waterkwaliteit te garanderen en om wateroverlast te voorkomen. 

C.4 Natuur 

C.4.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Natuurwaarden binnen het plangebied 
In 2006 is een onderzoek uitgevoerd naar de voorkomende flora en fauna in het 
plangebied.  
 
Flora 
In totaal zijn circa 96 plantensoorten bekend in het gebied. Onderstaande tabel 
geeft de terreintypen in het gebied met daarin voorkomende karakteristieke 
plantensoorten. 
 
Tabel C.4.1:  Aangetroffen plantensoorten in het plangebied. 
Terreintype Karakteristieke plantensoorten 

Struweel  Braam spec. 
 Duindoorn 
 Duizendguldenkruid  
 Rietorchis 
 Rolklaver  
 Wilde asperge 

Grasland  Brunel 
 Geknikte vossestaart  
 Gewoon reukgras 
 Knolboterbloem 
 Kruipende boterbloem  
 Ruige zegge 

Bermen (spoorlijn, wegen)  Gele morgenster 
 Hazepootje 
 Sint-janskruid  
 Wilde peen 
 Zevenblad  
 Zwarte toorts 

Bos  Esdoorn 
 Gewone berenklauw  
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Terreintype Karakteristieke plantensoorten 

 Kleefkruid 
 Populier spec.  
 Wilgeroosje 
 Zwarte els 

Ruigte  Aardaker 
 Bezemkruiskruid  
 Grote kaardenbol  
 Grote teunisbloem  
 Roos spec. 
 Vlier 

Bestratingen  Canadese fijnstraal  
 Muurpeper 

Water  Grote lisdodde  
 Klein kroos  
 Riet  
 Veenwortel 
 Waterranonkel spec. 

 
Het plangebied is van geringe betekenis voor planten, met uitzondering van de 
spoorberm, waar onder andere de Rietorchis voorkomt. Er zijn drie beschermde 
plantensoorten aangetroffen: de Aardraker, de Grote kaardenbol (Tabel 1-
soorten van de Flora- en faunawet) en de Rietorchis (Tabel 2-soort van de Flora- 
en faunawet). 
 
Fauna 
Het Edisongebied is geschikt voor algemene zoogdiersoorten van de stedelijke 
omgeving (o.a. Huisspitsmuis) en van stadsrandzones met bos, struweel en 
graslanden (o.a. Bosmuis, Wezel en veldmuis). Tijdens de inventarisatie zijn de 
Egel, het Konijn en de Mol daadwerkelijk aangetroffen. Het gebied functioneert 
als foerageergebied voor de Gewone dwergvleermuis die mogelijk in enkele 
gebouwen verblijft. De gewone dwergvleermuis is beschermd onder de 
Habitatrichtlijn. 
Het gebied is een (deel)leefgebied voor stadsvogels (Merel, Kauw), 
struweelvogels (Braamsluiper) en enkele vogels van plassen (Waterhoen). Delen 
van het gebied (de Vissershaven) worden bezocht door meeuwen en 
sternachtigen (Visdiefje). Het is niet bekend waar deze soorten broeden. De 
functie als foerageergebied voor deze vogels is van belang, verder is het gebied 
niet van bijzondere betekenis voor vogels. 
Het gebied is plaatselijk geschikt voor reptielen en amfibieën. De berm van de 
spoorlijn biedt mogelijkheden voor de Levendbarende hagedis. In de poel bij 
het Witte Huis en in plassen in de omgeving komen diverse amfibieënsoorten 
voor. In de plas ten noordoosten van het Witte Huis komen waarschijnlijk 
Rugstreeppadden voor. Het gebied is derhalve redelijk waardevol voor 
amfibieën; in mindere mate voor reptielen. De Rugstreeppad is beschermd 
onder de Habitatrichtlijn. 
Het plangebied biedt mogelijkheden voor algemene vlindersoorten, zoals het 
Bont zandoogje, het Oranje zandoogje en de Atalanta. Het gebied is daarmee 
van geringe betekenis voor dagvlinders. 
 
De in C.2 geschetste autonome ontwikkeling leidt niet tot wezenlijk andere 
invulling van het gebied. Zonder realisatie van de plannen voor het 
Edisongebied zal de natuurwaarden naar verwachting blijven zoals het thans is. 
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Natuurwaarden buiten het plangebied 
Voor een beschrijving van de natuurwaarden buiten het plangebied wordt 
verwezen naar B.4.1. 

C.4.2 Effecten 

 

Effecten binnen het plangebied 
De plannen voor het Edisongebied kunnen de volgende effecten hebben voor 
beschermde soorten: 
 het leefgebied van enkele soorten kan (deels) verdwijnen. Het gaat om 

struweelvogels (Braamsluiper), watervogels (Bergeend e.d.) en amfibieën 
(Rugstreeppad) 

 het verdwijnen van groeiplaatsen van de beschermde plantensoorten 
Aardaker en Grote kaardenbol. Het betreft hier tabel 1 soorten. In het 
kader van de zorgplicht dient de groeiplaats van de Aardaker en Grote 
Kaardenbol zo mogelijk behouden te blijven. Indien dat niet mogelijk is, 
dienen elders vestigingsmogelijkheden gecreëerd te worden 

 mogelijke aantasting van tijdelijke rustplaatsen bij foerageervluchten van 
meeuwen en het Visdiefje ter plaatse van de Vismijn 

 aantasting van foerageermogelijkheden voor vleermuizen 
De overige soorten kunnen zich waarschijnlijk gemakkelijk handhaven of zich in 
de directe omgeving van het studiegebied vestigen daar deze soorten weinig 
eisen aan de kwaliteit van het leefgebied stellen. Score: -. 
 
 

Effecten buiten het plangebied 
Voor een beschrijving van de effecten buiten het plangebied wordt verwezen 
naar B.4.2. 

C.4.3 Mitigerende maatregelen 

 

Maatregelen voor effecten binnen het plangebied 
Bij de definitieve inrichting van het Edisongebied zijn mitigerende en 
compenserende maatregelen nodig zijn voor diverse beschermde soorten. Deze 
zullen in een later stadium uitgewerkt worden. 
 

Maatregelen voor effecten buiten het plangebied 
Zie B.4.3. 

C.5 Wegverkeer 

C.5.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Voor dit MER is een verkeersstudie uitgevoerd waarin ondermeer de 
verkeersintensiteiten op de belangrijkste wegen in en rond het plangebied in 
beeld zijn gebracht [BGC, 2007 -2]. In deze studie is ondermeer gekeken naar 
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de huidige situatie (2005) en naar de situatie die in 2020 zou ontstaan zonder 
realisatie van de plannen voor het Edisongebied. Figuur C.5.1 geeft inzicht in de 
ligging van de beschouwde wegvakken. 

 
Figuur C.5.1: Wegvaknummering. 

 
Wegvaknummer Wegvakaanduiding 

1, 2 (Verlegde) Koningsweg 

3, 4, 5, 20 (doorgetrokken) Aagje Dekenstraat  

6 Brug over Grote Dok 

7, 8,  23,  24 Paul Krugerstraat  

9, 10, 11 Van Dishoeckstraat  

12 Houtkade 

13, 14 Prins Hendrikweg 

15 Nieuwe Vlissingseweg 

16 Oude Veerhavenweg  

17, 18, 19 Edisonweg  

21 Coosje Buskenstraat 

22 Scheldestraat 

25, 26 Badhuisstraat 

27 Gravestraat 

28, 29 President Rooseveltlaan 
 
Op dit moment zijn de Oude Veerhavenweg, de Prins Hendrikweg en de 
Edisonweg de belangrijkste wegen in en rond het plangebied. Tabel C.5.1 geeft 
de intensiteiten op de verschillende wegvakken, anno 2005 en voor de situatie 
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in 2020 zonder ontwikkeling van het Edisongebied. Bij dit laatste is onderscheid 
gemaakt in de situatie zonder realisatie van de plannen voor het 
Scheldekwartier en de situatie met realisatie van deze plannen.  
 
Tabel C.5.1: Etmaalintensiteiten huidige situatie (2005) en autonome ontwikkeling  met 
 en zonder Scheldekwartier. 

Wegvak 2005 Autonome ontwikkeling 2020 
zonder Scheldekwartier 

Autonome ontwikkeling 2020 
met Scheldekwartier 

1 3.800 4.500 11.200 

2 3.700 4.500 10.800 

3 n.v.t. n.v.t. 6.600 

4 n.v.t. n.v.t. 7.000 

5 n.v.t. n.v.t. 7.300 

6 3.600 4.400 5.300 

7 14.300 17.200 13.600 

8 13.600 16.800 13.100 

9 4.200 6.100 5.900 

10 3.700 4.900 4.800 

11 2.200 2.800 3.000 

12 3.600 4.400 5.300 

13 2.400 2.700 2.700 

14 8.200 10.600 12.400 

15 9.500 11.100 13.100 

16 8.200 10.500 12.300 

17 3.100 3.700 3.700 

18 1.300 1.500 1.600 

19 800 1.000 1.000 

20 1.700 2.300 6.100 

21 2.600 3.100 4.400 

22 7.100 9.000 7.700 

23 12.800 15.400 9.900 

24 9.400 11.200 11.700 

25 8.500 10.800 11.600 

26 3.400 4.400 3.900 

27 3.200 3.500 3.300 

28 11.100 11.900 12.100 

29 8.900 9.200 9.400 
 

Geconcludeerd kan worden dat door autonome ontwikkelingen de 
verkeersintensiteiten op de belangrijkste ontsluitingswegen in het plangebied 
geleidelijk aan toenemen. Zonder Scheldekwartier bedraagt de toename in het 
plangebied maximaal 29% (Prins Hendrikweg), terwijl met Scheldekwartier de 
toename maximaal ruim 51% is (eveneens Prins Hendrikweg). 
 
De betreffende wegen kunnen de toename van de verkeersintensiteit opvangen. 
Wel vraagt de Keersluisbrug aandacht. Met name in het zomerseizoen leiden de 
brugopeningen nu al tot problemen met de doorstroming. Dit zal toenemen door 
de verwachte groei van de verkeersintensiteiten (van 8.600 motorvoertuigen 
per etmaal in 2005 naar 11.000 in 2020 zonder Scheldekwartier of 12.800 met 
Scheldekwartier) [BGC, 2007 -2]. 
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C.5.2 Effecten 

In het plan zijn geen wezenlijke veranderingen in de verkeersontsluiting 
voorzien. Wel zullen wegen waar nodig van nieuwe wegprofielen worden 
voorzien. De belangrijkste wijzigingen betreffen het gebruik van de wegen. 
 
Tabel C.5.2 geeft een overzicht van de verkeersintensiteiten ten gevolge van 
realisatie van de plannen voor het Edisongebied op de 29 beschouwde 
wegvakken, met een onderscheid ten aanzien van de realisatie van de plannen 
voor het Scheldekwartier. 

 
Tabel C.5.2:  Etmaalintensiteiten Edisongebied met en zonder Scheldekwartier. 

Wegvak 2005 Autonome ontw. 
2020 zonder 

Scheldekwartier 

Autonome ontw. 
2020 met 

Scheldekwartier 

Edisongebied 
2020 zonder 

Scheldekwartier 

Edisongebied 
2020 met 

Scheldekwartier 

1 3.800 4.500 11.200 4.600 11.700 

2 3.700 4.500 10.800 4.500 11.300 

3 n.v.t. n.v.t. 6.600 n.v.t. 6.900 

4 n.v.t. n.v.t. 7.000 n.v.t. 7.300 

5 n.v.t. n.v.t. 7.300 n.v.t. 7.600 

6 3.600 4.400 5.300 4.400 5.500 

7 14.300 17.200 13.600 18.700 14.900 

8 13.600 16.800 13.100 18.200 14.500 

9 4.200 6.100 5.900 6.200 6.100 

10 3.700 4.900 4.800 5.000 4.900 

11 2.200 2.800 3.000 2.900 3.100 

12 3.600 4.400 5.300 4.400 5.500 

13 2.400 2.700 2.700 7.600 7.800 

14 8.200 10.600 12.400 14.900 17.000 

15 9.500 11.100 13.100 13.400 15.400 

16 8.200 10.500 12.300 14.800 16.500 

17 3.100 3.700 3.700 6.800 6.900 

18 1.300 1.500 1.600 2.100 2.200 

19 800 1.000 1.000 1.400 1.500 

20 1.700 2.300 6.100 2.300 6.300 

21 2.600 3.100 4.400 3.200 4.500 

22 7.100 9.000 7.700 9.100 7.800 

23 12.800 15.400 9.900 16.400 12.500 

24 9.400 11.200 11.700 10.800 10.600 

25 8.500 10.800 11.600 11.200 12.100 

26 3.400 4.400 3.900 4.500 3.900 

27 3.200 3.500 3.300 3.500 3.400 

28 11.100 11.900 12.100 12.900 13.100 

29 8.900 9.200 9.400 10.100 10.300 
 

Geconcludeerd kan worden dat de verkeersintensiteiten op de belangrijkste 
ontsluitingswegen in het plangebied toenemen. Op de Prins Hendrikweg richting 
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het station neemt de intensiteit met een factor 2,8 toe. Op de overige wegen in 
het plangebied bedraagt de toename tussen de 30 en 90%. 
Buiten het plangebied zijn de toenames minder groot: ca. 10% op de Paul 
Krugerstraat en ca. 20% op de Nieuwe Vlissingseweg. 
 
Door de ontwikkeling van het Edisongebied neemt de verkeersintensiteit op de 
Keersluisbrug verder toe: zonder Scheldekwartier van 11.000 tot 14.400 
motorvoertuigen per etmaal en met Scheldekwartier van 12.800 tot 16.600. 
 
Op grond van het huidige verkeersbeeld en de mogelijkheden die er zijn om de 
route via de Sloebrug te nemen worden geen knelpunten verwacht voor het 
verkeer vanuit de stad. In de omgekeerde richting, vanaf de Prins Hendrikweg 
richting het centrum, kan echter stagnatie voor het autoverkeer ontstaan. De 
hinder voor het busverkeer zal beperkt blijven aangezien gebruik gemaakt kan 
worden van de vrije busbaan op de Prins Hendrikweg. 
Score: -. 

C.5.3 Mitigerende maatregelen 

Het kruispunt nabij de Keersluisbrug verdient aandacht bij de uitwerking: op 
welke wijze wordt de doorstroming het minst gehinderd door brugopeningen? 
Infrastructurele maatregelen binnen en buiten het plangebied (Sloebrug), in 
combinatie met een adequate verkeerslichtregeling, een goede bewegwijzering 
en afspraken over brugopeningen (bloktijden en duur van de brugopeningen) 
moeten problemen tot een minimum beperken. 

C.6 Scheepvaartverkeer 

Voor de effecten van de voorziene ontwikkeling van extra ligplaatsen wordt 
verwezen naar hoofdstuk B.6 van dit MER. 

C.7 Geluid 

C.7.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Wegverkeerslawaai 
Voor dit MER is een studie uitgevoerd naar de geluidbelasting van woningen en 
andere geluidgevoelige bestemmingen langs wegen in en rond het plangebied 
[BGC, 2007-2]. Op basis van ondermeer de verkeersintensiteiten zoals 
weergegeven in C.4 zijn geluidberekeningen uitgevoerd. Omdat de toekomstige 
verkaveling van het gebied nog niet bekend is, zijn geluidcontouren berekend. 
 
Tabel C.7.1  geeft de ligging van de contouren van de belangrijkste wegen in 
het gebied uitgedrukt in afstanden tot de wegas. Ter illustratie toont figuur 
C.7.1 de contouren van het scenario voor de autonome ontwikkeling met de 
realisatie van het Scheldekwartier. 
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Tabel C.7.1:  Ligging geluidcontouren Edisongebied (huidige situatie en autonome 
ontwikkeling). 

Afstand contour tot wegas (m)  
Weg 

 
Contour 2005 Autonome ontw. 

2020 zonder 
Scheldekwartier 

Autonome ontw. 
2020 met 

Scheldekwartier 
48dB 76 76 96 

53dB 37 38 49 

Oude 
Veerhavenweg 

58dB 16 16 22 

48dB 111 116 126 

53dB 62 66 73 

Nieuwe 
Vlissingseweg 

58dB 31 34 37 

48dB 82 87 101 

53dB 45 49 58 

Prins 
Hendrikweg 

58dB 19 21 24 

48dB 32 36 32 

53dB 15 18 17 

Edisonweg 

58dB 0 9 8 
 
Geconstateerd kan worden dat de afstanden van de contouren ten opzichte van 
de wegas onder invloed van de autonome ontwikkeling toenemen. 
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Figuur C.7.1:  Geluidcontouren Edisongebied (Autonome ontwikkeling 2020 met 
 Scheldekwartier) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oude Veerhavenweg    Prins Hendrikweg 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edisonweg      Nieuwe Vlissingseweg 
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Railverkeerslawaai 
Voor dit MER zijn de geluidberekeningen uitgevoerd m.b.v. het meest recente 
akoestisch spoorboekje (ASWIN, 2007 versie 2). Om inzichtelijk te maken welke 
mogelijkheden het onderhavige plangebied heeft  zijn in het uitgevoerde 
onderzoek de ligging van de contouren berekend, uitgaande van een 
waarneemhoogte van 5 meter. In aansluiting op de normen van het Besluit 
geluidhinder d.d. 20 oktober 2006 zijn de 53, 55, 63 en 68 dB-contouren 
bepaald. Op grond van het genoemde besluit geldt voor andere geluidsgevoelige 
bebouwing dan woningen, bijvoorbeeld scholen, een voorkeursgrenswaarde van 
53 dB en een maximaal toelaatbare geluidbelasting van 68 dB. Voor woningen 
en geluidsgevoelige terreinen20 geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB en 
een maximaal toelaatbare waarde van 68 resp. 63 dB. 
Tabel C.7.2 geeft de resultaten van de berekeningen voor de situatie in 2005 en 
de situatie in 2010-2015. Voor het jaar 2020 zijn nog geen emissiegegevens 
bekend. 
 
Tabel C.7.2:  Rekenresultaten Edisongebied railverkeerslawaai (ASWIN 2007). 
 Ligging contouren (afstand in meters t.o.v. spoorlijn) 

Geluidbelasting [dB] 53 55 63 68 

2005 229 168 54 23 

2010-2015 225 165 52 22 
 

 
Op grond van deze tabel kan geconcludeerd worden dat de contouren tot in het 
plangebied reiken. Binnen de contouren voor de maximaal toelaatbare waarden 
zijn echter geen geluidgevoelige functies voorzien.  

 

Industrielawaai 
Het Edisongebied maakt deel uit van het gezoneerde industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven (zie voor een nadere beschrijving B.7.2). De huidige zone, 
en ook de 55 dB(A)-contour, strekt zich uit over een groot deel van de 
binnenstad, het middengebied, Westerzicht en Oost Souburg. 
  
Als autonome ontwikkeling van het gebied mag verwacht worden dat de huidige 
activiteiten gedeeltelijk voortgezet worden. De scholen zullen zich verder 
ontwikkelen en mogelijk nog uitbreiden. Op de bedrijfsterreinen ten noorden 
van de Prins Hendrikweg zullen zich vooral lichte industriële activiteiten 
ontwikkelen, zoals garage- en opslagbedrijven. Ten zuiden van de Prins 
Hendrikweg zullen voor een deel de huidige bedrijven voortgezet worden. 
Enkele bedrijven zijn bezig met verplaatsing. Hiervoor in de plaats kunnen zich 
nieuwe bedrijven vestigen, al dan niet aan het water gerelateerd. 
 
Van belang voor de toekomstige geluidsituatie in en rond het Edisongebied is de 
ontwikkeling van het Scheldekwartier. De provincie heeft een onderzoek 
uitgevoerd naar de consequenties daarvan [PZ, 2008]. Een van de onderzochte 
varianten betreft die waarbij het Scheldekwartier wel wordt ontwikkeld en het 
Edisongebied niet (Autonome ontwikkeling 2020 met Scheldekwartier). Deze 
variant leidt tot de contouren als weergegeven in figuur C.7.2: 

 

                                                 
20 Terreinen behorend bij verpleeghuizen en bepaalde gezondheidszorggebouwen, alsmede 
woonwagenstandplaatsen. 
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Figuur C.7.2:  Ligging van de 50 (blauw), 55 (groen) en 57 (oranje) dB(A)-contour van de 
 autonome ontwikkeling met Scheldekwartier op een hoogte van 5 meter. 

 
 
De variant Autonome ontwikkeling 2020 zonder Scheldekwartier is niet apart 
onderzocht. De verwachting is dat in die variant de huidige geluidzone (zie 
figuur B.7.1) gehandhaafd blijft.  

C.7.2 Effecten 

 

Wegverkeerslawaai 
In het voor dit MER uitgevoerde onderzoek naar wegverkeerslawaai [BGC, 2007-
2] zijn de effecten van de plannen voor het Edisongebied bepaald door 
geluidcontouren te berekenen. Onderscheid is gemaakt in de situatie met en de 
situatie zonder realisatie van de plannen voor het Scheldekwartier. De 
resultaten van de berekening zijn getoetst aan de normen uit de Wet 
geluidhinder. 
De berekende maximale geluidscontouren worden weergegeven in figuur C.7.3. 
Tabel C.7.3 geeft een indruk van de ligging van de geluidcontouren t.o.v. de as 
van de wegen. 
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Tabel C.7.3: Ligging geluidcontouren Edisongebied 
Afstand contour tot wegas (m) Weg Contour 

2005 Autonome 
ontwikkeling 
2020 zonder 

Scheldekwartier 

Autonome 
ontwikkeling 

2020 met 
Scheldekwartier 

Edisongebied 
2020 zonder 

Scheldekwartier 

Edisongebied 
2020 zonder 

Scheldekwartier 

48dB 76 76 96 106 112 

53dB 37 38 49 55 58 

Oude 
Veerhavenweg 

58dB 16 16 22 27 30 

48dB 111 116 126 125 133 

53dB 62 66 73 74 80 

Nieuwe 
Vlissingseweg 

58dB 31 34 37 39 41 

48dB 82 87 101 107 117 

53dB 45 49 58 62 68 

Prins 
Hendrikweg 

58dB 19 21 24 30 36 

48dB 32 36 32 61 61 

53dB 15 18 17 33 33 

Edisonweg 

58dB 0 9 8 17 17 
 

Op alle wegen is sprake van een toename van de afstand van de 
geluidscontouren t.o.v. de wegen bij realisatie van de plannen voor het 
Edisongebied. Dit betekent een toename van de geluidbelasting ter plaatse van 
de scholen in het gebied. Bij de verdere planvorming voor uitbreiding van 
scholen en voor de bouw van woningen dient rekening te worden gehouden met 
de geluidbelastingen. 
Score: -. 
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Figuur C.7.3:  Geluidcontouren Edisongebied (Edisongebied 2020 met Scheldekwartier) 

 
Oude Veerhavenweg   Prins Hendrikweg 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edisonweg    Nieuwe Vlissingseweg 
 

 

Railverkeerslawaai 
Het plan vormt geen aanleiding tot een toename van het treinverkeer. Evenmin 
voorziet het plan in de realisatie van gevoelige bestemmingen binnen de 
geluidcontouren zoals beschreven in C.7.2. Het railverkeer vormt geen 
belemmering voor het plan. Score: 0. 
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Industrielawaai 
Om geluidsgevoelige functies, zoals beschreven in het structuurplan 
Edisongebied mogelijk te maken, moet het betreffende terrein uit het 
gezoneerde gebied gehaald worden. Een nieuwe zone moet worden vastgesteld. 
 
De provincie heeft, in overleg met de gemeente, KSG en Zeeland Seaports (ZSP) 
een akoestisch onderzoek [PZ, 2008] uitgevoerd voor de nieuwe geluidszone. 
Daarbij is rekening gehouden met wensen van aanwezige bedrijven ten aanzien 
van toekomstige uitbreidingen. Voor momenteel braakliggende terreinen zijn 
kengetallen ingevoerd. Voor de ontwikkeling van het Edisongebied is ondermeer 
de variant Edisongebied 2020 met Scheldekwartier (in het rapport variant 0 
genoemd) beschouwd: deze variant beschrijft de situatie, waarbij het 
Scheldekwartier en het Edisongebied worden herontwikkeld volgens het 
masterplan, respectievelijk het structuurplan. Deze gebieden worden uit het 
gezoneerde terrein gehaald en de nieuwe zone wordt gebaseerd op het 
resterende industrieterrein (KSG, Buitenhaven en het gemeentelijke 
bedrijventerrein ten oosten van de Buitenhaven) 
Het onderzoek heeft geresulteerd in geluidcontouren die de basis voor de 
nieuwe zone kunnen vormen. Figuur C.7.4 toont de contouren voor de variant 
Scheldekwartier 2020 met Edisongebied. 
 
Figuur C.7.4:  Ligging van de 50 (blauw), 55 (groen) en 57 (oranje) dB(A) contour van de 

variant met Scheldekwartier en Edisongebied  (waarneemhoogte 5 meter) 

 
 
Vergelijking van figuur C.7.4 met figuur C.7.2 leert dat de toekomstige 
geluidcontouren aan de noord- en westzijde kleiner zijn dan in de situatie voor 
de herinrichting. De geluidbelastingen nemen in zekere mate af. Score: +. 
 
Voor een tweetal waarneempunten (zie figuur C.7.5) zijn aanvullend op de 
contouren geluidbelastingen op verschillende waarneemhoogten bepaald.  
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Figuur C.7.5:  Globale aanduiding waarneempunten. 

 
 

Tabel C.7.4 geeft de relevante grenswaarden en de resultaten van de 
berekeningen. Bij de vaststelling van de grenswaarden is rekening gehouden 
met het begrip ‘redelijke sommatie’. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden 
met het aantal voor de geluiduitstraling maatgevende bedrijven en de mate 
waarin die bedrijven continu geluid uitstralen. In geval van meerdere bedrijven 
met een jaargemiddeld niet continue geluiduitstraling mag op grond van de Wet 
geluidhinder een correctie op de rekenresultaten worden toegepast. De 
correctie bedraagt in dit geval 2 dB. Provincie en gemeente hebben, i.o.m. ZSP 
en KSG besloten om deze redelijke sommatie aan de bedrijven toe te kennen. 
Voor woningbouwlocaties geldt daarmee een toetsingswaarde van 55 + 2 = 57 
dB(A). Voor scholen geldt een toetsingswaarde van 60 + 2 = 62 dB(A). Voor de 
bestaande bebouwing aan de Piet Heinkade geldt thans een grenswaarde van 
maximaal 57 dB(A). Dit is de in het kader van de sanering vastgestelde 
grenswaarde. Deze mag wettelijk worden verhoogd tot 60. Rekening houdende 
met de redelijke sommatie wordt de maximaal toelaatbare waarde 60 + 2 = 62 
dB(A). 

 
Tabel C.7.4:  Resultaten industrielawaaiberekeningen. 
Locatie Toetsingswaarde Berekende geluidbelasting (LAr,LT) 

  Edisongebied 2020 met Scheldekwartier 

Vlissingsestraat 57 55 

Edisongebied 57 (woningen) 
62 (scholen) 

61 

 

Edisongebied 

Vlissingsestraat 
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Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting aan de oostzijde van het 
plangebied de maximaal toelaatbare waarde overschrijdt. De weergegeven 
geluidbelasting geldt voor waarneemhoogten van 15 meter en hoger. 
 
Voor de geplande woningen en (uitbreiding van) scholen (zie figuur C.1.3) zijn 
geen overschrijdingen van de maximaal toelaatbare grenswaarden 
geconstateerd. 
 

Cumulatie 
Met name langs de Oude Veerhavenweg kan sprake zijn van cumulatie van 
geluid: wegverkeerslawaai vanwege het verkeer op de betreffende weg, 
railverkeerslawaai vanwege het spoorwegverkeer tussen Vlissingen en 
Middelburg en industrielawaai vanwege de bedrijfsactiviteiten in de 
Buitenhaven.  De omvang van het cumulatieve effect varieert van plek tot plek;  
hiermee zal bij de uitwerking van de plannen rekening gehouden moeten 
worden. 
 

C.7.3 Mitigerende maatregelen 

 

Industrielawaai 
De overschrijding aan de oostzijde van het plangebied wordt in belangrijke 
mate bepaald door het bedrijf SBV. In het onderzoek van de provincie [PZ, 
2008] is ook een variant doorgerekend met een nachtelijke beperking van 2 dB 
voor SBV. Resultaat hiervan is dat tot een waarneemhoogte van 20 meter de 57 
dB(A)-contour buiten het plangebied blijft.  
 
In het akoestisch onderzoek zijn de 57 dB(A) contouren aangegeven. Binnen 
deze contouren is het niet mogelijk woningen te bouwen, tenzij gebruik 
gemaakt wordt van de Interimwet Stad en Milieu of de zeehavennorm (zie ook 
B.7.3). Ook kan de zogenaamde dove gevel worden ingezet als maatregel.  
 
Voor nieuwe woningen die niet meer dan 55 dB(A) geluidsbelasting ondervinden 
zal geen extra geluidsisolatie toegepast behoeven te worden, omdat deze 
woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Er zijn geen bestaande 
woningen met een geluidsbelasting van 55 dB(A). 
Indien met toepassing van de Interimwet Stad en Milieu (of de zeehavennorm) 
de woningen binnen het gebied gerealiseerd zullen worden, zal extra aandacht 
geschonken worden aan het ontwerp van deze woningen, met het oog op de 
hogere geluidsbelasting en de mogelijk optredende piekwaarden. 
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C.8 Luchtkwaliteit 

Na het gereedkomen van het rapport waaraan in de navolgende paragrafen 
wordt gerefereerd is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Daarbij is het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. T.a.v. de normering heeft dit niet tot 
wijzigingen geleid. Met het van kracht worden van de nieuwe wet is het begrip 
NIBM (Niet in betekenende mate) geïntroduceerd. Dit is echter in dit geval niet 
van toepassing zodat toetsing aan de normen noodzakelijk is.  Ook is een 
nieuwe versie van het  rekenmodel beschikbaar gekomen. Uit een aanvullend 
onderzoek [Vlis, 2008] is gebleken dat de verschillen met de berekeningen uit 
het rapport nihil zijn. 
 

C.8.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Ten behoeve van dit MER is een studie uitgevoerd naar de luchtkwaliteit langs 
de wegen in en rond het plangebied [BGC, 2007-1]. Op basis van ondermeer de 
verkeersintensiteiten zoals weergegeven in B.5 zijn met behulp van het CARII-
rekenmodel concentratieberekeningen uitgevoerd voor stikstofdioxide (NO2) en 
fijn stof (PM10). De resultaten daarvan zijn getoetst aan de volgende normen uit 
de Wet luchtkwaliteit: 
 NO2: grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3; tot 2010 

worden plandrempels gehanteerd; in 2007 is de plandrempel 46 µg/m3, in 
2008 44 µg/m3 en in 2009 42 µg/m3. 

 PM10: grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3; 
grenswaarde voor de etmaalgemiddelde concentratie die maximaal 35 keer 
per jaar overschreden mag worden: 50 µg/m3. 

 
Onderstaande figuur geeft de wegvakken weer waarvoor de berekeningen zijn 
uitgevoerd. 
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Figuur C.8.1:  Wegvakken berekeningen luchtverontreiniging 
 

 
 

Wegvak- 
nummer 

 
Wegvakaanduiding 

1 Sloeweg 

2 Veerhavenweg 

3 Oude Veerhavenweg 

4 Nieuwe Vlissingseweg tussen Sloeweg en President Rooseveltlaan 

5 Nieuwe Vlissingseweg tussen President Rooseveltlaan en Paul Krugerstraat 

6 Prins Hendrikweg ten westen van Oude Veerhavenweg 

7 (Verlegde) Koningsweg 

8 (Doorgetrokken) Aagje Dekenstraat 

9 President Rooseveltlaan 

10 Paul Krugerstraat tussen Van Dishoeckstraat en Koningsweg 

11 Paul Krugerstraat tussen Scheldestraat en Bloemenlaan 

12 Spuikomweg 

13 Koudekerkseweg 

14 Paul Krugerstraat tussen Scheldestraat en Badhuisstraat 

15 Scheldestraat 

16 Aagje Dekenstraat 

17 Coosje Buskenstraat 

18 Badhuisstraat, tussen Paul Krugerstraat en Aagje Dekenstraat 

19 Badhuisstraat, tussen Paul Krugerstraat en Spuikomweg 

20 Sloeweg ten wensten van Sloebrug 
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Wegvak- 
nummer 

 
Wegvakaanduiding 

21 Gravestraat tussen Koningsweg en de Paardenstraat 

22 Edisonweg 

23 Prins Hendrikweg ten oosten van de Oude Veerhavenweg 

24 Van Dishoeckstraat 

25 Houtkade 
 

De tabellen C.8.1 en C.8.2 doen verslag van de berekeningen voor de huidige 
situatie (2005) en autonome ontwikkeling. Bij de autonome 
ontwikkelingsscenario’s is tussen haakjes het verschil met de resultaten voor 
2005 weergegeven. De wegvaknummering verwijst naar figuur C.8.1. 
 
Tabel C.8.1:  Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer 2005 en autonome 
 ontwikkeling 2010 en 2020 voor NO2 (grenswaarde 40 µg/m3). 

Achtergrondconcentratie 
(µg/m3) 

Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome ontwikkeling + 
Scheldekwartier 

 
 

Wegvak 2005 

2010 2020 

2005 

2010 2020 2010 2020 

1 21,2 17,1 14,8 30,0 24,7 19,3 24,6 19,2 

2 21,2 17,1 14,8 24,5 19,6 16,2 19,9 16,4 

3 21,2 17,1 14,8 29,7 24,3 18,8 25,3 19,4 

4 21,1 17,1 14,8 28,0 21,6 17,3 22,0 17,6 

5 21,1 17,1 14,8 26,3 20,9 16,9 21,5 17,3 

6 20,6 16,8 14,6 21,3 21,9 17,4 22,6 17,9 

7 20,2 16,6 14,4 23,4 19,1 15,7 22,3 17,5 

8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20,9 16,7 

9 21,1 17,1 14,8 27,6 21,9 17,4 22,0 17,4 

10 21,1 17,1 14,8 34,7 28,5 21,5 26,5 20,2 

11 20,0 16,4 14,3 33,0 26,9 20,4 24,9 19,1 

12 20,0 16,4 14,3 32,6 27,7 21,0 27,0 20,5 

13 21,0 17,0 14,8 29,7 25,8 19,7 25,4 19,4 

14 20,0 16,4 14,3 31,4 25,6 19,6 25,4 19,5 

15 20,0 16,4 14,3 27,5 22,7 17,8 21,9 17,4 

16 20,0 16,4 14,3 22,6 18,7 15,5 21,9 17,3 

17 20,0 16,4 14,3 23,8 19,4 15,9 20,5 16,5 

18 20,0 16,4 14,3 26,0 21,3 17,0 20,8 16,7 

19 20,0 16,4 14,3 32,4 26,8 20,4 27,4 20,8 

20 21,5 17,4 15,1 32,6 27,0 20,8 26,9 20,8 

21 20,2 16,6 14,4 24,0 19,3 15,8 19,2 15,8 

22 21,1 17,1 14,8 25,6 20,5 16,7 20,5 16,7 

23 20,6 16,8 14,6 23,7 19,0 15,8 19,0 15,8 

24 20,2 16,6 14,4 25,0 20,8 16,7 20,8 16,7 

25 20,2 16,6 14,4 24,2 19,6 16,0 20,2 16,3 
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Tabel  C.8.2:  Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer 2005 en autonome 
 ontwikkeling 2010 en 2020 voor fijn stof (grenswaarde 40 µg/m3; maximaal 
 35 keer per jaar overschrijding van een etmaalgemiddelde van 50 µg/m3). 

 
Geconstateerd kan worden dat de achtergrondconcentraties en de totale 
concentraties van NO2 en fijn stof in de periode tussen 2005 en 2020 afnemen, 
ondanks de toenemende verkeersintensiteiten. Dit is ondermeer het gevolg van 
de introductie van schonere motoren. 
Een tweede conclusie die getrokken kan worden is dat in 2005, 2010 en in 2020 
zonder realisatie van de plannen voor het Scheldekwartier geen 
overschrijdingen van de grenswaarden optreden. 
 

C.8.2 Effecten 

In het in C.7.1 genoemde onderzoek naar de luchtkwaliteit [BGC, 2007-1] is ook 
gekeken naar de effecten van de realisatie van het Edisongebied op de 
luchtkwaliteit van wegen. Tabellen C.7.3 en C.7.4 geven daarvan de resultaten. 
Tussen haakjes is in deze tabellen de bijdrage van het Edisongebied aan de 
concentraties NO2 en fijn stof en het aantal overschrijdingen van de 

Achtergrond-
concentratie (µg/m3) 

Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) Aantal dagen > 50 µg/m3 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling + 

Scheldekwartier 

Autonome 
ontwikkeling 

Autonome 
ontwikkeling + 

Scheldekwartier 

Weg-
vak 

2005 

2010 2020 

2005 

2010 2020 2010 2020 

2005 

2010 2020 2010 2020 
1 18,9 17,5 16,0 20,6 19,1 17,1 19,1 17,1 14 10 6 10 6 

2 18,9 17,5 16,0 19,5 18,0 16,4 18,1 16,4 11 8 5 8 5 

3 18,9 17,5 16,0 20,8 19,1 16,8 19,4 17,0 14 10 5 11 6 

4 18,9 17,5 15,9 20,1 18,3 16,5 18,4 16,5 12 8 5 8 5 

5 18,9 17,5 15,9 19,8 18,2 16,4 18,3 16,5 12 8 5 8 5 

6 18,8 17,4 15,9 18,9 18,3 16,4 18,5 16,5 10 8 5 9 5 

7 18,7 17,3 15,8 19,4 17,8 16,1 18,6 16,5 11 7 4 9 5 

8 n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.t. 18,2 16,3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8 5 

9 18,9 17,5 15,9 20,4 18,6 16,5 18,6 16,5 13 9 5 9 5 

10 18,9 17,5 15,9 23,7 21,4 18,0 20,5 17,5 23 16 8 13 7 

11 18,7 17,3 15,8 23,1 20,7 17,6 19,9 17,2 21 14 7 12 6 

12 18,7 17,3 15,8 21,5 19,8 17,1 19,6 17,0 16 12 6 11 6 

13 18,9 17,5 15,9 22,1 20,8 17,6 20,6 17,5 18 14 7 14 7 

14 18,7 17,3 15,8 22,0 19,9 17,1 19,8 17,1 18 12 6 12 6 

15 18,7 17,3 15,8 20,3 18,6 16,5 18,4 16,4 13 9 5 8 5 

16 18,7 17,3 15,8 19,2 17,7 16,0 18,4 16,4 10 7 4 8 6 

17 18,7 17,3 15,8 19,4 17,9 16,1 18,1 16,2 11 7 4 8 5 

18 18,7 17,3 15,8 19,8 18,2 16,3 18,1 16,2 12 8 4 8 6 

19 18,7 17,3 15,8 21,5 19,6 17,0 19,7 17,1 16 11 6 11 5 

20 19,0 17,6 16,0 21,3 19,7 17,5 19,7 17,4 16 11 7 11 5 

21 18,7 17,3 15,8 19,4 17,8 16,1 17,8 16,0 11 7 4 7 5 

22 18,9 17,5 15,9 19,7 18,1 16,2 18,1 16,2 11 8 4 8 5 

23 18,8 17,4 15,9 19,3 17,8 16,1 17,8 16,1 10 7 4 7 5 

24 18,7 17,3 15,8 19,6 18,1 16,2 18,1 16,2 11 8 4 8 5 

25 18,7 17,3 15,8 19,4 17,8 16,1 17,9 16,1 11 7 4 7 7 
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etmaalgrenswaarde aangegeven. Deze bijdrage is berekend door de 
rekenresultaten te vergelijken met de corresponderende autonome 
ontwikkelingsscenario’s. 
 
Tabel C.7.3:  Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer voor de scenario’s 
 Edisongebied en eindbeeld Scheldekwartier + Edisongebied voor NO2 
 (grenswaarde 40 µg/m3). 

Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) 

Edisongebied Scheldekwartier + Edisongebied 

Wegvak 

2010 2020 2010 2020 

1 25,0 (+1%) 19,5 (+1%) 24,9 (+1%) 19,4 (+1%) 

2 20,7 (+6%) 16,8 (+4%) 21,0 (+6%) 17,0 (+4%) 

3 26,6 (+9%) 20,2 (+7%) 27,4 (+8%) 20,8 (+7%) 

4 21,9 (+1%) 17,5 (+1%) 22,3 (+1%) 17,8 (+1%) 

5 21,5 (+3%) 17,3 (+2%) 22,1 (+3%) 17,7 (+2%) 

6 23,6 (+8%) 18,4 (+6%) 24,4 (+8%) 18,9 (+6%) 

7 19,2 (+1%) 15,7 (0%) 22,5 (+1%) 17,6 (+1%) 

8 n.v.t. n.v.t. 21,1 (+1%) 16,8 (+1%) 

9 22,2 (+1%) 17,6 (+1%) 22,3 (+1%) 17,6 (+1%) 

10 29,2 (+2%) 22,0 (+2%) 27,2 (+3%) 20,7 (+2%) 

11 27,4 (+2%) 20,7 (+1%) 25,3 (+2%) 19,4 (+2%) 

12 27,8 (+0%) 21,0 (0%) 27,1 (+0%) 20,6 (+0%) 

13 25,8 (0%) 19,7 (0%) 25,4 (0%) 19,4 (0%) 

14 27,0 (+5%) 20,5 (+5%) 26,0 (+2%) 19,9 (+2%) 

15 22,8 (+0%) 17,9 (+1%) 22,0 (+0%) 17,4 (0%) 

16 18,7 (0%) 15,5 (0%) 22,1 (+1%) 17,4 (+1%) 

17 19,5 (+1%) 15,9 (0%) 20,6 (+0%) 16,6 (+1%) 

18 21,4 (+0%) 17,1 (+1%) 20,8 (0%) 16,7 (0%) 

19 27,1 (+1%) 20,6 (+1%) 27,7 (+1%) 21,0 (+1%) 

20 27,3 (+1%) 21,0 (+1%) 27,1 (+1%) 21,0 (+1%) 

21 19,3 (0%) 15,8 (0%) 19,2 (0%) 15,8 (0%) 

22 23,0 (+12%) 18,1 (+8%) 23,1 (+13%) 18,1 (+8%) 

23 22,4 (+18%) 17,7 (+12%) 22,5 (+18%) 17,8 (+13%) 

24 20,8 (0%) 16,7 (0%) 20,8 (0%) 16,7 (0%) 

25 19,6 (0%) 16,0 (0%) 20,3 (+0%) 16,4 (+1%) 
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Tabel  C.7.4: Resultaten luchtkwaliteitsberekeningen wegverkeer voor de scenario’s 
Edisongebied en eindbeeld Scheldekwartier + Edisongebied voor fijn stof 
(grenswaarde 40 µg/m3; maximaal 35 keer per jaar overschrijding van een 
etmaalgemiddelde van 50 µg/m3). 

 
Vergelijking van de waarden uit de tabellen C.8.3 en C.8.4 met de berekende 
waarden uit tabellen C.8.1 en C.8.2 leert dat de concentraties NO2 en fijn stof 
langs een aantal wegen toenemen en langs andere wegen afnemen. De grootste 
bijdragen worden gevonden aan de Prins Hendrikweg, ten oosten van de Oude 
Veerhavenweg (wegvak 23). Hier is de bijdrage aan de NO2 –concentratie circa 
3,5 μg/m3 in 2010 en 2 μg/m3 in 2020. De bijdrage aan de fijn stofconcentratie 
ligt overal beneden de 1 μg/m3.  
Het aantal overschrijdingsdagen van de dagnorm voor fijn stof blijft langs de 
meeste wegen gelijk. Daar waar sprake is van een toename (o.m. Oude 
Veerhavenweg) betreft dit maximaal 1 dag.  
 
Per saldo is sprake van een beperkte toename van de 
luchtverontreinigingconcentraties. De grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit 
worden nergens overschreden. Score: -/0. 
 

Jaargemiddelde concentratie (µg/m3) Aantal dagen > 50 µg/m3 

Edisongebied Scheldekwartier + 
Edisongebied 

Edisongebied Scheldekwartier + 
Edisongebied 

Wegvak 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 

1 19,2 (+1%) 17,2 (+1%) 19,1  (0%) 17,1  (0%) 10  (0%) 6  (0%) 10  (0%) 6  (0%) 

2 18,3 (+2%) 16,6 (+1%) 18,4 (+2%) 16,6 (+1%) 8  (0%) 5  (0%) 8  (0%) 5  (0%) 

3 19,7 (+3%) 17,2 (+2%) 20,0 (+3%) 17,3 (+2%) 11 (+10%) 6 (+20%) 12 (+9%) 6  (0%) 

4 18,4 (+1%) 16,5  (0%) 18,5 (+1%) 16,6 (+1%) 8  (0%) 5  (0%) 9 (+13%) 5  (0%) 

5 18,3 (+1%) 16,5 (+1%) 18,5 (+1%) 16,6 (+1%) 8  (0%) 5  (0%) 9 (+13%) 5  (0%) 

6 18,7 (+2%) 16,6 (+1%) 18,9 (+2%) 16,7 (+1%) 9 (+13%) 5  (0%) 9  (0%) 5  (0%) 

7 17,8  (0%) 16,1  (0%) 18,7 (+1%) 16,5  (0%) 7  (0%) 4  (0%) 9  (0%) 5  (0%) 

8 n.v.t. n.v.t. 18,3 (+1%) 16,3  (0%) n.v.t. n.v.t. 8  (0%) 5  (0%) 

9 18,7 (+1%) 16,5  (0%) 18,7 (+1%) 16,5  (0%) 9  (0%) 5  (0%) 9  (0%) 5  (0%) 

10 21,7 (+1%) 18,2 (+1%) 20,8 (+1%) 17,7 (+1%) 17 (+6%) 8  (0%) 14 (+8%) 7  (0%) 

11 21,0 (+1%) 17,8 (+1%) 20,1 (+1%) 17,3 (+1%) 15 (+7%) 7  (0%) 12  (0%) 6  (0%) 

12 19,8  (0%) 17,1  (0%) 19,6  (0%) 17,0  (0%) 12  (0%) 6  (0%) 11  (0%) 6  (0%) 

13 20,8  (0%) 17,6  (0%) 20,6  (0%) 17,5  (0%) 14  (0%) 7  (0%) 14  (0%) 7  (0%) 

14 20,4 (+3%) 17,4 (+2%) 20,0 (+1%) 17,2 (+1%) 13 (+8%) 6  (0%) 12  (0%) 6  (0%) 

15 18,6  (0%) 16,5  (0%) 18,4  (0%) 16,4  (0%) 9  (0%) 5  (0%) 8  (0%) 5  (0%) 

16 18,4 (+4%) 16,4 (+2%) 18,4 (+4%) 16,4 (+2%) 8 (+14%) 5 (+25%) 8 (+14%) 5 (+25%) 

17 18,1 (+1%) 16,2 (+1%) 18,1 (+1%) 16,2 (+1%) 8 (+14%) 4 (0%) 8 (+14%) 4 (0%) 

18 18,1 (-1%) 16,2 (-1%) 18,1 (-1%) 16,2 (-1%) 8 (0%) 4 (0%) 8 (0%) 4 (-20%) 

19 19,7 (+1%) 17,1 (+1%) 19,8 (+1%) 17,1 (+1%) 11 (0%) 6 (0%) 12 (+9%) 6 (0%) 

20 19,7 (0%) 17,4 (-1%) 19,8 (0%) 17,5 (0%) 11 (0%) 6 (-14%) 12 (0%) 7 (0%) 

21 17,8 (0%) 16,0 (-1%) 17,8 (0%) 16,1 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 

22 18,1 (0%) 16,2 (0%) 18,7 (+1%) 16,5 (0%) 8 (0%) 4 (0%) 9 (0%) 5 (0%) 

23 17,8 (0%) 16,1 (0%) 18,5 (+1%) 16,5 (+1%) 7 (0%) 4 (0%) 9 (+13%) 5 (0%) 

24 18,1 (0%) 16,2 (0%) 18,1 (0%) 16,2 (0%) 8 (0%) 4 (0%) 8 (0%) 4 (0%) 

25 17,9 (+1%) 16,1 (0%) 18,0 (+1%) 16,1 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 7 (0%) 4 (0%) 
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C.8.3 Mitigerende maatregelen 

Aangezien de berekende concentraties NO2 en fijn stof ruim onder de wettelijke 
norm liggen zijn mitigerende maatregelen niet nodig. 

C.9 Externe veiligheid 

C.9.1 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

TNO heeft een inventarisatie verricht van mogelijke risicobronnen binnen en in 
de omgeving van  het Edisongebied [TNO, 2007]. Conclusie daarvan is dat het 
transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde en twee locaties van 
het bedrijf Mercuria mogelijk relevant zijn voor de externe veiligheid. 
 
Figuur C.9.1 geeft een geografische weergave van de locatie van de 
risicobronnen. De eveneens op de figuur aangegeven LPG-stations en de 
propaantank van de KSG zijn ook in het onderzoek beschouwd, maar gegeven de 
afstand tot het plangebied niet relevant bevonden. 
 
Figuur C.9.1:  Locatie risicobronnen nabij het Edisongebied. 

 
De situatie met betrekking tot vervoer over het water is analoog aan die voor 
het Scheldekwartier. Zie hiervoor paragraaf B.7.1. 
 
Mercuria Buitenhaven Oostzijde ligt op ongeveer 300 meter van het plangebied. 
Het huidige bedrijf laadt en lost onder andere gevaarlijke stoffen. Uit een 
uitgevoerde risicoanalyse blijkt de 10-6 contour van dit bedrijf op circa 90 meter 
van de bron te liggen. De maximale afstand waarop effecten te verwachten zijn 
is ongeveer 100 meter. Er is derhalve geen invloed op het plangebied. 
 

LPG 

LPG 

Mercuria 
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EDISONGEBIED
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Mercuria Buitenhaven Westzijde ligt op ca. 30 meter van het plangebied. Voor 
deze bedrijfsvestiging is in 2006 een veiligheidsrapport opgesteld. Daarbij is 
geconstateerd dat het niet nodig is om een QRA op te stellen. Om toch een 
indruk te geven van de maximale schade-effecten is een ‘Maximum Credible 
Accident (MCA) analyse’ uitgevoerd. Hieruit blijkt dat op maximaal 43 m vanuit 
de terreingrens effecten (1% lethaliteitsgrens) kunnen optreden. Aan de 
westzijde kunnen in beperkte mate (licht) giftige stoffen worden opgeslagen. 
De lethaliteitsgrens hiervoor ligt op ca 635 m. Hierdoor zal het groepsrisico 
toenemen. Echter gezien de beperkte opslag van giftige stoffen zal de kans op 
een ongeval zeer klein zijn.  
 
Aardgastransportleiding 
Ten oosten van het Kanaal door Walcheren, zie figuur C.9.2, ligt een 
aardgastransportleiding met een werkdruk van 8 bar. Een aardgasleiding met 
een druk van 8 bar vormt vanuit het oogpunt van externe veiligheid echter geen 
ruimtelijk relevante beperking (zie ook B.9.1). Wel moet bij de uitwerking van 
de plannen rekening worden gehouden met een zakelijk rechtstrook. 
 
Figuur C.9.2:  Ligging aardgasleiding en hoogspanningslijn. 
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Hoogspanningslijn 
In het plangebied loopt een 150 kV hoogspanningslijn, zie eveneens figuur 
C.9.2. Volgens het geldende beleid, zoals vastgelegd in een brief van 
staatssecretaris Van Geel van 3 oktober 2005, moet vermeden worden dat 
nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied 
rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde 
magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. 
Voor de hoogspanningslijn in het plangebied leidt dat tot een indicatieve zone 
van 2x80 meter (www.rivm.nl/hoogspanningslijnen). De indicatieve zone is een 
zone die is berekend op basis van conservatieve aannames. Buiten deze zone 
zijn er geen belemmeringen voor het realiseren van gevoelige bestemmingen 
(woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen).  
 
In het plangebied bevinden zich geen gevoelige bestemmingen binnen 
genoemde zone. 
 
Verder geldt een zakelijk recht zone van 2x22,5 meter. Bij activiteiten binnen 
deze zone is een verklaring van geen bezwaar van de netbeheerder nodig. 
 
De percelen waarop de bovengrondse hoogspanningslijn zich bevinden zijn 
belast met een zakelijk recht. De breedte van deze zakelijk rechtstrook 
bedraagt 30 meter vanuit het hart van lijn. De terzake geldende bepalingen 
kunnen worden geïnventariseerd aan de hand van kadastraal onderzoek. 

 

Blindgangers 
Vlissingen is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in staat van zware 
verdediging gebracht tegen aanvallen vanuit zowel de zee, de lucht als het 
land. De scheepswerf De Schelde was regelmatig doelwit van geallieerde 
bombardementen. Ook bij de geallieerde invasie in 1944 is veel geschoten. In 
het plangebied moet daarom ernstig rekening worden gehouden met 
blindgangers (niet gesprongen explosieven) die niet geregistreerd zijn. 

C.9.2 Effecten 

In de ontwikkeling van het Edisongebied zijn geen risicovolle bedrijven gepland 
zoals bijvoorbeeld bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen zoals benzine- 
en LPG-stations of bedrijven waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd. 
 
Het plaatsgebonden risico van de Westerschelde vormt geen belemmering voor 
het Edisongebied.  
 
Bij ontwikkeling van het Edisongebied zal het aantal aanwezigen binnen het 
invloedsgebied toenemen. Hierdoor zal ook het potentieel aantal slachtoffers 
bij ernstige calamiteiten op de Westerschelde en bij Mercuria Buitenhaven 
Westzijde toenemen. Net als in deel B voor het Scheldekwartier aangegeven 
heeft dit betrekking op de ongevalsscenario’s met de grote schadegebieden (en 
kleinere kans). Score: -. 
 
De bereikbaarheid van een groot deel van het Edisongebied is voldoende. Echter 
de landtongen zijn slechts van één kant bereikbaar. Dit stelt extra eisen aan de 
ontsluitingsbewegingen van de landtongen. 
 
De mogelijkheden voor de hulpverleningsdiensten om een ernstige ramp te 
voorkomen zijn beperkt. De inspanning van de hulpverlening zal zich vooral 
moeten richten op het beperken van de gevolgen van het ongeval (redden van 
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mensen, blussen secundaire branden, opvang, vervoer, verzorging gewonden, 
bewaken openbare orde etc.).  

C.9.3 Mitigerende maatregelen  

Bij de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan wordt extra aandacht 
geschonken aan de onderwerpen zelfredzaamheid, beheersbaarheid en 
resteffect. Met de Veiligheidsregio (VHR) wordt overleg gevoerd. Eventuele 
maatregelen zullen op bouwplanniveau meegenomen worden.  

C.10 MMA en vergelijking alternatieven 

Zoals in A.4 aangegeven is het doel van het plan te komen tot een duurzame 
herinrichting van het gebied. Bij de planvorming zijn een aantal belangrijke 
milieuvriendelijke ontwerpuitgangspunten gehanteerd. Het structuurplan voor 
het geheel en de stedenbouwkundige uitwerking voor de Kenniswerf komen 
daaraan tegemoet. Het plan is daardoor als milieuvriendelijk te bestempelen. 
Desalniettemin zijn er maatregelen te benoemen die het plan nog 
milieuvriendelijker maken. Deze maatregelen worden hiernavolgend genoemd. 
Het plan tezamen met deze maatregelen geldt als MMA.  
 

Energievoorziening 
Warmtelevering door een in het Edisongebied nieuw te bouwen 
biomassacentrale. De CO2-emissie als gevolg van het energiegebruik van de 
woningen in het gebied zal met ca. de helft afnemen. 
 

Natuur 
Door de toegankelijkheid van de gevoelige gebieden in de Westerschelde te 
beperken worden negatieve effecten vanwege de toename van de recreatiedruk 
voorkomen. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van het leefgebied van 
zeehonden, bergeenden en andere soorten toe. 

 

Wegverkeer 
Infrastructurele maatregelen binnen en buiten het plangebied (Sloebrug), in 
combinatie met een adequate verkeerslichtregeling, een goede bewegwijzering 
en afspraken over brugopeningen (bloktijden en duur van de brugopeningen) 
voorkomen problemen met de doorstroming rond de Keersluisbrug tot een 
minimum beperken. 

 

Scheepvaartverkeer 
Een combinatie van fysieke, elektronische, educatieve, juridische en 
communicatieve maatregelen (zie B.6.3) garanderen een veilige en vlotte 
doorvaart op de Westerschelde.  

 

Geluid 
Nieuwe woningen en (uitbreiding van) scholen worden op zodanige afstand van 
relevante geluidbronnen geplaatst dat hinder niet zal optreden. Daar waar 
voldoende afstand aanhouden onmogelijk is worden in het kader van de 
bouwvergunning geluidwerende maatregelen voorgeschreven. 
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Externe veiligheid 
Bij de nadere uitwerking van de afzonderlijke plannen wordt nadrukkelijk 
aandacht besteed aan veiligheidsaspecten (zelfredzaamheid, beheersbaarheid 
en resteffect). 

 

C.10.2 Vergelijking alternatieven 

Tabel C.10.1 geeft een samenvattend overzicht van de scores van de 
onderscheiden alternatieven. Het betreffen scores ten opzichte van de 
autonome ontwikkeling met Scheldekwartier21. Dit scenario is standaard op ‘0’ 
gesteld. Een verslechtering van de situatie resulteert in een ‘-‘ of ‘--‘, terwijl 
een verbetering een ‘+’ of  ‘++’ oplevert. 
 
Tabel C.10.1: Scoretabel Edisongebied 

Thema Aspect Autonome 
ontwikkeling 

2020 met 
Scheldekwartier 

Edisongebied 
2020 met 

Scheldekwartier 

MMA 

Bodemkwaliteit 0 ++ ++ 

Waterkwantiteit 0 0 0 

Bodem en water 

Waterkwaliteit 0 + + 

Natuur binnen het 
plangebied 

0 0 0 Natuur 

Natuur buiten het 
plangebied 

0 - 0/+ 

Bereikbaarheid 
gemotoriseerd 
verkeer 

0 - 0 Wegverkeer 

Bereikbaarheid LV 0 0 0 

Stremmingen door 
brugopeningen  

0 - 0 Scheepvaartverkeer 

Nautische 
veiligheid 

0 - 0 

Wegverkeerslawaai 0 0 0/+ Geluidhinder 

Industrielawaai 0 + ++ 

Luchtkwaliteit Wegverkeer 0 -/0 -/0 

Westerschelde 0 - 0 Externe veiligheid 

Bedrijven 0 - 0 
 
 

                                                 
21 Wanneer wordt uitgegaan van de autonome ontwikkeling zonder de voorziene ontwikkeling van het 
Scheldekwartier worden de absolute milieubelastingen voor een aantal thema’s weliswaar anders (zie de 
voorgaande hoofdstukken), de relatieve scores zoals weergegeven in de tabel blijven echter hetzelfde. 
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C.11 Leemten in kennis en evaluatie 

C.11.1 Leemten in kennis 

Vooralsnog is niet zeker of bepaalde soorten (bv. de Rugstreeppad) ook 
daadwerkelijk voorkomen in het plangebied. Bij de uitwerking van de plannen 
zal per locatie een nog wat nauwkeuriger inventarisatie van natuurwaarden 
plaatsvinden. Daarbij zullen tegelijkertijd de mogelijkheden tot mitigatie en 
compensatie in beschouwing worden genomen.  
Zonodig zal ontheffing worden aangevraagd. De inschatting is dat deze 
ontheffing verkregen kan worden mits compensatie plaatsvindt in het 
plangebied en werkzaamheden plaatsvinden in perioden dat dit geen invloed 
heeft op de soorten. 
 
Het gedrag van de recreanten is niet nauwkeurig te voorspellen. Dit betreft 
zowel het aantal vaarbewegingen, als de richting en bestemming van de 
vaartochten. 
Daarmee samenhangend is het niet nauwkeurig te voorspellen welke effecten 
de toename van de recreatievaart met zich meebrengt. Een goede 
toegankelijkheidsregeling incl. adequate handhaving ervan kunnen eventuele 
negatieve effecten op de natuur voorkomen. Stremmingen in het wegverkeer 
als gevolg van brugopeningen kunnen naar verwachting worden voorkomen door 
een betere regulering van het scheepvaartverkeer. 
 
Voor de daadwerkelijke realisatie van de bouwplannen is van belang dat nog 
niet bekend is of, en zo ja waar zich blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog 
in de ondergrond van het plangebied bevinden. 

C.11.2 Aanzet tot een evaluatieprogramma 

In B.11.2 is een aanzet tot een evaluatieprogramma opgenomen voor het 
Scheldekwartier. Deze aanzet kan ook gebruikt worden voor het 
evaluatieprogramma voor het Edisongebied e.o. 
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BIJLAGE 1:  
BEOORDELING NAUTISCHE VEILIGHEID WESTERSCHELDE 

 

Inleiding 
Hoofdstuk 4 van het rapport Onderzoek recreatievaart Westerschelde [Terp, 
2004] bevat een toetsingskader voor de nautische veiligheid op de 
Westerschelde. Het toetsingskader is opgebouwd vanuit de 
beleidsuitgangspunten van Verkeer en Waterstaat, namelijk vlotheid, veiligheid 
en toegankelijkheid van de vaarroutes en havens voor de beroepsvaart en 
veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid voor de recreatievaart. 
 
Het toetsingskader bevat acht criteria: 
 De afstand tussen de havenmond en de hoofdvaargeul 
 De complexiteit van de omgeving van de haven 
 De stroming bij de havenuitgang 
 De oriëntatie van de havenuitgang ten opzichte van de overheersende 

windrichting 
 Het effect van de plannen op de gebruiksintensiteit van de vaargebieden 
 Het effect van de plannen op de capaciteit van de sluizen 
 De breedte van de vaargeul 
 De kosten van eventuele maatregelen 

Voor elk criterium is een waarderingsschaal vastgesteld met een score van 1 
t/m 3 of 1 t/m 5. Een score van 1 of 2 komt overeen met geen of weinig effect, 
terwijl de scores 3 t/m 5 oplopen van een groot effect naar een ernstig effect. 
De belangrijkste criteria hebben een vijfdelige schaal in de score gekregen. 
Voor de overige criteria volstaat een driedelige schaal. 
 
De totaalscore bestaat uit de som van de scores per criterium. Bedraagt de 
totaalscore minder dan 10 punten dan zijn er geen nautische bezwaren tegen 
de plannen. Bij een score van 10 tot 20 punten worden de plannen afgewezen, 
tenzij de negatieve effecten door maatregelen gemitigeerd kunnen worden. Een 
ontwikkeling met een score van meer dan 20 punten leidt tot afwijzing van de 
plannen door de vaarwegbeheerder.  

Beoordeling van de plannen 
De plannen voor het Scheldekwartier en het Edisongebied voorzien (ondermeer) 
in de realisatie van 800 á 900 ligplaatsen voor de recreatievaart. Zie B.1.5 en 
C.1.5 voor een onderverdeling van dit aantal. 
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Criterium 1: afstand havenmond-hoofdvaargeul 
Onderstaande figuur betreft een uitsnede van de dieptekaart van de 
Westerschelde. Met een rode doorgetrokken streep is de noordzijde van de 
vaargeul aangeduid. Deze ligt op ca. 150 meter afstand van de havenmond. 
Vertaald naar de waarderingstabel komt dit uit op een score van 4 (100-400 
meter). 

 

 
    
 

Criterium 2: complexiteit van de omgeving van de haven 
Bij dit criterium is van belang of zich in de nabijheid van de (nieuwe) haven 
andere havens, sluizen, kanalen of ankergebieden bevinden, waardoor extra 
kruisend verkeer met verschillende snelheden ontstaat. 
De dichtstbijzijnde haven is de Sloehaven. Deze ligt hemelsbreed op ca. 5 km, 
hetgeen een score van ‘1’ (> 1900 m) oplevert. 
 

Criterium 3: stroming bij de havenuitgang 
Uit een notitie van de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat (Memo van Jan de 
Klerk/Leen Dekker aan R.J. van Grunningen van de provincie Zeeland d.d. 19 
april 2004) blijkt dat de stroomsnelheden in de vaargeul van de Westerschelde 
ter hoogte van de uitgang van de Buitenhaven maximaal ca. 4 mijl/uur 
bedragen (3,3 dieptegemiddeld + 15% aan het wateroppervlak. Door de 
verdieping van de vaargeul die sinds 2004 nog heeft plaatsgevonden zullen de 
stroomsnelheden waarschijnlijk nog zijn toegenomen. Volgens het 
toetsingskader levert een stroomsnelheid van meer dan 3 mijl/uur een score 
van ‘3’ op. 
 

Criterium 4: oriëntatie t.o.v. de overheersende windrichting 
De havenmond is zuidelijk georiënteerd. Score: ‘2’ 
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Criterium 5: effect op gebruiksintensiteit vaargebieden 
In de Passende beoordeling Dokkershaven en Edisongebied [Arc, 2006] is de 
inschatting gedaan dat het aantal zeil- en motorboten in het westelijke deel 
van de Westerschelde ruim zal verdubbelen. Dit betekent in deelgebied 1 (ten 
westen van de lijn Vlissingen-Breskens) een toename met meer dan 100% (maar 
minder dan 200%) en daarmee een score van ‘4’. In deelgebied 3 (ten oosten 
van de lijn Kruiningen-Perkpolder) zal de invloed op de intensiteit klein zijn, 
<25%, door de grote afstand (groter dan een halve dag varen): score = 1. 
Deelgebied 2 neemt een tussenpositie in: score = 2 of 3 
Gemiddelde score: ‘2,5’ 
 

Criterium 6: effect op capaciteit van de sluizen 
Van belang zijn de sluizen naar het Kanaal door Walcheren en het Kanaal door 
Zuid-Beveland en de sluis van Hansweert. 
Zeezeilers zullen alleen gebruik maken van de sluizen naar het Kanaal door 
Walcheren. Voor het verkeer vanuit het plangebied naar de Oosterschelde en de 
overige Deltawateren zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van het Kanaal 
door Walcheren. Aangezien de jachthavens al achter de sluizen liggen heeft dit 
geen belasting van de sluizen tot gevolg. 
Voor dagtochten op de Westerschelde zal gebruik gemaakt worden van de sluis 
naar het Kanaal door Walcheren. 
Conslusie: het recreatieverkeer zal met name effect hebben op het gebruik van 
de sluizen naar het Kanaal door Walcheren. Voor deze sluizen wordt verwacht 
dat de toename van de recreatievaart meer dan 25% zal zijn. Score: ‘3’. 
 

Criterium 7: de breedte van de vaargeul 
De breedte van de vaargeul ter hoogte van de Buitenhaven is ruim 500 meter. 
Score: ‘1’ (> 500 m.) 
 

Criterium 8: kosten van maatregelen 
Vooralsnog onbekend. 
 

Totaalscore:  
 

Criterium Score 

1 4 

2 1 

3 3 

4 2 

5 2,5 

6 3 

7 1 

8 1-3 

Totaal 17,5-19,5 
 

Conclusie 
Zonder risicobeperkende maatregelen is de voorziene ontwikkeling niet 
mogelijk. 
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1 

3 

2 

BIJLAGE 2:  
LIGGING WAARNEEMPUNTEN WEGVERKEERSLAWAAI 
 
 

Figuur BIJ.2.1:  Overzicht van de ligging van de deelgebieden met waarneempunten 
  (zie details op volgende pagina’s).
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Figuur BIJ.2.2:  Waarneempunten in gebied 1. 
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Figuur BIJ.2.3:  Waarneempunten in gebied 2. 
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Figuur BIJ.2.4: Waarneempunten in gebied 3 
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BIJLAGE 3:  
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
AMK Archeologische Monumentenkaart 
bvo bedrijfsvloeroppervlakte 
CHS Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
dB decibel 
e.o. en omgeving 
EHS Ecologische Hoofdstructuur 
EPL Energieprestatie op Locatie 
etm etmaal 
GR Groepsrisico 
ha hectare 
IKAW Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
IVO Inventariserend Veldonderzoek 
km kilometer 
KSG Koninklijke Schelde Groep 
kV kilovolt 
LV langzaam verkeer 
m.e.r. milieueffectrapportage (de procedure) 
MER milieueffectrapport (het document) 
MMA Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
mv maaiveld 
mvt motorvoertuigen 
NAP Nieuw Amsterdams Peil 
NS Nederlandse Spoorwegen 
OV Openbaar vervoer 
OW Oriënterende waarde 
PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenyl 
Plan-m.e.r. M.e.r. voor plannen 
PM Particulate Matter (fijn stof) 
PR Plaatsgebonden Risico 
Project-m.e.r. M.e.r voor projecten 
PZC Provinciale Zeeuwse Courant 
PZEM Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij 
QRA` Quantitatieve Risico Analyse 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
ROC Regionaal Opleidingscentrum 
VRI Verkeersregelinstallatie 

 



 
 
 

MER Scheldekwartier/Edisongebied e.o.        |          Definitief        |        25 april 2008         |         Pagina 160 van 166 



 
 
 

MER Scheldekwartier/Edisongebied e.o.        |          Definitief        |        25 april 2008         |         Pagina 161 van 166 

BIJLAGE 4:  
VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Alternatief  
Een mogelijke andere invulling van het plangebied dan de 
voorgenomen activiteit. 

 
Autonome ontwikkeling  

Ruimtelijke ontwikkeling van het studiegebied zonder de 
voorgenomen activiteit op basis van bestaand en voorgenomen 
beleid. 

 
Bestemmingsplan  

Gemeentelijk ruimtelijk ordeningsplan, waarin het mogelijk 
gebruik van gronden is vastgelegd. 

 
Bevoegd Gezag  

De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit 
te nemen. 

 
Commissie voor de m.e.r.  

Commissie voor de milieueffectrapportage; landelijke 
commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd 
gezag en de initiatiefnemer adviseert omtrent de inhoud en 
kwaliteit van het MER voor de voorgenomen activiteit. 

 
Groepsrisico  

Het groepsrisico geeft aan hoe groot de kans is dat een bepaald 
aantal mensen ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen overlijdt. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een 
grafiek, waarin de kans op ongelukken wordt uitgezet tegen het 
aantal mogelijke slachtoffers. 

 
Initiatiefnemer  

Diegene(n) die de m.e.r.-plichtige activiteiten wil(len) 
ondernemen. Voor de ontwikkeling van de Polder Schieveen zijn 
de Gemeente Rotterdam (B&W) en Natuurmonumenten de 
gezamenlijk initiatiefnemers.  

 
Lden  

Level day-evening-night, een maat om de geluidsbelasting door 
omgevingslawaai uit te drukken. 
 

MMA  
Meest Milieuvriendelijke Alternatief; dit is een alternatief 
waarbij voldaan kan worden aan de doelstelling van de 
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initiatiefnemer en uit wordt gegaan van de beste bestaande 
mogelijkheden ter bescherming of verbetering van het milieu. 

 
Natura 2000  

Samenhangend netwerk van natuurgebieden (Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden) op het grondgebied van de lidstaten 
van de Europese unie. Dit netwerk vormt de basis voor het 
behoud en herstel van de biodiversiteit 

 
Plangebied  

Het gebied waarin de voorgenomen activiteiten plaatsvinden. 
 
Plaatsgebonden Risico  

Het Plaatsgebonden Risico is een maat voor het risiconiveau op 
een bepaalde plaats. Het geeft aan hoe groot de kans is dat een 
persoon die 24 uur per dag op een bepaalde plaats aanwezig is, 
komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen (op bijvoorbeeld een spoorlijn). Het Plaatsgebonden 
Risico kan worden weergegeven als lijnen op een kaart, die 
punten met een gelijk risico verbinden. Dit zijn risico-
contouren. 

 
PM10  

Fijn stof bestaande uit zwevende deeltjes kleiner dan 10 
micrometer. 

 
Startnotitie m.e.r.  

Officiële aanmelding van de voorgenomen m.e.r.-plichtige 
activiteit door de initiatiefnemer bij het bevoegd gezag, waarin 
het wat, waar, waarom en hoe beschreven is. 

 
Studiegebied  

Het gebied waar de effecten kunnen optreden (plangebied en 
omgeving). 

 
Toetsingskader  

Het geheel van toetsingscriteria, en ter nadere concretisering 
daarvan indicatoren, die per thema zijn vastgesteld om de 
effecten van de alternatieven te bepalen en onderling te 
vergelijken. 

 
Voorgenomen activiteit  

De activiteit die de initiatiefnemer wil uitvoeren ter realisering 
van een gesteld doel op een bepaalde locatie. 
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1. OORDEEL OVER HET MER 
Tegen het historische centrum van Vlissingen ligt de voormalige Dokkersha-
ven (nu Scheldekwartier). Gemeente Vlissingen wil dit terrein herontwikkelen, 
ten behoeve van wonen, werken, detailhandel, recreatieve doeleinden en een 
jachthaven. Ook het naastgelegen Edisonterrein wordt gerevitaliseerd. Voor 
dit verouderde haven- en industriegebied is de realisatie van woningen, kan-
toren, scholen, kennisintensieve bedrijvigheid en ligplaatsen voor de jachtha-
ven voorzien. De bestemmingsplannen van Scheldekwartier en Edisonterrein 
moeten hiervoor worden gewijzigd. Ten behoeve van besluitvorming over de 
bestemmingsplannen is een m.e.r.-procedure doorlopen. 1 
 
MER en besluit 
De bestemmingsplannen zelf zijn nog niet opgesteld of in procedure gebracht. 
Dit maakt het mogelijk de milieu-informatie uit het MER optimaal te benutten 
bij het ontwerpen van de inrichting en het opstellen van het bestemmingsplan 
hiervoor. De Commissie kan hierdoor echter geen uitspraak doen over de mi-
lieu-informatie in relatie tot het voorgenomen besluit.  
 
Het is nog onbekend of de bestemmingsplannen de vorm zullen krijgen van 
een globaal plan, gevolgd door uitwerkingsplannen, of van meer gedetailleerde 
deelplannen. De Commissie merkt op dat de informatie in het Hoofdrapport 
MER tamelijk globaal van karakter is. De achterliggende rapportage geeft 
meer detailinformatie, echter op een aantal aspecten nog onvoldoende voor 
een gedetailleerd bestemmingsplan. Indien een globaal bestemmingsplan 
wordt opgesteld is de informatie in het (plan-)MER voldoende. Het kan nodig 
zijn voor uitwerkingsplannen de milieu-informatie aan te vullen tot het daar-
bij behorende detailniveau. 
 
Op het gebied van onder andere natuur, landschap en cultuurhistorie is de 
informatie helder en gedetailleerd. Voor het aspect bodem is met name de 
informatie voor het Scheldekwartier vrijwel volledig en in detail uitgewerkt.  
 
■ De Commissie adviseert de nu nog ontbrekende milieu-informatie in een aanvul-
ling op het onderhavige MER ter visie te leggen bij ofwel het eerste (niet meer nader 
uit te werken) bestemmingsplan, ofwel (wanneer eerst een uit te werken (globaal) 
bestemmingsplan wordt opgesteld) de eerste uitwerking. 
 
 
MER en beperkingen aan het voornemen 
Uit het MER komen diverse aspecten naar voren die beperkingen kunnen 
opwerpen bij uitwerking van de plannen. Het gaat hierbij onder andere over 
de effecten op het Natura 2000-gebied Westerschelde en de mogelijkheden 
voor woningbouw in relatie tot geluidshinder. De informatie over de verschil-
lende milieuaspecten, zoals beschreven in het MER, moet zodanig worden 
gebruikt bij uitwerking van het plan, dat zowel ruimtelijke kwaliteit als de 
leefomgeving-aspecten gewaarborgd zijn.  
 
In hoofdstuk 2 wordt het oordeel van de Commissie nader toegelicht en aan-
bevelingen gedaan voor het vervolgtraject.  
 

                                              

1  Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure zie Bijlage 1. 
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2. TOELICHTING OP HET OORDEEL EN AANBEVELINGEN 

2.1 Fasering en aanleg 

In de richtlijnen voor het MER is aangegeven dat in het MER moest worden 
ingegaan op:  
• de fasering van de ontwikkeling;  
• de mate waarin deze fasering afhankelijk is van de bodemsanering; 
• de gevolgen (zoals overlast) van de fasering 
• de relatie van de fasering tot de behoefteramingen voor de verschillende 

planonderdelen en de beoogde ruimtelijke kwaliteit.  
In het MER wordt echter slechts summier aangegeven wat de fasering van de 
planonderdelen zal zijn. Zelfs voor de planonderdelen die op korte termijn 
zullen starten is nog niet geconcretiseerd wat er gaat gebeuren en in welke 
volgorde. De Commissie merkt op dat de realisatiejaren zoals weergegeven in 
figuur B.1.10 verouderd zijn; dit figuur suggereert dat bepaalde planonderde-
len al zijn afgerond. 
 
De Commissie acht het ontbreken van uitgewerkte informatie over de fasering 
op dit moment geen essentiële tekortkoming, omdat het MER door het vroege 
moment in het planproces nog een rol kan spelen bij het stedenbouwkundig 
plan. Dit kan nog zodanig worden ontworpen dat er geen knelpunten zullen 
optreden (bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit of geluid) als gevolg 
van de fasering.  
 
De relatie van de fasering tot de behoefteramingen voor planonderdelen ver-
dient wel extra aandacht. Het verdient aanbeveling het stedenbouwkundig 
plan zodanig te ontwerpen, dat aanpassing aan terugloop van de vraag moge-
lijk is.  
 
■ De Commissie adviseert bij de beoordeling of er voldoende milieu-informatie voor 
deelbesluiten / uitwerkingsplannen aanwezig is, nadrukkelijk aandacht te besteden 
aan de vraag of de geplande fasering op zichzelf (milieu)hinder met zich meebrengt. 
Daarnaast adviseert de Commissie de informatie uit het MER te betrekken bij besluit-
vorming over de fasering.  
 

2.2 Natuur 

2.2.1 Natuur binnen het plangebied 

Uit het MER blijkt dat in het gebied verschillende natuurwaarden voorkomen. 
Met name de aanwezige soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn in 
dit stadium van planvorming van belang. Tot deze categorie behoren de in het 
hele gebied voorkomende vleermuissoorten en de rugstreeppad die waar-
schijnlijk in het Edisongebied voorkomt. De Commissie acht het onwaar-
schijnlijk dat de rugstreeppad zich na herinrichting kan handhaven in het 
plangebied. De vertaling van ‘effecten op natuur binnen het plangebied’ in 
tabel C.10.1 naar een neutrale (0) score acht de Commissie dan ook onjuist. 
 
■ De Commissie concludeert dat de onderliggende informatie over natuur binnen 
het plangebied juist en volledig is. Zij merkt echter op dat de vertaling naar een neu-
trale (0) score naar haar mening niet terecht is. De Commissie adviseert voorafgaand 
aan besluitvorming duidelijk te maken hoe het verlies aan leefgebied voor bescherm-
de soorten gecompenseerd wordt.  
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2.2.2 Natuur buiten het plangebied 

De Westerschelde is grotendeels Natura 2000-gebied. Door betreding van 
zandplaten worden vogels en zeehonden verstoord. Tussen pleziervaart en 
betreding bestaat een duidelijke samenhang. Door uitbreiding van plezier-
jachtfaciliteiten zal deze betreding toenemen. Er kan hierdoor sprake zijn van 
een significant negatief gevolg voor Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten. In het 
MER wordt hiervoor als mitigerende maatregel een zoneringsplan met een 
betredingsverbod voorgesteld. Goede handhaving van een dergelijk verbod is 
hierbij essentieel. Een dergelijk zoneringsplan is (nog) niet uitgewerkt. In dit 
stadium is het daardoor nog niet mogelijk te stellen dat significante gevolgen 
van het plan voor kwalificerende soorten of habitats uitgesloten zijn. Dit 
wordt – terecht - ook in het MER geconstateerd. Indien niet is geborgd dat de 
verstoring niet zal toenemen, moeten de stappen uit de ADC–fase van de Ha-
bitattoets worden doorlopen.2 (Het is niet verplicht de resultaten van de ADC-
fase in het MER op te nemen).  

■ De Commissie adviseert om over het bestemmingsplan in overleg te treden met 
andere overheden rond de Westerschelde en te bepalen of met een zonerings- en 
handhavingsplan voldoende zekerheid kan worden gegeven dat significante gevolgen 
zijn uit te sluiten. Indien dat het geval is moet bestuurlijk worden geborgd dat een be-
tredingsverbod voor de zandplaten in de Westerschelde wordt ingesteld en gehand-
haafd. Indien er geen zekerheid kan worden gegeven over deze mitigerende maatre-
gelen, is het noodzakelijk om de ADC-fase te doorlopen. Het is logisch om de A- en D-
vragen te beantwoorden voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 
 

2.3 Geluid 

Uit het MER blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai in 
het plangebied relatief hoog is. De totale geluidzone wordt weliswaar geredu-
ceerd, maar het aantal geluidgevoelige bestemmingen neemt aanzienlijk toe in 
het plangebied. In de Koudenhoek wordt de maximaal toelaatbare geluidsbe-
lasting overschreden. Het MER geeft aan dat alleen door het van toepassing 
verklaren van ofwel de Interimwet Stad en Milieu, ofwel de Zeehavennorm, 
woningbouw op deze locatie mogelijk is. Ook overige (woningbouw)locaties 
kennen een hoge geluidsbelasting. Op het punt van geluidbelasting wordt 
echter zeer positief (++) gescoord. Dit is uitsluitend gebaseerd op het feit dat 
de bestaande geluidszone wordt ingekrompen. Het aantal woningen dat een 
hoge geluidsbelasting kent neemt juist toe. Indien in het akoestisch onder-
zoek tevens het aantal geluidgehinderden zou zijn bepaald (zoals aangegeven 
in de richtlijnen), zou een realistischer beeld ontstaan van de akoestische 
situatie. Dit zou mogelijk leiden tot een andere beoordeling. 
 
■ De Commissie concludeert dat de onderliggende informatie over geluidhinder op 
globaal plan-niveau juist en volledig is. Zij merkt echter op dat de vertaling naar een 
zeer positieve (++) score naar haar mening niet terecht is. De Commissie wijst erop 
dat de milieunormen voor geluidhinder beperkingen kunnen opleveren voor het uitvoe-
                                              

2  Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Nbw respectievelijk in: 
- A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling?  
- D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet 

worden? 
- C: welke Compenserende maatregelen zullen dan getroffen worden om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van Natura 2000 bewaard blijft? 
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ren van het in het MER beschreven programma. Zij adviseert daarom bij besluitvor-
ming over uitwerkingsplannen meer informatie over aantallen geluidsgehinderden te 
betrekken.   
 

2.4 Luchtkwaliteit 

In het MER zijn ten aanzien van de luchtkwaliteit concentratieberekeningen 
uitgevoerd waarbij geen rekening is gehouden met de eventuele invloed van de 
scheepvaart in de binnenhaven en op het kanaal. Gezien de mate van onder-
schrijding van de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit is aannemelijk dat 
de bijdrage van de scheepvaart niet leidt tot een overschrijding van de grens-
waarden. De concentraties zoals ze in het MER beschreven staan geven ech-
ter, door het buiten beschouwing laten van emissies door de scheepvaart, een 
te positief beeld. 
 
■ De Commissie adviseert ten behoeve van besluitvorming over uitwerkingsplannen 
het onderzoek naar de luchtkwaliteit te actualiseren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de emissies van de scheepvaart en de dan geldende wetgeving. Indien exacte 
gegevens over emissies door scheepvaart ontbreken, kan hierbij gebruik gemaakt 
worden van zogenaamde ‘worst case’ aannames. Uit dit onderzoek zou moeten blij-
ken wat de bijdrage van de scheepvaart is aan de emissies, dan wel aannemelijk ge-
maakt worden dat de scheepvaart geen relevante bijdrage levert. 
 

2.5 Externe veiligheid 

In het MER wordt bij de beoordeling van het aspect externe veiligheid aange-
geven dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door het Kanaal door Walcheren 
zeer gering is. Het is niet onmogelijk dat deze transporten in de toekomst zul-
len toenemen, bijvoorbeeld vanwege drukte op andere routes. Dit kan van 
invloed zijn op het aspect externe veiligheid, mede vanwege  
• de toename van de recreatievaart door het initiatief in de Binnenhaven en 

het Kanaal door Walcheren;  
• de korte afstand tot de intensieve kwetsbare bebouwing (met name de 

hoogbouw in het Scheldekwartier). 
 
■ De Commissie adviseert ten behoeve van nadere besluitvorming aannemelijk te 
maken dat het transport van gevaarlijke stoffen door het Kanaal door Walcheren zo-
wel in de huidige situatie als in de toekomst geen verhoogde risico’s zal opleveren. 
 

2.6 Bodem 

De voor het Scheldekwartier uitgevoerde uitgebreide bodemtoets geeft heldere 
aanknopingspunten voor de fasering en de uitwerking daarvan. In deze bo-
demtoets wordt overigens nauwelijks ingegaan op de wijze waarop verontrei-
nigd grondwater wordt gesaneerd. Een uitwerking van de grondbalans in ter-
men van m3 verontreinigde grond en klasse van verontreiniging ontbreekt. 
Voor het Edisongebied ontbreekt de informatie van een eventueel uitgevoerde 
bodemtoets. 
 
■ De Commissie adviseert voorafgaand aan besluitvorming over uitwerkingsplannen 
de ontbrekende informatie voor het Edisonkwartier aan te vullen. Tevens adviseert de 
Commissie de informatie uit de bodemtoets te betrekken bij besluitvorming over de 
fasering van het project.  
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2.7 Klimaat- en energiemaatregelen 

In het MER wordt niet expliciet ingegaan op maatregelen die genomen kun-
nen worden in het kader van adaptatie aan een veranderend klimaat of het 
tegengaan van klimaatverandering. Het kan hier bij voorbeeld gaan om maat-
regelen ter verbetering van het leefklimaat, zoals het voorkomen van hit-
testress en hitte-eilanden of om maatregelen om het afvoer- en absorbtiever-
mogen van stedelijke watersystemen te vergroten. Anderzijds kan klimaatver-
andering worden tegengegaan door het nemen van maatregelen op het gebied 
van duurzame energie. De Commissie wijst in dit licht tevens op de ambities 
die Rijk en gemeenten hebben neergelegd in het ‘klimaatakkoord’ dat geza-
menlijk is ondertekend door het Rijk en de VNG3 in november 2007.  
 
■ De Commissie adviseert bij verdere besluitvorming expliciet aandacht te besteden 
aan mogelijke maatregelen op het gebied van duurzame energie en adaptatie aan 
klimaatverandering. 
 

                                              

3  Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van Vlissingen 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Vlissingen 
 
Besluit: Vaststellen van het bestemmingsplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C10.3, D11.1, D11.2 
 
Activiteit: binnenstedelijke herinrichting, ten behoeve van wonen, onderwijs, 
werken, detailhandel, kennisintensieve bedrijvigheid, recreatieve doeleinden 
en een jachthaven. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen, die 
zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Een lijst van inspraakreacties 
wordt gegeven in Bijlage 2.  
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in“De Faam”: 30 augustus 2006 
aanvraag richtlijnenadvies: 31 augustus 2006 
ter inzage legging startnotitie: 31 augustus 2006 tot en met 12 oktober 2006  
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 november 2006  
richtlijnen vastgesteld: 21 december 2006  
kennisgeving MER in “De Faam”: 7 mei 2008  
aanvraag toetsingsadvies: 7 mei 2008 
ter inzage legging MER: 8 mei 2008 tot en met 19 juni 2008  
  
toetsingsadvies uitgebracht:  3 juli 2008     
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag 
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie 
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige te-
kortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
ing. E.H.A. de Beer 
ir. W. van Duijvenbooden 
drs. S.R.J. Jansen 
drs. G. Korf (werkgroepsecretaris) 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
ir. J.H. de Zeeuw 
 



 

 

BIJLAGE 2: Lijst van inspraakreacties en adviezen 

1. Rijkswaterstaat Zeeland, Middelburg 
2. Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Middelburg 
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terrein herontwikkelen, ten behoeve van wonen, werken, detailhandel, 
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Quick scan volgens de flora- en faunawet voor de verlengde 
Aagje Dekenstraat in Vlissingen, een deel van de scheepswerf 

 
Inleiding 
    De gemeente Vlissingen is al veel jaren bezig om een nieuwe bestemming te 
realiseren van de terreinen die scheepswerf de Schelde bezig is te verlaten. Het 
verlengde van de Aagje Dekenstraat moet een nieuwe directe toegang worden naar 
het oude stadscentrum, die gaat van de huidige Aagje Dekenstraat in de oude stad 
naar de brug over het Kanaal door Walcheren (Paul Krugerstraat). Het laatste 
oostelijke deel van het tracé is een stuk van de bestaande Koningsweg. 
    In 2006 is een rapport geschreven over het zogeheten Scheldekwartier door het  
bureau Nieuwland Advies uit Wageningen, dat was getiteld Natuurwaarden 
plangebied Dokkershaven. Een actuele quick scan is gewenst volgens de flora- en 
faunawet. De nieuwe scan beslaat alleen het gedachte tracé van de verlengde Aagje 
Dekenstraat en een stuk Koningsweg  

 
Terreinbeschrijving 
   Dit rapport is een quick scan voor de verlengde Aagje Dekenstraat en een 
stuk Koningsweg, een deel van het grootendeels al verlaten Scheldeterrein. 
Als voormalige werkweg van de scheepswerf is het verlengde van de Aagje 
Dekenstraat geplaveid met klinkers. Ter weerszijden van die weg zijn een paar 
meter begroeiing ook bekeken als de toekomstige bermzone zoals in de huidige 
plannen is aangegeven. Visueel bestaat het betrokken gebied van de scheepswerf 
uit een verlaten ruimte met een spontane opslag van kleurig bloeiende planten als 
de witte honingklaver, de grote teunisbloem en het smalbladig kruiskruid. Uit de 
aanwezigheid van die soorten blijkt al dat het gebied al jaren niet meer is overhoop 
gehaald. Langs de Koningsweg zijn volledig begroeide bermen met een gebruikelijk 
onderhoud. Op de hoek van de huidge Aagje Dekenstraat en de Scheldeweg heeft 
het plangebied drie korte uitlopers in drie richtingen. Die zijn deels geplaveid, deels 
begroeid. 
 Er zijn geen waterpartijen in het plangebied. Er is een opstal, het moderne 
portiersgebouwtje aan de Van Dishoeckstraat. 

     Het veldwerk is gedaan in twee bezoeken (20 – 21 juli 2012). 
  
Waarnemingen 
Planten 
    Alleen de grote kaardenbol werd als wettelijk beschermde soort aangetroffen op het  
geplande het tracé van de verlengde Aagje Dekenstraat en Koningsweg. Zie de 
plantenlijst van de bijlage. De soortenlijst is bedoeld als een grof actueel beeld van de 
vegetatie. 
Vogels 

 Tijdens de bezoeken zijn alleen waargenomen de zilvermeeuw (ouden en nog een 
paar niet vliegvlugge jongen), de kleine mantelmeeuw en de turkse tortel. Sporen van 
een meeuwenkolonie zijn niet aangetroffen. Het is niet uitgesloten, maar  
onwaarschijnlijk dat er een grondbroedende vogel als de fazant nestelt voor de zomer. 
Zoodieren 
    Mogelijk komen er enkele individuen voor van kleine soorten zoogdieren als de 
bruine rat, de aardmuis en de bosmuis. Als jachtgebied voor vleermuizen is het terrein 
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eigenlijk te open. Het portiersgebouw is ongeschikt voor een vleermuiskolonie. 
  

Conclusie 
 Het terrein van de quick scan beslaat vooral een straat van de scheepswerf met 

bermen. Er is één wettelijk beschermde soort plant aangetroffen, te weten de grote 
kaardenbol. Wellicht zijn er nog enkele kleine zoogdieren die wettelijk mogen worden 
verdreven of eventueel dood gemaakt door de voorgenomen werkzaamheden. Andere 
wettelijk beschermde soorten dieren mogen er niet worden verwacht. 

  
Samenvatting  

 Er is gestreefd naar een karakteristiek van het terrein. De lijst van vastgestelde 
soorten planten is een indicatie van de recente geschiedenis en de huidige 
gesteldheid van het plangebied: een storingsgebied door het intensief 
roeren van de grond waar de pioniers onder de planten hun weg weten te vinden, 
beslist niet de kritische soorten die onder de flora- en faunawet vallen. De grote  
kaardenbol is de uitzondering. 
 Het plangebied is nauwelijks van belang voor beschermde soorten dieren.  
 
Advies 
    Voor het aanpakken van werk in het gebied geldt in de eerste plaats de zorgplicht 
van niet onnodig verstoren en doodmaken van diersoorten. De kleinere, algemene 
soorten van de woelmuizen, echte muizen en spitsmuizen mogen per ongeluk worden 
gedood bij het werk. Als in de smalle zone langs de bestaande werfweg geen 
broedende vogels worden aangetroffen, kan ook in de periode 15 maart tot 15 juli 
met het werk worden begonnen 
   Willen problemen met de rugstreeppad als streng beschermde soort worden 
vermeden (zogenaamde mitigerende en compenserende maatregelen), laat 
geen zandpartijen onbedekt blijven voor een week. 
 
Ontheffing 

 De grote kaardenbol is wettelijk beschermd en in Zeeland algemeen op gronden 
die zijn geroerd zoals wegbermen en terreinen in ontwikkeling. Als een terrein 
dichtgroeit, kan het kaardenbollenzaad er niet meer kiemen. Een beschermende 
maatregel voor het behoud (namelijk open terrein dat regelmatig wordt bewerkt) is 
overbodig zolang in Zeeland terreinen overhoop worden gehaald. 
   Als het advies wordt gevolgd, is mijns inziens geen ontheffing van de flora- en 
faunawet nodig. 

 
Goes, 30 juli 2012 

                                              
                                                                                              ______________ 
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Bijlage 
Waargenomen soorten hogere planten op 20 en 21 juli 2012 
 
akkerdistel grote kaardenbol pijlkruidkers 
akkermelkdistel grote klaproos ridderzuring 
bezemkruiskruid grote weegbree riet 
biggenkruid grote zandkool rode klaver 
bont kroonkruid knolboterbloem rood zwenkgras 
bosrank kompassla ruige zegge 
bijvoet korrelganzenvoet rupsklaver 
canadese fijnstraal kruipende boterbloem scherpe boterbloem 
dubbelkelk kruipertje sint-janskruid 
duinriet harig wilgenroosje sleedoorn 
duizendblad heermoes slipbladige ooievaarsbek 
eenjarige rapistrum herderstasje smalle weegbree 
engels raaigras klein hoefblad speerdistel 
europese hanenpoot kleverige reigersbek varkensgras 
fioringras klein tasjeskruid veldbeemd 
gele morgenster koningskaars viltige basterdwederik 
gevlekte rolklaver kropaar viltig kruiskruid 
gewone berenklauw krulzuring vogelwikke 
gewone hoornbloem kweek wilde cichorei 
gewone melkdistel luzerne witbol 
gewone raket margriet witte honingklaver 
gewone rolklaver melganzenvoet witte klaver 
gewoon kruiskruid muskuskaasjeskruid ijle dravik 
gewoon streepzaad oranje havikskruid zachte dravik 
glanshaver paardenbloem zachte ooievaarsbek 
groot kaasjeskruid peen zwarte braam 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 24 oktober 2006 heeft de gemeente Vlissingen aan Syncera B.V. opdracht verstrekt voor 
het opstellen van een saneringsplan ten behoeve van het plangebied Scheldekwartier (KSG-
werf) te Vlissingen (zie bijlage 1 en 2).  
 
De aanleiding voor het opstellen van het saneringsplan vormen de verontreinigingen die zijn 
aangetoond in voorgaande bodemonderzoeken (bron 1 t/m 3) en de voorgenomen herinrichting 
van de locatie. Voor een groot deel is het plangebied nog bebouwd en is de toekomstige inrich-
ting op detailniveau nog onbekend. Met het oog op de gefaseerde ontwikkeling per bouwfase is 
het niet doelmatig om op dit moment een uitgebeid aanvullend bodemonderzoek uit te voeren. 
De diverse fases van de herontwikkeling zoals die op dit moment bekend zijn staan aangege-
ven in bijlage 8. Dit saneringsplan is geschreven op basis van de reeds uitgevoerde bodemon-
derzoeken.  
 
 
1.2 Projectgegevens 

In onderstaand overzicht zijn de projectgegevens opgenomen. 

Tabel 1: Gegevens project Scheldekwartier 

Projectnaam  : Scheldekwartier 
Globis-code  : ZL071800145 
Plangebied ligging 

oppervlakte 
bebouwing 
 
grondwaterbeschermingsgebied 

:
:
:
 
:

Zie bijlage 1 
circa 31 hectare 
voorafgaand aan de bodemsanering gesloopt met 
uitzondering van te handhaven bebouwing 
nee 

Kadastrale 
gegevens 

kadastrale gemeente 
kadastrale sectie 
perceelnummer(s) 
kadastrale sectie  
perceelnummer(s) 
kadastrale sectie 
perceelnummer(s) 
kaart 
zakelijk recht van toepassing 

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vlissingen 
A 
968 en 969 
C 
2011 t.m 2023, 2025 t/m 2062 en 2065  
E 
2808 
zie bijlage 9 
ja zie bijlage 9 

Coördinaten kaartblad 
X 
Y 

:
:
:

65C 
29445 
385696 

Bestemming 
 

voormalig gebruik 
huidig gebruik 
toekomstig gebruik 

:
:
:

scheepswerf 
braakliggend 
woningbouw, bedrijven 

Opdrachtgever  : gemeente Vlissingen 
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1.3 Doel  

Dit saneringsplan heeft als doel, binnen het kader van een aantal nader te specificeren uit-
gangspunten en randvoorwaarden, beschrijven van de noodzakelijke saneringsmaatregelen 
voor de aangetoonde verontreinigingen. Uitgangspunt hierbij is dat de locatie na afloop van de 
sanering geschikt is voor de beoogde bestemming.  
 
Op basis van dit saneringsplan kan in combinatie met de resultaten van het aanvullende bo-
demonderzoek een uitvoeringsplan per bouwfase worden opgesteld. Dit uitvoeringsplan wordt 
eveneens voorgelegd aan het bevoegd gezag, maar voor de goedkeuring is geen beschik-
kingsprocedure noodzakelijk. 
 
 
1.4 Referentiekader 

Wet bodembescherming 
In dit rapport zijn de resultaten van de voorgaande onderzoeken beoordeeld op basis van de 
streef- en interventiewaarden voor de bodem uit de Circulaire streef- en interventiewaarden 
bodemsanering (bron 4). 
 
In dit rapport wordt de volgende terminologie toegepast: 
• Kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens: geen sprake van verhoogde con-

centratie; niet verontreinigd. 
• Groter dan S, kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogde concentratie; 

licht verontreinigd. 
• Groter dan aan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogde con-

centratie; matig verontreinigd. 
• Groter dan I: sterk verhoogde concentratie; sterk verontreinigd. 
 
Asbest 
Het asbestonderzoek is afgeleid van de NEN 5707 (bron 6) en O-NEN 5897 (bron 7).  
In het asbestbeleid voor bodem, grond en puin(granulaat) is de interventiewaarde voor asbest 
in bodem, grond en baggerspecie opgenomen. Deze interventiewaarde bedraagt 100 mg/kg 
gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcen-
tratie). De restconcentratienorm voor de toepassing en het hergebruik van alle asbesthouden-
de  materialen is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeer-
derd met 10 maal de amfibool-concentratie). Onder asbesthoudende materialen worden grond, 
baggerspecie en puin(granulaat) verstaan. Op materialen met een asbestconcentratie lager 
dan de restconcentratienorm zijn de voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit en 
het Asbestverwijderingsbesluit niet van toepassing. 
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Beleid 
De aanpak van de diverse verontreinigingen is gebaseerd op het huidig geldende beleid van de 
provincie Zeeland zoals verwoord in “De juiste bodem voor ontwikkeling” (bron 9) en “Omgaan 
met grond met immobiele verontreiniging op bodemsaneringslocaties” (bron 10).  
De kwaliteit van de grond voor de toe te passen leeflaag ter plaatse van woningbouw en tuinen 
moet minimaal voldoen aan de kwaliteit geschikt voor de functieklasse wonen. De dikte en aard 
van de leeflaag is afhankelijk van de toekomstige inrichting. Het doel van de leeflaag is het 
verhinderen van contactmogelijkheden met de verontreinigde grond. De leeflaag kan bestaan 
uit een verharding of uit een laag zand/grond met een dikte van minimaal 1 meter. Tussen de 
verontreinigde grond en de aan te brengen leeflaag dient een scheidingslaag te worden aan-
gebracht zodat in de toekomst duidelijk zichtbaar is wanneer er in verontreinigde grond gegra-
ven gaat worden. Deze scheidingslaag kan bijvoorbeeld bestaan uit een laagje zand (afwijkend 
van kleur of structuur) of een scheidingsdoek. 
 
 
1.5 Leeswijzer 

In dit saneringsplan worden achtereenvolgens behandeld: 
• locatiegegevens (hoofdstuk 2); 
• beschrijving saneringsvariant (hoofdstuk 3); 
• voorbereidende werkzaamheden (hoofdstuk 4); 
• uitwerking saneringsmaatregelen (hoofdstuk 5); 
• organisatie en veiligheid (hoofdstuk 6). 
 
 



Opgesteld door MWH B.V                        pagina 4 
1 september 2008, definitief 



Opgesteld door MWH B.V                        pagina 5 
1 september 2008, definitief 

2 Locatiegegevens 

Het plangebied van Scheldekwartier bevindt zich in de bebouwde kom van Vlissingen en wordt 
aan de zuidzijde begrensd door de binnenstad en aan de oostzijde door het Kanaal door Wal-
cheren. Aan de noord- en westzijde van de locatie liggen woonwijken. Het totale plangebied 
heeft een oppervlakte van 31 hectare. Hiervan is circa 5 hectare oppervlaktewater. In het ver-
leden was het gebied in gebruik als scheepswerf. De aanwezige bedrijfsgebouwen en kantoor-
panden worden gefaseerd gesloopt, met uitzondering van enkele panden die behouden blijven 
en gerenoveerd worden.  
 
In 1993 is een uitgebreid historisch onderzoek (bron 11) uitgevoerd voor het gehele plange-
bied, waarin alle historische activiteiten zijn beschreven. Sindsdien zijn de diverse activiteiten 
afgenomen en staan de gebouwen die bij het plangebied horen leeg of zijn al gesloopt.  
 
Tevens zijn in het verleden voor het gehele plangebied diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 
De verontreinigingssituatie is samengevat in de rapportage van het aanvullende bodemonder-
zoek en kostenraming sanering KSG-terrein van april 2000 (bron 1). Voor een deel van het ge-
bied, namelijk ter plaatse van sloopfase 1 (zie bijlage 2) zijn de gegevens in 2006 geactuali-
seerd (bron 2). In 1999 is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd (bron 3). Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de afbouwhaven en de havenmonding.  
 
De bodemopbouw, geohydrologie en verontreinigingssituatie zoals beschreven in de voor-
gaande onderzoeken worden hieronder kort samengevat. 
 
 
2.1 Bodemopbouw en geohydrologie 

Regionaal gezien bestaat de bodem uit een slecht doorlatende deklaag van de Westland For-
matie, bestaande uit klei, fijn zand en veen tot circa 7 à 8 m-mv. Bovenop de deklaag is een 
zandige ophooglaag met wisselende dikte aanwezig. Onder de deklaag bevindt zicht het eerste 
watervoerende pakket, bestaande uit slibhoudende zanden van de Formatie van Tegelen. Het 
eerste watervoerdende pakket heeft een dikte van circa 12 meter.  
Door kleiafzettingen wordt het gescheiden van het tweede watervoerende pakket wat wordt 
gevormd door de glauconiethoudende zanden van de Formatie van Oosterhout. Als slecht 
doorlatende basis van het hydrologische systeem in de regio van het plangebied kan de Boom-
se klei van de Formatie van Rupel worden beschouwd die op 35 m-mv aanwezig is.  
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Grondwaterstroming 
Door de waterstanden in het Kanaal door Walcheren en de Binnenhaven, door verschillen in 
maaiveldhoogte en door afwijkend bodemmateriaal is geen eenduidige stromingsrichting van 
het freatische grondwater vastgesteld. Over het algemeen verspreid de grondwaterstroming 
zich vanaf het oppervlaktewater naar de omliggende terreinen. Het grondwater stroomt dus niet 
in de richting van het aanwezige oppervlaktewater maar juist er vanaf. 
 
De horizontale snelheid van het grondwater in de ophooglaag is afhankelijk van de doorlatend-
heid van de ophooglaag en het verhang van het freatisch grondwaterniveau. De doorlatendheid 
(kh) bedraagt 1 meter per dag. Het verhang (i) kan worden afgeleid uit de stijghoogte metingen 
en bedraagt circa 0,0005 m/m. Met behulp van deze gegevens is de horizontale snelheid van 
het grondwater berekend. Deze bedraagt 6 meter per jaar.  
 
 
2.2 Verontreinigingssituatie voorafgaand aan de sanering 

Binnen de gebiedsgrenzen is in de bodem een drietal categorieën aan verontreinigingen aan-
getoond, te weten: 
• Immobiele verontreinigingen: diffuus verontreinigd gebied als gevolg van ophooglagen en 

stedelijke of bedrijfsactiviteiten. Het gaat hierbij met name om zware metalen en PAK. Deze 
verontreinigingen zijn te relateren aan puin- en kooldeeltjes die in de bovengrond aanwezig 
zijn. 

• Mobiele verontreinigingen: veelal gerelateerd aan puntbronnen zoals bijvoorbeeld een op-
slagtank. In het plangebied komen mobiele verontreinigingen met minerale olie, vluchtige 
aromaten, lood, zink en vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen voor. 

• Asbest: gerelateerd aan puinhoudende ophooglagen en voormalige bedrijfsactiviteiten. 
 
Ter plaatse van de waterbodem zijn immobiele verontreinigingen aangetoond. 
 
Voor de beschrijving van de verontreinigingssituatie is onderscheid gemaakt tussen verontrei-
nigingen in de grond, de waterbodem en het grondwater. 
 
2.2.1 Verontreinigingen in de grond 
In de grond ter plaatse van het gehele plangebied is een diffuse verontreiniging aanwezig met 
zware metalen en PAK. Als bijlage 3.1 is de immobiele verontreinigingssituatie opgenomen 
waarop zeer globaal de diverse bodemkwaliteiten met betrekking tot immobiele verontreinigin-
gen zijn aangegeven. Plaatselijk komen in de diffuse verontreiniging zeer hoge concentraties 
aan bepaalde zware metalen (zink en lood) en asbest voor zodat de bovengrond niet homo-
geen sterk verontreinigd is met alleen lood of alleen zink. Tijdens het actualiserende bodemon-
derzoek ter plaatse van sloopfase 1 is eveneens asbest aangetoond in de puinhoudende bo-
vengrond. Inmiddels in fase 2 ook een asbestonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat 
er ter plaatse van sloopfase 2 geen asbest is aangetoond. 
 
Naast de verontreiniging met immobiele parameters zijn er in het plangebied ook puntbronnen 
met mobiele verontreinigingen aanwezig. De puntbronnen met mobiele verontreinigingen die 
aanwezig zijn in de grond zijn weergegeven in tabel 2 en in bijlage 3.2. 
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Tabel 2: Overzicht grondverontreinigingen  

Deellocatie Verontreiniging Maximale concentratie 
(mg/kg d.s.) 

Traject 
(m-mv) 

Ingeschatte omvang 
(m3) 

1; voormalig tankstation minerale olie 
benzeen 
ethylbenzeen 
xylenen 

1.400 
4,1 
38 

130 

2,0-4,5 nader te bepalen 

14; voormalige brandstofopslag minerale olie 1.100 1,5-3,0 > interventiewaarde 
85 

16; magazijn ketelbouw minerale olie 130 1,0-1,5 < interventiewaarde 
50 

31, 32, 33; schilderwerkplaats minerale olie 80 1,0-2,0 < interventiewaarde 
100 

34; tandwielfabriek minerale olie 75 0,5-1,5 < interventiewaarde 
20 

43, 45, 48; voormalige stoomtimmer-
fabriek 

minerale olie 1.600 1,0-2,5 400 

55; Koningsweg benzeen 1,8 1,0-3,0 > interventiewaarde 
450 

69, 72; schilderswerkplaats minerale olie 700 0,5-1,5 < interventiewaarde 
50 

85; voormalige koperslagerij minerale olie 1.600 2,5-3,0 < interventiewaarde 
100 

86; voormalige galvaniseerderij minerale olie 4.200 1,5-2,0 100 
101; ketelhuis minerale olie 8.500 1,0-2,5 200 
149; restverontreiniging gasfabriek PAK 

minerale olie 
100 

6.700 
0,5-2,5 nader te bepalen 

1 VOCl vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen 
 
 
2.2.2 Verontreinigingen in de waterbodem 
In 1999 is een waterbodemonderzoek uitgevoerd (bron 3). De kwaliteit van de waterbodem ter 
plaatse van de afbouwhaven is te karakteriseren als klasse 4 slib op basis van koper en zink. 
Ter plaatse van de havenmonding is klasse 3 slib aangetoond op basis van koper.  
 



Opgesteld door MWH B.V                        pagina 8 
1 september 2008, definitief 

2.2.3 Verontreinigingen in het grondwater 
In tabel 3 en in bijlage 4 zijn de geconstateerde verontreinigingen in het grondwater opgeno-
men. 

Tabel 3: Overzicht grondwaterverontreinigingen 

Deellocatie Verontreiniging Maximale concentratie 
(µ/l) 

Traject 
(m-mv) 

Ingeschatte omvang 
(m3) 

1; voormalig tankstation minerale olie 
benzeen 
ethylbenzeen 
xylenen 

3.000 
2.100 
1.200 
2.500 

1,5-3,5 nader te bepalen 

14; voormalige brandstofopslag minerale olie 1.300 1,5-3,5 > interventiewaarde 
350 

16; magazijn ketelbouw zink 470 1,0-1,5 25 
43, 45, 48; voormalige stoomtimmerfa-
briek 

minerale olie 540 0,0-2,0 nader te bepalen 

55; Koningsweg benzeen 200 1,0-3,0 > interventiewaarde 
1.800 

69, 72; schilderswerkplaats minerale olie 72 3,3-4,3 < interventiewaarde 
50 

85; voormalige koperslagerij minerale olie 7.400 2,6-3,6 nader te bepalen 
800 

101; ketelhuis minerale olie 6.400 1,0-6,0 nader te bepalen 
4.000 

145; voormalige ijzergieterij trichloorethaan 
lood 

260 
120 

2,0-6,0 nader te bepalen 
6.000 

149; restverontreiniging gasfabriek benzeen   nader te bepalen 

 
 
2.3 Saneringsvisie en ernst en urgentie 

Saneringsvisie 
In het kader van de sloopwerkzaamheden en grondwerk ten behoeve van tijdelijke werken is in 
maart 2005 een saneringsvisie opgesteld (bron 12). Hierin is beschreven hoe er tijdens de 
sloop en tijdens andere tijdelijke werken, zoals de ontsluitingsweg richting de binnenstad en de 
inrichting van een evenemententerrein, met de verontreinigingen omgegaan moet worden. Te-
vens is hiermee vastgelegd hoe de door de sloop ontstane gaten aangevuld worden met ge-
biedseigen grond. In de saneringsvisie is met een matrix aangegeven welke grond waar wel of 
juist niet toegepast mag worden, rekening houdende met het stand-still principe. 
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Ernst en spoedeisendheid 
In het aanvullende bodemonderzoek van april 2000 (bron 1) is de saneringsnoodzaak en sane-
ringsurgentie bepaald met behulp van het computerprogramma saneringsurgentie systematiek 
(SUS). De urgentie van de sanering is afhankelijk van actuele humaantoxicologische, ecotoxi-
cologische en verspreidingsrisico’s die veroorzaakt worden door de aanwezige bodemveront-
reinigingen. 
 
De immobiele verontreinigingen worden gezien als een geval van ernstige bodemverontreini-
ging waarbij geen noodzaak tot het nemen van maatregelen is indien het tereingebruik gelijk 
blijft. Bij wijziging van de functie van het terrein naar wonen ontstaat wel een noodzaak tot het 
nemen van maatregelen om het contact met de verontreiniging te voorkomen. 
 
Voor een aantal mobiele verontreinigingen is er sprake van een geval van ernstige bodemver-
ontreiniging. Op basis van de tijdstipbepaling zijn er geen gevallen aanwezig die urgent zijn. 
   
Beschikking 
Op de saneringsvisie is door de provincie Zeeland een beschikking genomen, kenmerk 
0505966, 13 juni 2005. Hiermee is eveneens de ernst en spoedeisendheid van het plangebied 
vastgesteld. Op basis van de milieuhygiënische criteria dient de sanering te zijn gestart voor 
2015 indien de locatie in gebruik blijft als bedrijfsterrein. Bij functiewijziging dienen maatregelen 
te worden genomen. Een kopie van de beschikking is opgenomen in bijlage 6. 
 
 
2.4 Motivatie indienen saneringsplan  

Een actualiserend bodemonderzoek binnen het plangebied wordt pas doelmatig geacht nadat 
de bebouwing is gesloopt en de toekomstige inrichting bekend is. Op die manier kunnen de 
verontreinigingen nauwkeurig in kaart worden gebracht en kan aanvullend onderzoek worden 
verricht op die locatie onderdelen waar bijvoorbeeld grote hoeveelheden grond worden verzet. 
 
In het onderhavige saneringsplan wordt de aanpak van de reeds bekende verontreinigingen 
beschreven. Niet van alle verontreinigingen is de exacte omvang bekend. Die wordt bepaald 
tijdens het aanvullende bodemonderzoek wat in de toekomst voor elke bouwfase wordt uitge-
voerd. Op basis van dit saneringsplan en de aanvullende onderzoeksgegevens wordt per 
bouwfase een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin wordt de aanpak van de verontreinigingen in 
combinatie met de bouwwerkzaamheden uitgewerkt. 
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3 Saneringsvariant, doelstellingen en uitgangspunten 

 
3.1 Saneringsvariant 

Binnen het plangebied Scheldekwartier zijn meerdere locaties met ernstige bodemverontreini-
gingen aanwezig. In de toekomst moet het gebied geschikt zijn voor een woonbestemming. Dit 
betekent dat de bodemkwaliteit ten minste moet voldoen aan de toekomstige bestemming.  
 
3.1.1 Aanpak immobiele verontreinigingen 
De immobiele verontreinigingen binnen het plangebied worden door middel van het aanbren-
gen van een leeflaag gesaneerd. De aard en dikte van de leeflaag is afhankelijk van de toe-
komstige inrichting. Tussen de verontreinigde grond en de aan te brengen leeflaag dient een 
scheidingslaag te worden aangebracht zodat in de toekomst duidelijk zichtbaar is wanneer er in 
verontreinigde grond gegraven gaat worden. Deze scheidingslaag kan bijvoorbeeld bestaan uit 
een laagje zand (afwijkend van kleur of structuur) of een scheidingsdoek. Het doel van de aan 
te brengen leeflaag is het verhinderen van contactmogelijkheden met de verontreinigde grond. 
De leeflaag zal ter plaatse van toekomstige tuinen bestaan uit minimaal 1 meter grond die vol-
doet aan de kwaliteit voor functieklasse wonen. Ter plaatse van de hoofdinfrastructuur wordt 
een leeflaag van 1,1 meter aangehouden en ter plaatse van wijkwegen van 0,8 meter. Een en 
ander om bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen en funderingen in geschikte grond te kunnen 
werken. De kabels- en leidingen worden eveneens in grond aangelegd die voldoet aan de kwa-
liteit voor de functieklasse wonen.  
 
Daar waar de situatie het civieltechnisch of bouwtechnisch niet toelaat om een leeflaag van 1 
meter te creeëren en er bijvoorbeeld verharding wordt toegepast, kan deze verharding worden 
gezien als leeflaag. Tussen de verontreinigde grond en de verharding wordt dan wel een 
scheidingslaag aangebracht en een werklaag van circa 20 cm grond/zand met kwaliteit voor de 
functieklasse wonen. Deze laag dient om contactmogelijkheden met de verontreinigingen te 
voorkomen. In de diverse uitvoeringsplannen wordt dit, in overleg met het bevoegd gezag, na-
der uitgewerkt indien deze situatie zich voordoet. 
 
Waar uiteindelijk grond ontgraven of opgehoogd gaat worden is afhankelijk van het toekomsti-
ge inrichtingsplan. Dit wordt in detail uitgewerkt in het uitvoeringsplan wat per bouwfase wordt 
opgesteld. In bijlage 5 is het ophogen en afgraven op basis van de gegevens ten tijde van het 
opstellen van dit saneringsplan. Hierbij is rekening gehouden met het aanbrengen van boven-
staande leeflaagdiktes. 
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Uitgangspunt is dat de grond binnen het plangebied wordt herschikt zodat met een gesloten 
grondbalans gewerkt kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de bodemsamenstel-
ling en bodemkwaliteit van de aan te brengen grond en de te ontvangen bodem. De  diverse 
bouwplannen worden gefaseerd aangepakt. Deze fasering is weergegeven in bijlage 8. Omdat 
de grond gefaseerd vrijkomt wordt binnen de plangebiedsgrenzen een tijdelijk depot ingericht.  
 
Grond die vrijkomt bij de aanleg van kelders en waterpartijen wordt hierin tijdelijk opgeslagen 
waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit en samenstelling. Alleen grond die voldoet 
aan de kwaliteit voor functieklasse wonen en hiervoor fysisch geschikt is, wordt toegepast in de 
ophooglaag. Sterk verontreinigde grond en grond waarin de concentratie aan asbest hoger dan 
100 mg/kg gewogen is, wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Een en ander gebeurt op 
aanwijzing van een milieukundige die tevens de keuring van de diverse depots verzorgt. Ge-
keurde grond die geschikt is voor hergebruik wordt weer toegepast in bouwplannen binnen de 
plangebiedsgrenzen waar grond noodzakelijk is. 
 
Grond die niet sterk verontreinigd is maar ook niet geschikt is voor hergebruik binnen de bouw-
plannen, wordt in het aan te leggen eiland verwerkt. Dit geld ook voor vrijgekomen grond waar-
in asbest is aangetoond maar waarin de concentraties asbest beneden de 100 mg/kg gewogen 
liggen. 
 
3.1.2 Aanpak mobiele verontreinigingen 
De aanpak van de mobiele verontreinigingen en puntbronnen is maatwerk. Ook het saneren 
van deze verontreinigingen vindt plaats per te ontwikkelen bouwplan, bij voorkeur in combinatie 
met het bouwrijp maken. Het saneren van mobiele verontreinigingen kan op onderstaande ma-
nieren: 
• ontgraven van de verontreiniging in zowel grond als grondwater; 
• grondwatersanering; 
• ontgraven van de verontreiniging gecombineerd met een grondwatersanering. 
Gezien de bodemopbouw in het plangebied, voornamelijk klei, worden de mobiele verontreini-
gingen in zowel grond als grondwater zoveel mogelijk ontgraven. Het ontgraven van de kern 
met aansluitend een grondwatersanering zou gezien de te verwachtte tijdsduur van de sane-
ring niet kosteneffectief zijn. De ontgraven grond met sterk verhoogde concentraties wordt af-
gevoerd naar een erkende verwerker. 
 
Indien de verontreiniging vanuit civieltechnisch oogpunt niet geheel ontgraven kan worden, zal 
een methode worden toegepast die specifiek voor die bepaalde verontreinigingsvlek geschikt 
is. Deze methode wordt uitgewerkt in de op te stellen uitvoeringsplannen en kan bestaan uit 
ontgraven in combinatie met een grondwatersanering of in-situ techniek. 
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3.1.3 Aanpak verontreinigingen met asbest 
Ter plaatse van sloopfase 1 is nagenoeg in de gehele bovengrond asbest aangetoond. Gezien 
de voormalige bedrijfsactiviteiten en de aanwezigheid van puin in de bovengrond kan er tijdens 
de nog uit te voeren bodemonderzoeken elders binnen het plangebied eveneens asbest wor-
den aangetoond. De aanpak van deze verontreiniging is vergelijkbaar met die van immobiele 
verontreinigingen. Ter plaatse van aan te leggen parkeerkelders en waterpartijen wordt vooraf 
een nader asbestonderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de asbestconcentraties zijn in de te 
ontgaven grond. Op basis van de aan te treffen concentraties wordt bepaald of de grond wordt 
hergebruikt binnen het plangebied en of deze wordt afgevoerd van de locatie. 
 
3.1.4 Aanpak verontreinigde waterbodem 
Bij de herinrichting van het plangebied worden ook werkzaamheden ter plaatse van de water-
bodem uitgevoerd. Deze bestaan onder andere uit de aanleg van een eiland en het verbreden 
van de kades bij de Afbouwhaven. De verontreinigde waterbodem wordt gesaneerd op die 
plaatsen waar dempings- of bouwwerkzaamheden plaats gaan vinden. Voorafgaande aan de 
demping of bouw wordt de aanwezige baggerspecie verwijderd en afgevoerd naar een verwer-
ker. Gezien de ligging en een mogelijke herverontreiniging vanuit het Kanaal is een volledige 
sanering van de verontreinigde waterbodem niet effectief. 
 
Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient de kwaliteit van het aanwezige slib en de 
onderliggende waterbodem te worden bepaald conform de NEN 5720. Het betreft dan een on-
derzoek op dat deel waar dempings- of bouwwerkzaamheden worden verricht. Tijdens het wa-
terbodemonderzoek wordt ook een baggervolumebepaling uitgevoerd om een beeld te krijgen 
van de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie. 
 
 
3.2 Saneringsdoel en terugsaneerwaarden 

Het doel van de saneringswerkzaamheden is het realiseren van een bodemkwaliteit die con-
form de Wet bodembescherming en het beleid van de provincie Zeeland voldoet aan de toe-
komstige bestemming van de locatie. Op basis hiervan zijn de volgende terugsaneerwaarden 
vastgesteld. 

Tabel 4:  Overzicht terugsaneerwaarden  

Compartiment Parameter Terugsaneerwaarden 
minerale olie streefwaarde* 
vluchtige aromaten streefwaarde*  

Grond 

vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen streefwaarde*  
minerale olie < tussenwaarde* 
vluchtige aromaten < tussenwaarde* 
vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen < tussenwaarde* 
lood < tussenwaarde* 

Grondwater 

zink < tussenwaarde* 
* Er wordt gestreefd naar de streefwaarde. In overleg met het bevoegd gezag wordt per geval bekeken in hoeverre 

dit haalbaar is voor de verschillende verontreinigingen. 
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3.3 Uitgangspunten 

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor de sanering: 
• de gepresenteerde verontreinigingssituatie, bodemopbouw en geohydrologie vormen de 

basis voor de uitwerking van dit saneringsplan en de nog op te stellen uitvoeringsplannen; 
• voor aanvang van de daadwerkelijke sanering wordt een aanvullend bodemonderzoek uit-

gevoerd om de omvang te bepalen; 
• op basis van dit saneringsplan, de resultaten van het aanvullende bodemonderzoek en de 

toekomstige inrichting van een bouwfase wordt een uitvoeringsplan opgesteld en voorge-
legd aan het bevoegd gezag; 

• in horizontale zin geldt de grens van elke bouwfase als uiterlijke saneringsgrens; 
• in zijn totaliteit geldt de grens van het plangebied als saneringsgrens; 
• de mobiele verontreinigingen worden als geval gesaneerd; 
• voor zover mogelijk en kosteneffectief worden de mobiele verontreinigingen ontgraven (het 

betreft in deze in ieder geval de verontreinigingen met minerale olie); 
• het huidige maaiveldniveau wordt aangepast, detailuitwerking hiervan volgt in de uitvoe-

ringsplannen; 
• met uitzondering van de mobiele verontreinigingen en grond verontreinigd boven de inter-

ventiewaarde wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans voor het totale plangebied; 
• tijdens de sanering van mobiele verontreinigingen beneden de grondwaterstand is bema-

ling noodzakelijk, in het uitvoeringsplan wordt nader uitgewerkt of dit open bemaling of 
bronbemaling betreft; 

• tijdens de uitvoering van de sanering worden de risico’s van de bodemverontreiniging voor 
de omgeving uitgesloten dan wel geminimaliseerd; 

• de saneringswerkzaamheden worden per bouwfase uitgevoerd; 
• na de sanering van een bouwfase bestaan er uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemme-

ringen voor de realisatie van woningbouw; 
• indien de verontreinigingen vanwege technische redenen niet verwijderd kunnen worden, 

wordt in overleg getreden met het bevoegd gezag en de opdrachtgever; 
• tijdens de werkzaamheden is men alert op niet eerder aangetroffen verontreinigingen; 
• de sanering wordt onder milieukundige begeleiding uitgevoerd. 
 
 
3.4 Randvoorwaarden 

Voor het project gelden de volgende algemene randvoorwaarden: 
• de locatie is vrij toegankelijk en onbebouwd; 
• elke vorm van schade aan infrastructuur en bebouwing veroorzaakt door de sanering wordt 

voorkomen, mogelijk opgetreden schade wordt hersteld; 
• de huidige bebouwing is voorafgaand aan de sanering grotendeels gesloopt en de hierbij 

vrijgekomen materialen zijn afgevoerd, uitzondering hierop vormen een aantal monumenta-
le panden zoals de timmerloods en de machinefabriek; 

• de kabels en leidingen op de locatie zijn buiten bedrijf gesteld, verwijderd of worden omge-
legd; 

• de saneringsmaatregelen zijn onder de huidige regelgeving en met de huidige operationele 
technieken goed uitvoerbaar, beheersbaar en controleerbaar; 
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• de maatregelen worden zodanig uitgevoerd dat hinder en overlast voor de omgeving tot 
een minimum worden beperkt; 

• de sanering wordt doelmatig en sober uitgevoerd; 
• de locatie wordt zodanig afgesloten (d.m.v. hekwerk) dat ook na werktijd sprake is van een 

veilige situatie; 
• eisen van de waterkwaliteitsbeheerder met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van het 

op de riolering c.q. op het oppervlaktewater te lozen verontreinigde grondwater, zoals om-
schreven in de van kracht zijnde vergunning; 

• voor de eventuele indirecte lozing van bemalingswater op de riolering gelden de lozings-
normen zoals vastgelegd in het 'Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(WVO) bodemsanering en proefbronnering' (voor minerale olie: 10.000 µg/l; vluchtige aro-
maten (som): 100 µg/l; per en tri (individueel): 10 µg/l; naftaleen: 40 µg/l); 

• eisen van de provincie Zeeland met betrekking tot het onttrekken van grondwater; 
• eisen voortkomend uit andere vergunningen (zoals sloop-, kap- lozings- en onttrekkings-

vergunning) worden nageleefd. 
 
Naast de bovenstaande algemene randvoorwaarden gelden eveneens de volgende geotechni-
sche en geohydrologische randvoorwaarden: 
• de horizontale stabiliteit van de bodem wordt slechts in beperkte mate beïnvloed zodat er 

geen aanvullende geotechnische maatregelen noodzakelijk zijn; 
• de verticale stabiliteit van de bodem wordt slechts in beperkte mate beïnvloed waardoor er 

geen risico bestaat voor opbarsten van de putbodem; 
• de aanvulling (na sanering) veroorzaakt geen additionele zetting en/of horizontale vervor-

mingen in de ondergrond; 
• de grondwaterstand in de directe omgeving wordt niet of nauwelijks beïnvloed. 
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4 Voorbereidende werkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de sanering uit-
eengezet. Het onderhavige saneringsplan geeft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
de saneringsmaatregelen en de hoofdlijnen van de technische uitvoering. De gedetailleerde 
uitwerking van de uitvoering wordt in het uitvoeringsplan vorm gegeven. In dit uitvoeringsplan 
worden de randvoorwaarden en uitgangspunten gehanteerd zoals deze in dit saneringsplan 
zijn beschreven. Het uitvoeringsplan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag maar er wordt 
geen beschikking over genomen. 
 
Om een completer beeld te krijgen van de verontreinigingssituatie binnen het plangebied wordt 
na de sloop en voor aanvang van een bouwfase een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd 
om de verontreinigingen uit te karteren en de verontreinigingssituatie te actualiseren. Ook ter 
plaatse van de waterbodem worden onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de bagger-
specie en de onderliggende vaste bodem. En wordt het volume van de te verwijderen bagger-
specie bepaald. 
 
 
4.1 Opzet aanvullend bodemonderzoek 

Gezien de bedrijfsactiviteiten is het niet uit te sluiten dat er op de locatie naast de reeds beken-
de verontreinigingen nog andere verontreinigingen aanwezig zijn. In eerste instantie heeft het 
aanvullend bodemonderzoek dat per bouwfase wordt uitgevoerd tot doel het uitkarteren van de 
reeds bekende mobiele verontreinigingen. Op basis van het reeds eerder uitgevoerde histo-
risch onderzoek (bron 11) worden eventuele bronnen opgespoord waar nog geen bodemon-
derzoek heeft plaats gevonden en in combinatie met het uitkarteren worden hier alsnog borin-
gen en/of peilbuizen geplaatst. 
 
 
4.2 Benodigde vergunningen, goedkeuringen en beschikkingen 

Voor aanvang van alle bodemsaneringswerkzaamheden zijn de volgende vergunningen, be-
schikkingen en toestemmingen noodzakelijk: 
beschikking op het onderhavige saneringsplan door de provincie Zeeland; 
• goedkeuring op het uitvoeringsplan per bouwfase; 
• melding in het kader van de grondwaterwet bij de provincie Zeeland voor het onttrekken 

van grondwater; 
• WVO-vergunning voor het lozen van (voorgezuiverd) verontreinigd grondwater op het riool 

bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden; 
• WVO-vergunning voor het wegpompen van oppervlaktewater binnen de dempingscontou-

ren; 
• lozingsvergunning/melding aan de gemeente Vlissingen voor het lozen van (voorgezuiverd) 

verontreinigd grondwater op het riool; 
• keurvergunning voor het graven in of nabij een waterkering bij Waterschap Zeeuwse Eilan-

den; 
• aanlegvergunning voor het realiseren van “Het Eiland”. 
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4.3 Voorbereidende werkzaamheden  

Werkzaamheden voorafgaand aan de sanering per bouwfase: 
• slopen van de gebouwen binnen het plangebied met uitzondering van de te behouden ge-

bouwen;  
• afvoer van de bij de sloop vrijgekomen materialen;  
• per bouwfase en in combinatie met de saneringswerkzaamheden verwijderen van  

vloeren en funderingen; 
• plaatsen (veiligheids)voorzieningen (keten, borstelplaats, hekken en dergelijke); 
• verwijderen van alle afval, sloopresten, afrasteringen, ect. (boven maaiveld); 
• afsluiten, ontkoppelen of omleggen van de in gebruik zijnde kabels en leidingen; 
• treffen van verkeersvoorzieningen in verband met aan- en afvoer van bouwverkeer;  
• uitvoeren van een vooropname van de aangrenzend aan de ontgraving gelegen panden. 
 
 
4.4 Voorlichting en start 

Voorafgaand aan de uitvoering van de saneringswerkzaamheden worden per bouwfase de be-
trokkenen en omwonenden ingelicht over de aard en het tijdstip van de uit te voeren werk-
zaamheden. De voorlichting wordt verzorgd door de opdrachtgever. 
Daarnaast meldt de saneerder, voorafgaand aan de sanering, de geplande startdatum aan het 
Bevoegd gezag. De aannemer meldt de sanering aan de Arbeidsinspektie. 
 
Startoverleg 
Ter waarborging van de gestelde saneringsdoelstelling wordt voorafgaand aan de sanerings-
werkzaamheden een startoverleg gehouden. De volgende partijen zijn hierbij in ieder geval 
betrokken: 
• directie (opdrachtgever of gevolmachtigde van de opdrachtgever); 
• milieukundig begeleider; 
• aannemer; 
• andere belanghebbenden. 
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5 Saneringsmaatregelen op hoofdlijnen 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen ten behoeve van de (water)bodemsanering beschre-
ven. Hieronder wordt onder andere verstaan: 
• ontgravingswerkzaamheden; 
• verwerking van de bij de sanering vrijkomende materialen; 
• aanvulling van de ontgravingsput na afloop van ontgraving; 
• bemaling en verwerking van het grondwater; 
• werkwijze sanering van eventueel aanwezige tank(s). 
De saneringswerkzaamheden volgen de fasering van de bouwplannen zoals weergegeven in 
bijlage 8. De afbeelding in bijlage 8 geeft een beeld van de voorgestane fasering van de aan-
leg- en bouwwerkzaamheden op basis van het masterplan. De jaartallen die in de figuur zijn 
genoemd, zijn geen absolute getallen, maar vormen een beeld van opvolgende en gedeeltelijk 
overlappende perioden. De fasering is afhankelijk van onder andere de vraag en de marktwer-
king. Flexibiliteit is hierbij het belangrijkste. 
 
 
5.1 Inrichten tijdelijk depot 

Voor de diverse grondstromen die binnen het plangebied vrijkomen en waarvan het de bedoe-
ling is dat ze binnen het plangebied worden hergebruikt, wordt een tijdelijk depot ingericht. De 
inrichting van het tijdelijke depot dient te voldoen aan de eisen en voorschriften voor het tijdelijk 
opslaan van (verontreinigde) grond binnen de grenzen van een saneringslocatie. Een en ander 
conform de richtlijnen van het besluit Bodemkwaliteit. In bijlage 8 is de vermoedelijke plaats 
van het tijdelijke depot weergegeven. De definitieve locatie voor het tijdelijke depot wordt in 
overleg met de gemeente bepaald. Sterk verontreinigde grond wordt direct afgevoerd en niet 
opgeslagen op het tijdelijke depot. 
 
 
5.2 Immobiele verontreinigingen 

De sanering van de immobiele verontreinigingen wordt helemaal afgestemd op de toekomstige 
inrichting. De detailuitwerking van deze verontreiniging vindt dan ook plaats per bouwplan in 
het op te stellen uitvoeringsplan. In bijlage 7 is de toekomstige inrichting van het plangebied 
globaal weergegeven. 
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5.3 Mobiele verontreinigingen en puntbronnen   

De tot nu tot bekende mobiele verontreinigingen en puntbronnen zijn verontreinigingen met 
minerale olie, vluchtige aromaten, vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen lood en/of zink. Ont-
graven van deze verontreinigingen in zowel grond als grondwater heeft gezien de bodemop-
bouw de voorkeur. Aangezien verwacht wordt dat een grondwatersanering in combinatie met 
de kleiïge grond niet kosteneffectief is vanwege de lange saneringsduur. 
 
In paragraaf 2.2 zijn de diverse mobiele verontreinigingen aangegeven met een inschatting van 
de omvang. Na sloop van de bedrijfsbebouwing worden deze verontreinigingen per te ontwik-
kelen bouwfase aanvullend onderzocht. Eventuele nieuwe mobiele verontreinigingen die wor-
den aangetoond worden op dezelfde manier aangepakt. 
 
5.3.1 Ontgravingen 
Zoals eerder genoemd worden de verontreinigingen in zijn geheel verwijderd door middel van 
ontgraving. De ontgravingen dienen plaats te vinden onder veilig talud (1:1). Omdat de bebou-
wing in het plangebied voor aanvang van de saneringen voor het grootste deel gesloopt is, lig-
gen er geen zettingsgevoeldige opstallen in de nabije omgeving van ontgravingen. Aanvullende 
ontgravingsvoorzieningen worden dan ook niet noodzakelijk geacht. 
Uitzondering hierop vormt de sanering van deellocatie 101, ter plaatse van het voormalige ke-
telhuis. Hier bevindt zich de machinefabriek die grotendeels gehandhaafd blijft. Het saneren 
van deze verontreiniging is maatwerk. Voor het ontgraven van deze verontreiniging zijn civiel-
technische maatregelen noodzakelijk om de te handhaven gebouwen te beschermen. Mogelijk 
blijft een restverontreiniging achter die door middel van een grondwatersanering of een in-situ 
techniek wordt aangepakt. In het uitvoeringsplan voor deze fase wordt in detail beschreven wat 
de beste saneringsoplossing voor deze deellocatie is.  
 
De waterbodem die ontgraven gaat worden in het kader van de herinrichting wordt, vanwege 
de diepteligging, in den natte ontgraven. 
 
De ontgravingen worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding (zie hoofdstuk 6).  
De verontreinigde grond wordt bij voorkeur direct afgevoerd naar een grondreiniger.  
 
5.3.2 Geotechnische en civieltechnische aspecten 
Aangezien het grootste deel van de bebouwing is gesloopt voordat de ontgravingen plaats vin-
den kunnen de ontgravingen zonder aanvullende geotechnische of civieltechnische maatrege-
len worden uitgevoerd. Uitzondering hierop vormt de sanering van deellocatie 101 ter plaatse 
van de te handhaven machinefabriek. De methode van ontgraven of saneren voor deze betref-
fende locatie wordt uitgewerkt na uitkarteren van de verontreiniging in het op te stellen uitvoe-
ringsplan voor die deellocatie. 
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5.3.3 Bemaling en zuivering tijdens de ontgraving 
Om tot de gewenste diepte in den droge te kunnen ontgraven zal het grondwater tot 0,5 meter 
onder de ontgravingsput moeten worden verlaagd. Uitgaande van een grondwaterstand van 
circa 2 m-mv betekent het dat de grondwaterstand gemiddeld met circa 2 meter moet worden 
verlaagd. De hoeveelheid water die aan de toplaag moet worden onttrokken is berekend met 
de formule van Dupuit: 
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lnln
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−
−

=
π

 

 
Hierin is: 
 Q = onttrekkingsdebiet (m3/dag) 
 k = doorlatendheid van de toplaag (1 m/dag) 
 H = doorstroomde dikte voor de bemaling (2 m) 
 h = doorstroomde dikte na de bemaling (0 m) 
 R = reikwijdte (25 m) 
 r = equivalente straal van de ontgraving  
 
Bij een ontgravingsvak van bijvoorbeeld een oppervlakte van 250 m2 wordt een (initieel) debiet 
verwacht van 5 m3 per dag. Bij een ontgravingsvlak van 1.000 m2 wordt een (initieel) debiet 
verwacht van 10 m3 per dag. Bij een ontgravingsdiepte van 6 m-mv en een ontgravingsvlak van 
250 m2 wordt een (initieel) debiet verwacht van 10 m3 per dag. 
 
Wanneer duidelijk is wat de exacte omvang en diepte van de ontgravingen wordt kan een ge-
detailleerde technische beschrijving van de toe te passen bemaling en zuivering worden gege-
ven. Dit vindt plaats in het uitvoeringsplan. De zuivering zal minimaal bestaan uit een zandfilter 
en een olie-water afscheider. 
 
5.3.4 Zettingen 
Door verlagingen van de grondwaterspiegel kunnen in principe zettingen ontstaan, althans 
wanneer er zettingsgevoelige lagen voorkomen en de laagst van nature voorkomende grond-
waterstand wordt overschreden. De bodemopbouw binnen het plangebied is zeer wisselend, 
klei- en zandlagen wisselen elkaar af. De aanwezige kleilagen zijn zettingsgevoelig maar de 
bemaling zal maar gedurende een zeer korte periode een verlaging van de grondwaterstand 
veroorzaken.  
 
5.3.5 Aanvulling ontgravingsputten 
Na de ontgraving van de verontreinigingen worden de ontgravingsputten aangevuld met grond 
die elders binnen het plangebied is vrijgekomen bij onder andere het uitgraven van parkeerkel-
ders en waterpartijen. Hierbij wordt het stand still-principe in acht genomen. De kwaliteit van de 
aanvulgrond mag niet slechter zijn dan de kwaliteit van de ontvangende bodem in dezelfde bo-
demlaag. 
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5.3.6 Aanleg drainage 
Er wordt getracht om met de grondverontreiniging ook de grondwaterverontreiniging te ontgra-
ven. Het ontgravingsvlak wordt dus aangepast aan de omvang van de grondwaterverontreini-
ging. Bij sommige deellocaties zal om civieltechnische redenen de verontreiniging niet geheel 
ontgraven kunnen worden. Alvorens deze ontgravingsputten worden aangevuld worden, in 
verband met een eventueel achtergebleven grondwaterverontreiniging, op de putbodems 
drains aangelegd. Deze drains worden aangesloten op een pompput. De lengte en exacte lo-
catie van de drains is afhankelijk van de uiteindelijke contouren van de ontgravingsputten en 
ter plaatse van bebouwing van het toekomstige palenplan. De achtergebleven grondwaterver-
ontreinigingen worden verwijderd door een grondwatersanering na afloop van de ontgravingen. 
Er wordt naar gestreefd om de mobiele verontreinigingen zoveel mogelijk te ontgraven.  
 
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat dit kosteneffectief niet haalbaar is wordt in overleg getre-
den met het bevoegd gezag betreffende de terugsaneerwaarde. De terugsaneerwaardes zijn 
vermeld in tabel 4, paragraaf 4.2. Met kosteneffectief wordt bedoeld de duur van de sane-
ringsmaatregelen in relatie tot de uit te geven kosten en het behaalde resultaat. Verwacht 
wordt dat de grondwatersaneringen van relatief korte duur zullen zijn (0,5 jaar). Het debiet van 
het onttrokken grondwater wordt per vlek ingeschat op enkele m3 per dag. 
 
Technische details betreffende de grondwatersanering en eventuele terugvalscenario”s worden 
uitgewerkt in het uitvoeringsplan dat per bouwplan wordt opgesteld en in het evaluatieverslag 
dat wordt opgesteld na het saneren van een bouwplan. 
 
                                                                                                                                                                                   
5.4 Waterbodem 

De verontreinigde baggerspecie wordt ter plaatse van de nieuw aan te leggen bouwwerken 
(onder andere bredere kades en eiland) verwijderd door middel van ontgraving in den natte. Dit 
is vanuit financieel en milieuhygiënisch oogpunt de meest gunstige wijze van ontgraven. Voor 
ontgraving in den natte worden eerst de nieuwe damwanden geplaatst die de contouren van de 
demping vormen. Door deze damwanden kan effectief worden ontgraven zonder dat er bag-
gerspecie vanuit de niet te baggeren delen van de haven terugloopt naar het reeds ontgraven 
deel.  
 
 
5.5 Extra verontreinigingen 

Gezien de historie van het plangebied kan niet worden uitgesloten dat tijdens het bodemonder-
zoek dat per bouwplan wordt uitgevoerd of tijdens het bouwrijp maken van een bouwplan, 
nieuwe verontreinigingsbronnen worden aangetoond.  
Bij het aantreffen van immobiele verontreinigingen wordt bekeken in hoeverre herschikken mo-
gelijk is met in acht neming van het principe beschreven in paragraaf 3.1.1. 
Bij het eventueel aantreffen van nieuwe mobiele verontreinigingsbronnen zullen deze worden 
verwijderd, conform de werkwijze zoals deze hierboven voor de mobiele verontreinigingen is 
beschreven. Dit zal verder worden uitgewerkt in het uitvoeringsplan.   
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5.6 Afvoer verontreinigde grond  

De diverse te verwachten verontreinigde grondstromen worden verdeeld in drie categorieën, 
namelijk: 
1. Grond verontreinigd met immobiele verontreinigingen (zware metalen en PAK). Indien de 

concentraties boven de interventiewaarde liggen wordt deze grond afgevoerd naar een er-
kende verwerker. De grond met concentraties benenden de interventiewaarde wordt na 
ontgraving tijdelijk in depot geplaatst voor bepaling hergebruik binnen de gebiedsgrenzen. 

2. Grond verontreinigd met minerale olie en/of vluchtige aromaten. Deze wordt afgevoerd 
naar een erkende verwerker voor reiniging door middel van thermische of biologische 
technieken. 

3. Grond verontreinigd met asbest. Indien de concentraties asbest kleiner zijn dan 100 mg/kg 
gewogen wordt de grond tijdelijk opgeslagen in depot voor hergebruik in het te realiseren 
eiland. Voor de grond met concentraties boven de 100 mg/kg gewogen wordt beoordeeld 
of zeven en handpicking toegevoegde waarde heeft. Na deze handling wordt de grond ge-
keurd. Indien de concentraties nog steeds boven de 100 mg/kg gewogen zijn wordt deze 
grond alsnog afgevoerd. Is de concentratie beneden de 100 mg/kg gewogen wordt de be-
handelde grond toegepast in het te realiseren eiland.  

 
 
5.7 Nazorg immobiele verontreiniging 

Na afloop van de sanering blijft onder de leeflaag een verontreiniging achter met zware meta-
len, PAK en asbest. Vanwege de aard van de verontreiniging wordt gesteld dat deze immobiel 
zijn. Op basis hiervan is voor deze verontreiniging alleen passieve nazorg noodzakelijk. De 
nazorg bestaat voornamelijk uit bestuurlijk juridische procedures. Er vindt door het bevoegd 
gezag een kadastrale registratie plaats met betrekking tot de aanwezigheid van een verontrei-
niging op de percelen. De gehele locatie dient te zijn voorzien van een leeflaag bestaande uit 
een laag grond van kwaliteit voor functieklasse wonen en met een minimale dikte die behoort 
bij de toekomstige functie of een verhardingslaag. Tussen de verhardingslaag en de verontrei-
nigde grond wordt een scheidingsdoek en een laag grond of zand (werklaag) toegepast.  De 
leeflaag voorkomt contactmogelijkheden met de verontreinigde grond en mag niet zonder meer 
worden verwijderd.  
 
Kabels en leidingen dienen in een schoon cunet te worden gelegd. Bij graafwerkzaamheden in 
de verontreinigde grond moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen conform de veilig-
heidsklasse. De te hanteren veiligheidsklasse worden uitgewerkt en vastgelegd in de diverse 
op te stellen uitvoeringsplannen. 
 
In het evaluatieverslag worden de maatregelen ten aanzien van de nazorg voor deze locatie 
verder uitgewerkt. 
 
 
5.8 Kostenraming 

Van de totale saneringkosten is op basis van de huidige gegevens een globale raming opge-
steld. Deze is als een losse bijlage aan het saneringsplan toegevoegd. 
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6 Organisatie en veiligheid 

 
6.1 Milieukundige begeleiding 

De saneringswerkzaamheden worden onder milieukundige begeleiding uitgevoerd. De milieu-
kundig begeleider adviseert de directie over de milieukundige en milieuhygiënisch gerelateerde 
veiligheidskundige aspecten van het werk teneinde de saneringsdoeleinden te bereiken zoals 
beschreven in het saneringsplan. 
 
 
6.1.1 Inzet milieukundige begeleiding 
De inhoud van de milieukundige begeleiding bestaat onder andere uit: 
• het bijhouden van een dagboek, debietstanden en dergelijke; 
• het op basis van de onderzoeksgegevens, aangevuld met zintuiglijke waarnemingen (en 

eventueel chemische analyses) adviseren over de samen te stellen grondstromen (deelpar-
tijen grond) en de ontgraving; 

• het vastleggen van de ontgravingscontouren;  
• het nemen van controlemonsters en het zorgdragen voor de chemische analyses; 
• inmeten van het maaiveld ten opzichte van NAP (voor ontgraving, na ontgraving en na 

aanvulling); 
• het geven van aanvullende adviezen inzake de milieuhygiënische aspecten van het werk; 
• uitvoeren van meldingen in het kader van de Provinciale Milieuverordening: 

• melding start sanering (uiterlijk 2 weken voor aanvang); 
• melden afwijkingen op saneringsplan; 
• melding einddiepte ontgravingen; 
• melding einde sanering. 

• adviseren in het geval van afwijkingen in de uitvoering van de sanering ten opzichte van de 
beschikking op het saneringsplan en de op te stellen uitvoeringsplannen; 

• het na afloop van de sanering uitvoeren van een eindcontrole om na te gaan of de sanering 
volgens de gestelde uitgangspunten is uitgevoerd; 

• de verslaglegging van de diverse werkzaamheden in een saneringsverslag. 
 
 
6.1.2 Controle saneringsresultaat 
 
Grond 
Om vast te stellen of de sanering aan de doelstellingen voldoet, wordt een eindcontrole uitge-
voerd. Ter plaatse van de verschillende ontgravingen neemt de milieukundig begeleider contro-
lemonsters van de putbodem en van de putwanden. Het aantal monsters wordt bepaald op 
basis van de omvang van de ontgraving en de aard van de verontreiniging. In geval van puin-
verhardingen worden de ontgravinggrenzen bepaald op basis van zintuiglijke waarneming.  
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Het nemen van controlemonsters door de milieukundig begeleider is afgeleid van het VKB-
protocol 6001 (bron 11). Samenvattend impliceert dit voor mobiele en immobiele verontreini-
gingen de volgende bemonsteringsdichtheid: 

Tabel 5: Bemonsteringsstrategie 

Omschrijving Putbodem of put-
wand 

Bemonsteringsstrategie 

Putbodem per 100 m² en per bodemtextuur minimaal 10 gutssteken met een 
steekdiepte van 0,1 tot 0,3 m achter het ontgraven oppervlak 

Grond – immobiele 
verontreiniging 

Putwand per 50 m² en per bodemtextuur (met een maximale hoogte van 1 m) 
minimaal 10 gutssteken met een steekdiepte van 0,1 tot 0,3 m achter 
het ontgraven oppervlak 

Putbodem per 100 m² en per bodemtextuur minimaal 10 gutssteken met een 
steekdiepte van 0,1 tot 0,3 m achter het ontgraven oppervlak 

Grond – mobiele ver-
ontreiniging (niet-
vluchtig) Putwand per 50 m² en per bodemtextuur minimaal 10 gutssteken met een steek-

diepte van 0,1 tot 0,3 m achter het ontgraven oppervlak. Boven en 
onder de gemiddelde grondwaterstand vindt separate bemonstering 
plaats. 

Putbodem per 50 m² en per bodemtextuur verrichten van 7 kwantitatieve in-situ 
metingen. Nemen van analysemonster in een steekbus ter plaatse van 
de hoogste uitslag. De steekdiepte bedraagt van 0,1 tot 0,3 m achter 
het ontgraven oppervlak 

Grond – mobiele  en 
vluchtige verontreini-
ging 

Putwand per 20 m² en per bodemtextuur verrichten van 7 kwantitatieve in-situ 
metingen. Nemen van analysemonster in een steekbus ter plaatse van 
de hoogste uitslag. De steekdiepte bedraagt van 0,1 tot 0,3 m achter 
het ontgraven oppervlak. Boven en onder de gemiddelde grondwater-
stand vindt separate bemonstering plaats. 

 
De genomen controlemonsters worden geanalyseerd op de saneringsparameters. De sane-
ringsparameters zijn benoemd in paragraaf 2.2 van dit saneringsplan en worden verder uitge-
werkt in de nog op te stellen uitvoeringsplannen. De resultaten van de eindcontrole worden 
opgenomen in het evaluatierapport dat na afloop van de sanering wordt opgesteld.  
 
Grondwater  
De eindcontrole bij grondwatersaneringen is afgeleid van het VKB-protocol 6001 (bron 15). 
Omdat de grondwaterverontreiniging bij voorkeur volledig wordt ontgraven betekent dit het vol-
gende: 
• Bij vlekken met een omvang kleiner dan 500 m3: 2 peilbuizen binnen de contour van de 

oorspronkeljike verontreiniging in combinatie met minimaal 4 peilbuizen buiten de ontgra-
vingscontour; 

• Bij vlekken met een omvang groter dan 500 m3: 1 peilbuis per 500 m3 in combinatie met 
minimaal 4 buiten de ontgravingscontour, hoeveelheid is uiteindelijk afhankelijk van de om-
vang. 

Het grondwater uit de peilbuizen wordt minimaal 2 keer bemonsterd. De eerste keer 1 week na 
plaatsing en vervolgens een maand na plaatsing. Indien de resultaten hiertoe aanleiding ge-
ven, met andere woorden als er nog concentraties boven de terugsaneerwaarde woorden aan-
getoond, wordt een grondwatersanering opgestart. De methode en dimensionering van de op 
te starten grondwatersanering wordt, indien noodzakelijk, in het evaluatieverslag van de grond-
sanering nader uitgewerkt.  
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6.1.3 Bemonstering bemalingswater tijdens ontgraving 
Bemonstering van het in- en effluent van de waterzuiveringsinstallatie zal plaatsvinden conform 
de voorwaarden van de waterkwaliteitsbeheerder. De exacte uitwerking hiervan vindt plaats in 
het uitvoeringsplan wat per bouwfase wordt opgesteld en is afgestemd op de verontreinigings-
situatie en de toekomstige inrichting. 
 
 
6.2 Veiligheidskundige aspecten  

Voor de saneringswerkzaamheden dient, volgens artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeids-
omstandighedenwet, een Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp- en uitvoeringsfase) te 
worden opgesteld. Dit V&G-plan is afgestemd op de relevante publicaties van de Arbeidsin-
spectie en op publicatie 132 van het CROW (bron 12). Met het V&G-plan ontwerpfase wordt 
voor het ontwerp en de planfase een analyse gemaakt van de risico's van de uit te voeren 
werkzaamheden. Eventueel vindt een aanpassing van de geplande werkzaamheden plaats om 
de risico's te beperken. Het V&G-plan ontwerpfase is een verplichting van de opdrachtgever en 
wordt als bijlage op het bestek of werkomschrijving toegevoegd. Op basis van het bestek, het 
V&G-plan ontwerpfase en het uitvoeringsplan van de aannemer wordt een V&G-plan uitvoe-
ringsfase op gesteld. Het V&G-plan uitvoeringsfase is een verplichting van de aannemer. 
 
Verwacht wordt dat een deel van de saneringswerkzaamheden gezien de aard en het concen-
tratieniveau in klasse 3T  (potentieel toxische stoffen aanwezig, met name asbest) en 1F (po-
tentieel ontvlambare stoffen) vallen. De T- en F-klassen worden berekend volgens de CROW 
132. Volgens deze methode wordt gerekend met de hoogst aangetoonde concentraties in de 
bodemonderzoeken. De definitief te hanteren veiligheidsklassen worden uitgewerkt en vastge-
legd in de diverse op te stellen uitvoeringsplannen. 
 
Voor de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen, metingen en maatregelen wordt verwezen naar 
publicatie 132 van het CROW (bron 13) of het SZW-publicatieblad 22 (AI-22, bron 14) van de 
Arbeidsinspectie. Gezien de beperkte risico’s tijdens de saneringswerkzaamheden zijn, bij het 
naleven van de veiligheidsvoorschriften, geen risico’s voor de omgeving te verwachten. 
 
 
6.3 Organisatie 

Bij de uitvoering van de sanering zijn de volgende partijen betrokken: 
 Opdrachtgever gemeente Vlissingen 
      Paul Krugerstraat 1 
      4382 MA Vlissingen 
 
 Bevoegd gezag Provincie Zeeland 
      Het Groene Woud 1 
      4331 NB Middelburg 
       
 Milieukundige begeleiding nog onbekend 
 
 Aannemer  nog onbekend 
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De aannemer is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van de gezondheid 
van werknemers, passanten, omwonenden e.d. Tijdens het werk dient door de aannemer een 
logboek te worden bijgehouden waarin onder meer worden opgenomen: 
• de dagelijks verrichte werkzaamheden; 
• de situaties waarin wordt afgeweken van het saneringsplan en de nog op te stellen uitvoe-

ringsplannen (of een eventueel door de aannemer op te stellen draaiboek) en de aanleiding 
daartoe; 

• de resultaten van de metingen die tijdens het werk worden uitgevoerd, voorzien van plaats 
en tijdstip; 

• de gebeurtenissen die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, 
passanten, omwonenden, e.d. 

 
 
6.4 Tijdsplanning 

Voorafgaand aan de sanering dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd: 
• indienen saneringsplan bij de provincie Zeeland; 
• aanvragen van vergunningen, ontheffingen, e.d.; 
• uitvoeren aanvullend bodemonderzoek per bouwfase; 
• opstellen uitvoeringsplan per bouwfase; 
• opstellen bestek of werkomschrijving in combinatie met bouwrijp maken; 
• selectie aannemer(s); 
• aanbesteding en gunning; 
• melding start sanering; 
• voorlichting betrokkenen, omwonenden en gemeente. 
 
De planning van deze werkzaamheden is afhankelijk van de planning van de diverse bouwfa-
ses. Opgemerkt wordt dat de meldingsprocedure bij de provincie ten behoeve van een be-
schikking op dit saneringsplan 15 weken in beslag neemt. Voor de beoordeling van een uitvoe-
ringsplan door de provincie dient rekening te worden gehouden met 5 weken. 
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De gemeente Vlissingen is voornemens om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen. 
Het betreft de Verlengde Aagje Dekenstraat. Deze nieuwe weg vormt een verbinding 
tussen de Aagje Dekenstraat/Scheldestraat en de Koningsweg. Om de nieuwe verbin-
dingsweg mogelijk te maken wordt daarnaast een rotonde gerealiseerd. De Ligging van 
het tracé is indicatief weergegeven in figuur 1.1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.1: Situering verlengde Aagje Dekenstraat (indicatief, kaart Google Maps) 
 
 
De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij nieuwe en gewijzigde situaties akoestisch  
onderzoek noodzakelijk is. De gemeente Vlissingen heeft Goudappel Coffeng BV opdracht 
gegeven om dit akoestisch onderzoek uit te voeren. In voorliggende rapportage is dit 
akoestisch onderzoek beschreven. 
 

1 
 
Inleiding 
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Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft het plan in relatie met de Wet geluidhinder. De uitgangspunten 
voor het onderzoek worden in hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de resul-
taten van het onderzoek en tot slot worden de conclusies van het onderzoek beschreven 
in hoofdstuk 5. 
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2.1 Het plan 

Het gehele plan omvat de realisatie van de nieuwe verbindingsweg (de Verlengde Aagje 
Dekenstraat) en de aanpassing van de aansluitingen op de bestaande wegenstructuur 
aan de oost- en westzijde van de nieuwe weg. Een impressie van het voorgenomen 
ontwerp is weergegeven in figuur 2.1. Een grotere weergave van het ontwerp is weer-
gegeven in bijlage 1. 
Aan de oostzijde sluit de Verlengde Aagje Dekenstraat aan op de Koningsweg. De voor-
genomen situatie betreft daar een afbuigende voorrangsweg voor de route Verlengde 
Aagje Dekenstraat - Koningsweg.  
Aan de westzijde zal de nieuwe verbindingsweg doormiddel van een rotonde worden 
aangesloten op de Scheldestraat en de bestaande Aagje Dekenstraat. 
Naast de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat dient dus ook een aantal bestaande  
wegen gereconstrueerd te worden. In voorliggende rapportage is ook het onderzoek naar 
deze situaties nader beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1: Impressie van de voorgenomen situering van de Verlengde Aagje Dekenstraat 

2 
 
Het plan en de  
Wet geluidhinder 
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2.2 Beschouwde scenario’s 

Naast het realiseren van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat is de gemeente  
Vlissingen mogelijk ook voornemens om op een aantal wegen in en rond het centrum 
een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/h. Derhalve zijn in voorliggende rappor-
tage twee scenario’s beschouwd. Het betreft: 
■ Scenario 1: inclusief de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat met huidige maximum-

snelheden (50 km/h). 
■ Scenario 2: Situatie inclusief de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat waarbij uitge-

gaan is van 30 km/h op de Aagje Dekenstraat, een deel van de nieuwe Verlengde 
Aagje Dekenstraat en een deel van de Scheldestraat. In hoofdstuk 3 is aangegeven 
welke wegen wegdelen het exact betreft. 

 
 
2.3 Wettelijk kader 

Conform de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek noodzakelijk voor de situaties: 
■ bestaande woningen binnen de geluidszone van een nieuwe weg; 
■ bestaande woningen binnen de geluidszone van een weg in reconstructie; 
■ gevolgen elders. 
Hierna is ingegaan op de algemene geluidszones die van toepassing zijn voor de ver-
schillende wegen. Vervolgens is per onderzochte situatie ingegaan op de belangrijkste 
aspecten uit de Wet geluidhinder. 
 
2.3.1 Zonering 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluids-
zone bevindt. Uitzondering hierop zijn de wegen: 
■ die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
■ waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. 
De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de 
weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. Een overzicht van de geluidszones is 
weergegeven in tabel 2.1. 
 
aantal rijstroken wegligging binnen stedelijk gebied wegligging buiten stedelijk gebied 

2 200 m 250 m 

3 of 4  350 m 400 m 

5 of meer  n.v.t. 600 m 

 
Tabel 2.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype 
 
 
Voor zowel de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat als de bestaande wegen die worden 
gereconstrueerd, is uitgegaan van 2 rijstroken in een binnenstedelijke situatie. Derhalve 
is uitgegaan van een geluidszone van 200 m. 
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30 km/h wegen in het kader van de Wet geluidhinder 
In voorliggende rapportage is ook een scenario beschreven waarbij wordt uitgegaan van 
een maximumsnelheid van 30 km/h. In het kader van de Wet geluidhinder hebben deze 
wegen geen formele geluidszone en het vaststellen van hogere grenswaarden is niet 
mogelijk ten gevolge van een 30 km/h-weg. Wel is het in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening noodzakelijk om de geluidssituatie inzichtelijk te maken. Derhalve is 
er voor gekozen om ook in het geval de situatie met een maximumsnelheid van 30 km/h 
de relatie te leggen met de normen uit de Wet geluidhinder. 
 
2.3.2 Bestaande woningen, nieuwe weg 
In figuur 2.2 is de nieuwe weg weergegeven. Ook is in deze figuur de beschouwde  
geluidszone weergegeven van 200 m. Te zien is dat een groot aantal bestaande wonin-
gen gelegen zijn binnen deze geluidszone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.2: Impressie van de beschouwde geluidszone van de nieuwe ontsluitingsweg 

 
 
Geluidscriteria 
Voor bestaande woningen binnen de geluidszone van een nieuwe weg geldt een voor-
keursgrenswaarde van 48 dB. Wanneer uit het akoestisch onderzoek naar voren komt dat 
de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dan is onderzoek naar moge-
lijke geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk. 
Wanneer maatregelen niet reëel inpasbaar zijn of onvoldoende doelmatig kunnen wor-
den geacht, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om hogere grenswaarden aan 
te vragen. In binnenstedelijke situaties geldt daarbij een maximale ontheffingswaarde 
van 63 dB. Van belang daarbij is wel dat wordt voldaan aan de maximale binnenwaarde 
conform het Bouwbesluit. 
 

Beschouwde geluidszone  

Nieuwe ontsluitingsweg 

Nieuwe weg  
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2.3.3 Bestaande woningen, weg in reconstructie 
Scheldestraat - Aagje Dekenstraat 
Om de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg mogelijk te maken wordt de hoofdroute 
Scheldestraat - Aagje Dekenstraat aangepast. Op het kruispunt zal een rotonde worden 
aangelegd.  
Op de locaties waar de weg aangepast wordt, is in voorliggend onderzoek de beschouw-
de geluidszone met een derde van de zonebreedte doorgetrokken. Daarbij is de huidige 
hoofdroute als 1 geluidsbron beschouwd. In de huidige situatie gaat het daarbij om de 
afbuigende voorrangsweg Scheldestraat – Aagje Dekenstraat. In de plansituatie gaat het 
om de zelfde doorgaande route inclusief de rotonde. De beschouwde groep van wegen is 
weergegeven in figuur 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.3: Beschouwde hoofdroute reconstructie Scheldestraat – Aagje Dekenstraat in de 

huidige en de plansituatie 
 
 
Smederijbaan 
Ter hoogte van de rotonde wordt ook de smederijbaan aangepast. Deze weg is als een 
aparte bron beschouwd in het akoestisch onderzoek. In figuur 2.4 is de beschouwde 
Smederijbaan weergegeven. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.4: Beschouwde Smederijbaan in de huidige en de plansituatie 
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Koningsweg 
Ook de Koningsweg wordt aangepast om de aansluiting op de nieuwe Aagje Deken-
straat mogelijk te maken. Deze aansluiting is gelegen op het industrieterrein. Binnen  
de invloedssfeer zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig in de vorm van 
woningen. Deze aanpassing is in voorliggend onderzoek dan ook niet nader onderzocht. 
 
Geluidscriteria 
Onder de ‘reconstructie van een weg’ wordt volgens de Wet geluidhinder verstaan: ‘één 
of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg, ten gevolge waarvan uit akoestisch 
onderzoek blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstige 
maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting met 2 dB of meer wordt verhoogd’. 
 
In geval van een reconstructieonderzoek gelden de volgende hoogst toelaatbare geluids-
belastingen. Voor een woning binnen de geluidszone geldt de heersende geluidsbelasting 
als hoogst toelaatbare geluidsbelasting met een minimum van 48 dB. Wanneer er in het 
verleden voor een woning een hogere grenswaarde is vastgesteld die lager is dan de 
heersende waarde, dan geldt de vastgestelde hogere grenswaarde als hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting. Onder voorwaarden is een maximale ontheffingswaarde mogelijk tot en 
met 68 dB. 
 
2.3.4 Gevolgen elders 
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving 
sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In 
de Wet geluidhinder is sprake van gevolgen elders wanneer de geluidsbelasting toe-
neemt met 2 dB of meer in de plansituatie ten opzichte van de toekomstige situatie 
zonder ontwikkelingen. Van een dergelijke toename is sprake wanneer de verkeers-
intensiteit toeneemt met 40% of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling). 
 
Het onderzoek naar gevolgen elders is wettelijk gezien niet meer dan een constatering 
van de toe- en afnames van de geluidsbelasting. Er is namelijk geen verplichting tot het 
treffen van geluidreducerende maatregelen. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening is het echter wel gewenst af te wegen of voor deze situaties maatregelen 
mogelijk zijn. Dit is ter afweging aan het bevoegd gezag. 
 
2.3.5 Hogere grenswaarden en voorwaarden  
Wanneer het om stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële 
redenen niet mogelijk is om door het treffen van maatregelen te voldoen aan de voor-
keursgrenswaarde, kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen 
een hogere waarde verlenen.  
Uit onderzoek moet echter wel blijken welke geluidsbeperkende maatregelen noodzake-
lijk zijn om te voldoen aan de voorkeurgrenswaarde. Tevens moet worden beargumen-
teerd waarom deze maatregelen niet worden toegepast.  
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Onderzoek naar mogelijke maatregelen 
Voordat men ertoe overgaat ontheffing aan te vragen, moet eerst onderzoek worden 
verricht naar maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren. Hierbij geldt de volgende 
prioriteitsvolgorde:  
■ bronmaatregelen, zoals wegdekmaatregelen; 
■ overdrachtsmaatregelen, zoals afstand, schermen en wallen; 
■ ontvangermaatregelen, bijvoorbeeld het toepassen van ‘dove gevels’. 
Ten gevolge van wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h is het vaststellen van 
een hogere grenswaarde niet mogelijk. 
 
2.3.6 Eerder vastgestelde hogere waarden 
In het verleden zijn voor een aantal woningen hogere waarden vastgesteld. In tabel 2.3 
is een overzicht opgenomen van de hogere waarden die bekend zijn ten tijde van de 
uitvoering van het akoestisch onderzoek. 
 
locatie hogere waarde opmerkingen 

studentenwoningen  

Scheldekwartier 

48 dB tijdelijke ontheffing (maximaal  

5 jaar) t.g.v. Verlengde Aagje 

Dekenstraat 

woningen/appartementen hoek 

Coosje Buskenstraat/Walstraat 

52 dB(A) besluit 6 november 1990  

(nr. 1592/100); woningen vallen 

niet binnen het reconstructie-

gebied en zijn in voorliggend 

onderzoek niet van toepassing 

Coosje Buskenstraat (tussen 

Noordstraat en locatie Speckens)

59 dB(A) besluit 14 mei 1991 (nr. 536/64); 

woningen vallen niet binnen het 

reconstructiegebied en zijn in 

voorliggend onderzoek niet van 

toepassing 

21 woningen aan de  

Aagje Dekenstraat  

(nrs. 9 t/m 71) 

65 dB(A) besluit 29 november 1988  

(nr. 2028/81); woningen vallen 

niet binnen het reconstructiege-

bied en zijn in voorliggend  

onderzoek niet van toepassing 

 
Tabel 2.3: Overzicht van de eerder vastgestelde hogere grenswaarden ten gevolge van  
               wegverkeerslawaai 
 
 
Alleen de hogere waarden van de studentenwoningen vallen binnen het onderzoeks-
gebied. De overige beschikbare hogere waarden zijn gelegen buiten het beschouwde 
onderzoeksgebied. 
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Saneringswoningen 
Binnen het onderzoeksgebied is een aantal woningen aanwezig die vermeld zijn op de 
A-lijst. Op de A-lijst staan alle saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelas-
ting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevel-
maatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien. Een overzicht 
van de betreffende adressen binnen het onderzoeksgebied zijn weergegeven in  
tabel 2.4. 
 
adres waarde A-lijst inclusief correctie 

Aagje Dekenstraat 75-97 61 dB(A) t.g.v. Aagje Dekenstraat 

Scheldestraat 9, 13 en 15 62 dB(A) t.g.v. Scheldestraat 

Scheldestraat 16, 20 en 22 62 dB(A) t.g.v. Scheldestraat 

Scheldestraat 10 61 dB(A) t.g.v. Scheldestraat 

Scheldestraat 6 65 dB(A) t.g.v. Scheldestraat 

 
Tabel 2.4: Overzicht van de saneringswoningen op de A-lijst 
 
 
In het verleden zijn daarnaast hogere grenswaarden vastgesteld ten gevolge van  
industrielawaai (dat vroeger aanwezig was). 
 
2.3.7 Omrekening van de geluidsbelasitngen 
Omrekenen ‘oude’ hogere grenswaarden 
In het kader van de (op 1 januari 2007) gewijzigde Wet geluidhinder is de eenheid van 
geluidsbelastingen veranderd. In plaats van op basis van een maatgevende periode van 
het etmaal (dag- of nachtperiode), wordt nu een berekening van de geluidsbelasting 
bepaald als gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode (de Lden).  
 
Om de eerder vastgestelde hogere waarden te kunnen vergelijken, dienen deze eerst te 
worden omgerekend naar Lden-waarden. Om het verschil in beide eenheden inzichtelijk te 
maken, zijn voor de nieuwe situatie ook de LAeq-waarden (ook wel Letmaal genoemd) be-
paald.  
 
 

waarneem- 

punt 

 

waarneem-

hoogte (m) 

geluids-

belasting 

Laeq (dB(A)) 

geluids-

belasting 

Lden (dB) 

 

verschil (dB) 

Laeq - Lden 

Aagje Dekenstraat 95     

005_B 4,5 52,98 53,48 -0,5 

 
Tabel 2.5: Omrekening hogere grenswaarde 
 
 
De eerder vastgestelde hogere grenswaarden dienen met hiervoor genoemde verschil-
waarden bijgesteld te worden.  
De berekende heersende geluidsbelastingen in de huidige situatie zijn lager dan de 
eerder vastgestelde hogere waarden en de saneringswaarden. Daarom zijn de berekende 
heersende geluidsbelastingen als grenswaarde gehanteerd bij voorliggende analyse. 
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Daarnaast dient nog rekening te worden gehouden met de saneringswoningen.  
Wanneer er sprake is van reconstructie van een weg zoals bedoeld in de Wet geluid-
hinder moet gelijk de sanering worden afgehandeld wanneer dit nog niet gebeurd is. 
Voor de saneringssituaties moet dan een saneringsprogramma worden opgesteld. BSV 
stelt op basis van dit onderzoek de geluidbelasting na het treffen van de maatregelen én 
na het uitvoeren van de reconstructie vast. 
Voor de maatregelen is subsidie mogelijk voor het deel dat nodig is om de sanering op te 
heffen. De maatregelen die nodig zijn om de toename van de geluidbelasting door de 
wijzigingen aan de weg te nemen, komen ten laste van de wegbeheerder. 
 
2.3.8 Maximale binnenwaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen 
In alle gevallen geldt, dat de geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen dient 
te worden gereduceerd tot een maximale binnenwaarde van 33 dB op basis van artikel 
112 van de Wet geluidhinder. Bij wegverkeerslawaai dient daarbij te worden uitgegaan 
van de gecumuleerde geluidsbelasting (de belasting ten gevolge van alle aanwezige 
wegen samen), zonder toepassing van de correctie volgens artikel 110g van de Wet 
geluidhinder en artikel 3.6 RMG2012.  
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3.1 Rekenmethodiek 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit het Reken- 
en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De berekeningen zijn uitgevoerd met het 
programma GeoMilieu, versie 2.13.  
 
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het RMG2006 is op de 
geluidsbelasting, een correctie toegepast van –5 dB voor wegen met een representatieve 
snelheid van minder dan 70 km/h en –2 dB voor de wegen met een snelheid van  
70 km/h of meer.  
 
 
3.2 Verkeersgegevens 

De gehanteerde verkeergegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel van de gemeente 
Vlissingen. Bij het akoestisch onderzoek zijn drie situaties beschouwd. Het betreft: 
■ huidige situatie 2012; 
■ autonome situatie (zonder de verlengde Aagje Dekenstraat) 2023; 
■ plansituatie (inclusief de verlengde Aagje Dekenstraat (referentievariant)) 2023. 
Het verkeersmodel beschrijft de huidige situatie voor het jaar 2009. Voor het toekomst-
jaar wordt bij het verkeersmodel 2020 aangehouden. Om tot de beschouwde onder-
zoeksjaren te komen zijn de verkeersintensiteiten opgehoogd met 1% per jaar. 
In voorliggend akoestisch onderzoek is uitgegaan van verkeerscijfers voor een gemiddel-
de weekdag. De cijfers voor een gemiddelde weekdag liggen over het algemeen circa 
10% lager dan de cijfers voor een gemiddelde werkdag. Daarom zijn de verkeersgege-
vens met 10% naar beneden bijgesteld om te komen tot weekdagcijfers.  
Voor het scenario, waarbij uitgegaan is van een maximumsnelheid van 30 km/h is 
uit_gegaan van de zelfde verkeersgegevens. In de praktijk kan het zo zijn dat door de 
snelheidsverlaging het verkeer een andere route kiest en er sprake is van een lagere 
verkeersintensiteit. Derhalve kan worden aangenomen dat in voorliggende situatie  
sprake is van een worstcase benadering voor de onderzochte wegen. 

3 
 
Uitgangspunten 
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De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn weergegeven in tabel 3.1. Een overzicht van de 
beschouwde wegvakken is weergegeven in figuur 3.1.  
 
 

nr. 

 

locatie 

huidige situatie 

(mvt/etmaal)

autonome situatie 

(mvt/etmaal)

plansituatie 

(mvt/etmaal) 

1 Aagje Dekenstraat 2.100 2.000 5.600 

2 Scheldestraat 4.100 4.200 2.800 

3 Smederijbaan 3.200 3.200 3.200 

4 Koningsweg 3.800 5.400 9.800 

5 Koningsweg 3.800 5.400 5.000 

6 verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. n.v.t. 6.300 

Voor de rotonde is uitgegaan van een verkeersintensiteit van 4.500 motorvoertuigen per etmaal. 

 

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersintensiteiten (afgerond op honderdtallen voor een  
gemiddelde weekdag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 3.1: Overzicht beschouwde wegvakken 
 
 
Verdeling van het verkeer 
De verdeling van het verkeer is gebaseerd op de aangeleverde verkeerstellingen voor 
het verkeersmodel. Daarbij is de telling op de Scheldestraat het meest representatief 
beschouwd.  
De verkeersverdeling (aandeel vrachtverkeer en verdeling op de dag) is toegepast op 
alle in het onderzoek betrokken wegen, dus ook voor de nieuwe Verlengde Aagje  
Dekenstraat.  
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Tabel 3.2: Gehanteerde verkeersverdeling 
 
 
Maximumsnelheden 
In scenario 1 is voor alle beschouwde wegen in het akoestisch onderzoek uitgegaan van 
een maximumsnelheid van 50 km/h. 
In scenario 2 is uitgegaan van het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/h op 
een deel van de wegen. De betreffende wegen zijn in figuur 3.2 in het blauw weer- 
gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.2: Wegen waarvoor uitgegaan is van een maximumsnelheid van 30 km/h. 
 
 
3.3 Omgevingskenmerken 

Wegdekverharding 
Voor de Aagje Dekenstraat en de Scheldestraat is voor de rechte wegdelen uitgegaan 
van geluidsreducerende asfaltverharding van het type Dunne Deklagen A (voorheen 
Dunne Deklagen 1). In de plansituatie is voor deze wegvakken ook uitgegaan van deze 
asfaltverharding. 
Voor de overige wegen is in beginsel uitgegaan van conventionele asfaltverharding 
(Dicht Asfalt Beton) zonder geluidsreducerende werking. In het kader van mogelijke  
geluidsreducerende maatregelen is wel de mogelijkheid van geluidsreducerend asfalt 
onderzocht. 
 
Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 
De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere ‘objec-
ten’ hebben een geluidreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn 
volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend. 
 

 

 

 

wegvak 

% lichte 

motorvoer-

tuigen

% middel-

zwaar 

vracht-

verkeer

% zwaar 

vracht-

verkeer

% per uur 

dag 

(07.00-19.00 

uur)

% per uur 

avond  

(19.00-23.00 

uur) 

% per uur 

nacht 

(23.00 07.00 

uur)

 alle beschouwde wegen 93,4 5.1 1,5 6.6 4,0 0,6

30 km/h  

50 km/h  



 

Akoestisch onderzoek Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen 14

 

 

Hoogteligging 
Binnen het onderzoek zijn geen noemenswaardige hoogteverschillen aanwezig die van 
invloed zijn op de geluidssituatie. Er is in het onderzoek dan ook vanuit gegaan dat de 
wegen op de zelfde hoogte liggen als de omliggende woningen. 
Geregelde kruispunten en rotondes 
In de plansituatie is voor de aansluiting van de Scheldestraat op de Aagje Dekenstraat en 
de Verlengde Aagje Dekenstraat uitgegaan van een rotonde. Voor deze rotonde is, con-
form het Reken- en Meetvoorschrift uitgegaan van een correctie voor het optrekken en 
afremmen van het verkeer. 
 
Waarneempunten  
Een overzicht van de gehanteerde waarneempunten is weergegeven in bijlage 2. De 
waarneempunten zijn geselecteerd op locaties waar (op basis van het BAG) geluids-
gevoelige bestemmingen aanwezig zijn in de vorm van woningen. 
De geluidsberekeningen zijn in de meeste gevallen uitgevoerd voor de waarneem-
hoogtes 1,5; 4,5 en 7,5 meter. Representatief voor respectievelijk de begane grond, de 
eerste verdieping en de tweede verdieping. Voor een deel van de woningen zal op de 
tweede verdieping mogelijk geen verblijfsruimte aanwezig zijn. 
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4.1 Scenario 1: huidig snelheidsregime 

4.1.1 Bestaande woningen, nieuwe weg 
De geluidsbelastingen ten gevolge van de nieuwe weg zijn weergegeven in tabel B3.1 
van bijlage 3. Voor de eerstelijns bebouwing ten noorden van de nieuwe weg wordt de 
voorkeursgrenswaarde overschreden. Ook wordt voor een deel van het appartementen-
complex op de hoek van de Aagje Dekenstraat – Scheldestraat de voorkeursgrenswaarde 
overschreden. 
Voor de bestaande woningen langs nieuwe wegen geldt een voorkeursgrenswaarde van 
48 dB. Onder voorwaarden is een hogere grenswaarde mogelijk tot 63 dB. 
In figuur 4.1 is aangegeven voor welke woningen een overschrijding berekend is van de 
voorkeursgrenswaarde. De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 57 dB. Deze 
geluidsbelasting is berekend voor de tijdelijke studentenwoningen ten zuiden van de 
nieuwe weg. Het gaat daarbij om de het bouwblok op de meest korte afstand van de 
weg. De voorkeursgrenswaarde wordt daarmee met maximaal 9 dB overschreden. On-
langs zijn voor deze studentenwoningen tijdelijke ontheffingen verleend met een maxi-
mum van 58 dB. Deze waarde wordt niet overschreden en nieuwe hogere waarden zijn 
voor deze studentenwoningen niet noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1: Locaties waarvoor een overschrijding berekend is van de voorkeursgrens-

waarde ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat 
 

4 
 
Resultaten 
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Omdat er een overschrijding berekend is van de voorkeursgrenswaarde, is nader onder-
zoek naar geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk. In paragraaf 4.4 is dit onderzoek 
beschreven. 
 
4.1.2 Bestaande woningen weg in reconstructie 
Scheldestraat – Aagje Dekenstraat 
De geluidsbelastingen ten gevolge van de route Scheldestraat Aagje Dekenstraat zijn 
weergegeven in tabel B4.1 van bijlage 4. Voor 17 waarneempunten is een toename  
berekend van 2 dB of meer. Daarmee is sprake van een reconstructiesituatie in de zin 
van de Wet geluidhinder. De maximaal berekende toename bedraagt 5 dB en is bere-
kend langs de Aagje Dekenstraat. Deze toename wordt veroorzaakt door de toename 
van de verkeersintensiteit in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie. 
Langs de Scheldestraat is geen toename van de geluidsbelasting berekend. Hier neemt 
de verkeersintensiteit in de plansituatie af ten opzichte van de huidige situatie. In  
figuur 4.2 is aangegeven voor welke woningen een toename van 2 dB berekend is. Voor 
deze locaties is onderzoek naar geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk. Dit onder-
zoek is beschreven in paragraag 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.2 Locaties waar een toename berekend is van 2 dB of meer ten gevolge van de 

route Scheldestraat – Aagje Dekenstraat 
 
 
Smederijbaan 
In tabel B4.2 van bijlage 4 zijn de geluidsbelastingen weergegeven ten gevolge van de 
Smederijbaan. Uit de geluidsberekeningen komt naar voren dat voor geen van de waar-
neempunten een toename berekend is van 2 dB of meer. Daarmee is geen sprake van 
een juridische reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. Nader onderzoek 
naar geluidsbeperkende maatregelen is voor de Smederijbaan dan ook niet noodzakelijk. 
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4.2 Scenario 2: maximumsnelheid van 30 km/h 

Eerder is al aangegeven dat de Wet geluidhinder in beginsel niet van toepassing is bij 
wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h. Dit omdat de wegen in dat geval geen 
formele geluidszone hebben. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het, ook bij 30 km/h wegen, van 
belang om de consequenties voor geluidhinder inzichtelijk te hebben. Daarbij is in voor-
liggend onderzoek de relatie gelegd met de normen uit de Wet geluidhinder die ook bij 
scenario 1 gehanteerd zijn. 
 
4.2.1 Bestaande woningen, nieuwe weg 
De geluidsbelastingen ten gevolge van de nieuwe weg zijn weergegeven in tabel B5.1 
van bijlage 5. 
Ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat is voor een aantal woningen 
een overschrijding berekend van de voorkeursgrenswaarde. De berekende geluidsbelas-
tingen zijn daarbij 2 – 3 dB lager dan in de situatie waarbij uitgegaan is van een maxi-
mumsnelheid van 50 km/h. De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 54 dB. 
Deze geluidsbelasting is berekend voor de studentenwoningen ten zuiden van de nieuwe 
verbindingsweg. Voor de bestaande woningen ten noorden van de Verlengde Aagje 
Dekenstraat is een maximale geluidsbelasting berekend van 50 dB. Voor deze woningen 
wordt de voorkeursgrenswaarde met 2 dB overschreden. 
Een overzicht van de woningen waarvoor sprake is van een geluidsbelasting die hoger is 
dan 48 dB, is weergegeven in figuur 4.3. 
De berekende geluidsbelastingen zijn hoger dan 48 dB. In paragraaf 4.4 is een doorkijk 
gegeven naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting verder te reduceren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3: Overzicht van de locaties waarbij, bij een maximumsnelheid van 30 km/h, 

sprake is van een geluidsbelasting die hoger is dan 48 dB 
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4.2.2 Bestaande woningen, weg in reconstructie 
Scheldestraat – Aagje Dekenstraat 
De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de route Scheldestraat – Aagje Deken-
straat is weergegeven in tabel B6.1 van bijlage 6. 
De maximaal berekende geluidstoename bedraagt 3 dB en is berekend langs de bestaan-
de Aagje Dekenstraat. Door de toename van het verkeer neemt de geluidsbelasting toe 
met circa 5 dB. Door de lagere maximumsnelheid neemt de geluidsbelasting af met circa 
2 dB wat resulteert in een geluidstoename van 3 dB. Een dergelijke toename is voor het 
menselijk oor waarneembaar en de geluidssituatie langs de bestaande Aagje Dekenstraat 
verdient dan ook zeker aandacht. In paragraaf 4.4 is hier nader op ingegaan. 
 
Smederijbaan 
Een overzicht van de berekende geluidsbelastingen is weergegeven in tabel B6.2 van 
bijlage 6. Ten gevolge van de Smederijbaan is voor geen van de woningen een waar-
neembare geluidstoename berekend van 2 dB of meer. Nader onderzoek naar geluids-
reducerende maatregelen is in voorliggende situatie niet noodzakelijk. 
 
 
4.3 Gevolgen elders 

Met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Vlissingen is onderzocht of er langs 
wegen buiten het plangebied zogenaamde gevolgen elders te verwachten zijn. Hiervan 
is sprake wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Een dergelijke toe-
name ontstaat wanneer de verkeersintensiteit met circa 40 % toeneemt. 
Bij de analyse van de gevolgen elders is de plansituatie vergeleken met de autonome 
situatie. De autonome situatie betreft in voorliggend onderzoek de toekomstige situatie 
(2023) zonder de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat. 
 
Langs een aantal wegen is naar verwachting sprake van zogenaamde gevolgen elders. In 
figuur 4.4 is hiervan een overzicht weergegeven. De grootste (relatieve) toenames vinden 
plaats langs de bestaande Aagje Dekenstraat. De maximaal berekende toename bedraagt 
5 dB. Een overzicht van de verkeersintensiteiten en indicatieve geluidsbelastingen is weer-
gegeven in tabel 4.1. Een doorkijk naar mogelijke maatregelen is beschreven in para- 
graaf 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.4: Locaties waar sprake is van gevolgen elders 
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locatie 

 

 

wegvak 

 

 

autonoom plan

geluidsbelas-

ting autonoom 

indicatief (dB)

geluidsbelas-

ting plan 

indicatief (dB)

 

afstand tot 

weg-as 

1 Koningsweg 5.400 9.800 geen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig 

2 Aagje Dekenstraat 2.000 5.600 circa 54 circa 58 circa 9 m 

3 Coosje Buskenstraat 2.200 3.200 circa 56 circa 58 circa 8 m 

4 Hobeinstraat - Glacisstraat 1.200 2.400 circa 53 circa 56 circa 7 m 

 
Tabel 4.1: Locaties waar sprake is van gevolgen elders 

 
 
4.4 Geluidsreducerende maatregelen 

Ten gevolg van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat en de reconstructie van de be-
staande Aagje Dekenstraat zijn overschrijdingen berekend en is onderzoek naar geluids-
beperkende maatregelen noodzakelijk. Hierna is per situatie ingegaan op de mogelijk-
heden om de geluidssituatie te verbeteren. 
 
4.4.1 Nieuwe weg 
Maatregelen nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat scenario 1 
Voor de bestaande woningen langs de Glacisstraat zijn in scenario 1 overschrijdingen 
berekend aan de achterzijde van de woningen met maximaal 5 dB. Ook voor de appar-
tementen op de hoek van de Scheldestraat – Aagje Dekenstraat wordt de voorkeurs-
grenswaarde overschreden. 
Voor wegen met een maximumsnelheid van 50 km/h kan met geluidsreducerend asfalt 
een reële geluidsreductie worden bereikt van circa 3 dB. Door het toepassen van geluids-
reducerend asfalt kan de geluidsbelasting voor een deel van de woningen worden  
beperkt met circa 3 dB. 
Op en vlak voor de rotonde is geluidsreducerend asfalt lastig inpasbaar. Dit in verband 
met de te beperkte slijtvastheid van geluidsreducerend asfalt.  
Wanneer geluidsreducerend asfalt wordt toegepast op de Verlengde Aagje Dekenstraat 
(met een reductie van 3 dB) is nog voor een relatief groot aantal woningen een over-
schrijding van de voorkeursgrenswaarde te verwachten. Daarbij is uitgegaan van toepas-
sing van geluidsreducerend asfalt tot 50 m voor de rotonde. De berekende geluidsbelas-
tingen zijn weergegeven in tabel B7.1 van bijlage 7. 
 
Maatregelen nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat scenario 2 
Langs de Aagje Dekenstraat is voor de woningen ten noorden van de Verlengde Aagje 
Dekenstraat een overschrijding berekend van de voorkeursgrenswaarde van 2 dB. Hoe-
wel de voorkeursgrenswaarde niet van toepassing is kan deze waarde met geluidsredu-
cerend asfalt wel worden bereikt. Alleen nabij de rotonde is nog een geluidsbelasting 
berekend van 49 dB. Ook voor de studentenwoningen ten zuiden van de nieuwe Ver-
lengde Aagje Dekenstraat is nog een geluidsbelasting berkeend die hoger is dan 49 dB. 
Een overzicht van de berekende geluidsbelastingen met geluidsreducerend asfalt is 
weergegeven in tabel B8.1 van bijlage 8. 
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Geluidsafscherming scenario 1 
Aanvullend of in plaats van geluidsreducerend asfalt kan ook gedacht worden aan het 
toepassen van een geluidsscherm of een geluidswal. In voorliggend onderzoek is het 
effect van een geluidswal onderzocht. Daarbij is uitgegaan van de top van de geluidswal 
op circa 10 m vanaf de wegrand van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat. 
Met een geluidswal met een hoogte van circa 2,5 m kan worden voldaan aan de voor-
keursgrenswaarde op de begane grond en de eerste verdieping. Om ook te kunnen vol-
doen aan een de voorkeursgrenswaarde op de tweede verdieping van de woningen is 
een geluidsafscherming nodig met een hoogte van circa 4,0 m. In dat geval is alleen 
rond de rotonde voor een aantal woningen nog sprake van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde. Ook aansluiting van het fietspad halverwege de nieuwe Verleng-
de Aagje Dekenstraat verdient aandacht. Door open ruimte nabij de doorgang dient 
daarbij zo beperkt mogelijk te blijven om de voldoende geluidsafscherming te bieden. 
Daarbij kan de sociale veiligheid en het uitzicht vanaf het fietspad in het geding komen. 
Mogelijk kan dit met transparante geluidsschermen opgelost worden.  
 
Door de gemeente dient een afweging gemaakt te worden in hoeverre maatregelen 
reëel inpasbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is het voor de betreffende woningen 
mogelijk om een hogere grenswaarde aan te vragen. Daarbij is het wel van belang dat 
wordt voldaan aan de maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit. In paragraaf 
4.5 is hier nader op ingegaan. 
 
Het toepassen van geluidsafscherming bij een maximumsnelheid van 30 km/h lijkt in 
voorliggende situatie geen reële optie. Naar verwachting kan met alleen geluidsreduce-
rend asfalt voor bijna alle woningen worden voldaan aan een geluidsbelasting die lager 
of gelijk is aan 48 dB. 
 
4.4.2 Reconstructie van de weg 
Maatregelen reconstructie Aagje Dekenstraat scenario 1 
Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen of geluidswallen zijn langs de 
bestaande Aagje Dekenstraat niet reëel inpasbaar. De ruimte hiervoor is veel te beperkt 
en vanuit stedenbouwkundig oogpunt is een dergelijke oplossing ook niet wenselijk.  
Geluidsreducerend asfalt is vlak voor de rotonde ook geen reële optie in verband met  
de te beperkte slijtvastheid. Op de rechte wegvakdelen is reeds geluidsredcuerend asfalt 
aanwezig op de Aagje Dekenstraat en de Scheldestraat. 
Het lijkt dan ook een reële optie om voor de betreffende woningen een hogere grens-
waarde aan te vragen. In paragraaf 4.5 is hier nader op  
ingegaan.  
 
Maatregelen reconstructie Aagje Dekenstraat scenario 2 
Zoals bij scenario 1 reeds is aangegeven zijn geluidsreducerende maatregelen lastig 
inpasbaar. Wel is er een toename van de geluidsbelasting te verwachten van circa 3 dB. 
Een hogere grenswaarde ten gevolge van een 30 km/h-weg is niet mogelijk maar de 
geluidssituatie verdient wel aandacht. Onderzoek naar de maximale binnenwaarde is in 
voorliggende situatie aan te bevelen. 
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4.4.3 Gevolgen elders 
Door het toepassen van geluidsreducerende wegdekverharding of het vervangen van 
elementenverharding door asfaltverharding kan de geluidsbelasting worden geredu-
ceerd.  
Een afweging om eventuele maatregelen te treffen voor de zogenaamde gevolgen  
elders is aan de gemeente Vlissingen. Wettelijk gezien bestaat hiervoor geen verplichting 
maar in het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen maatregelen wel door de 
gemeente te worden afgewogen. 
 
 
4.5 Hogere grenswaarden en maximale binnenwaarde 

Zoals aangegeven is het voor een aantal woningen) een reële optie om hogere grens-
waarden aan te vragen. Het aantal woningen is afhankelijk van de te treffen maatrege-
len. Deze hogere grenswaarden dienen te worden aangevraagd bij het College van  
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen.  
 
Voor de betreffende woningen is het noodzakelijk om te voldoen aan de maximale  
binnenwaarde conform artikel 112 Wgh. Voor de betreffende woningen is een bouwtech-
nisch onderzoek noodzakelijk om de huidige gevelisolatie te bepalen. Mocht de huidige 
gevelisolatie onvoldoende blijken dan zijn aanvullende maatregelen, aan de gevel, nood-
zakelijk om te kunnen voldoen aan de maximale binnenwaarde.  
Bij het onderzoek naar de isolatiewaarde van de gevels dient uitgegaan te worden van 
de gecumuleerde geluidsbelasting. Dit is de geluidsbelasting van de gezamenlijk  
beschouwde wegen, zonder correctie conform artikel 110g. In tabel B5.1 van bijlage 5  
is de gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven. Daarbij is ook de gecumuleerde  
geluidsbelasting gepresenteerd waarbij uitgegaan is van geluidsreducerend asfalt op 
nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat. 
 
De minimaal benodigde gevelisolatie voor de woningen dient daarbij gebaseerd te wor-
den op de gecumuleerde geluidsbelasting. Dit is de geluidsbelasting van de gezamenlijke 
wegen, zonder correctie conform artikel 110g. De gecumuleerde geluidsbelastingen zijn 
weergegeven in tabel B9.1 van bijlage 9 en tabel B10.1 van bijlage 10. 
 
Hogere grenswaarden zijn alleen mogelijk bij gezoneerde wegen met een maximum-
snelheid van ten minste 50 km/h. Wel is het in de situaties waarbij sprake is van een 
waarneembare geluidsbelasting met een maximumsnelheid van 30 km/h, aan te raden 
om uit te onderzoeken of er wordt voldaan aan de maximale binnenwaarde conform het 
Bouwbesluit. 
 
Saneringwoningen 
Wanneer woningen nog niet gesaneerd zijn, maar wel op de A-lijst staan, dient in het 
geval van een reconstructiesituatie van de Wet geluidhinder de sanering meegenomen 
te worden. 
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De gemeente Vlissingen is voornemens om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen. 
Het betreft de Verlengde Aagje Dekenstraat. Deze nieuwe weg vormt een verbinding 
tussen de Aagje Dekenstraat/Scheldestraat en de Koningsweg. Om de nieuwe verbin-
dingsweg mogelijk te maken wordt daarnaast een rotonde gerealiseerd aan de west-
zijde. 
 
De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij nieuwe en gewijzigde situaties akoestisch  
onderzoek noodzakelijk is. De gemeente Vlissingen heeft Goudappel Coffeng opdracht 
gegeven om dit akoestisch onderzoek uit te voeren. In voorliggende rapportage is dit 
akoestisch onderzoek beschreven. 
 
In voorliggende rapportage is akoestisch onderzoek gedaan voor 2 scenario’s. Het betreft: 
■ scenario 1 waarbij uitgegaan is van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat en de 

huidige maximumsnelheden van 50 km/h; 
■ scenario 2 waarbij uitgegaan is van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat en een 

maximumsnelheid van 30 km/h. 
 
Resultaten nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat scenario 1 
Ten gevolge weg is voor de eerstelijns bebouwing een overschrijding berekend. Het 
betreft de achterzijde van de woningen aan de Glacisstraat en de appartementen aan de 
westzijde van de nieuwe rotonde. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt met maxi-
maal 5 dB overschreden. Met uitzondering van de rotonde en het wegdeel vlak voor de 
rotonde is het mogelijk om voor de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat geluidsreduce-
rend asfalt toe te passen. De voorkeursgrenswaarde kan hiermee echter niet worden 
bereikt. Ook kan overgegaan worden tot het realiseren van geluidsafscherming in de 
vorm van bijvoorbeeld een geluidswal. In alle gevallen geldt dat met de geluidsreduce-
rende maatregelen niet voor alle woningen voldaan kan worden aan de voorkeurs-
grenswaarde. Het is dan ook een reële optie om voor de betreffende woningen (al dan 
niet in combinatie met geluidsreducerende maatregelen) hogere grenswaarden aan te 
vragen. Wel dient daarbij voldaan te worden aan de maximale binnenwaarde conform 
het Bouwbesluit. 
 

5 
 
Conclusies 
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Resultaten Verlengde Aagje Dekenstraat scenario 2 
Ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat is voor een aantal woningen 
een overschrijding berekend van de voorkeursgrenswaarde. De berekende geluidsbelas-
tingen zijn daarbij 2 – 3 dB lager dan in de situatie waarbij uitgegaan is van een maxi-
mumsnelheid van 50 km/h. De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 54 dB. 
Deze geluidsbelasting is berekend voor de studentenwoningen ten zuiden van de nieuwe 
verbindingsweg. Voor de bestaande woningen ten noorden van de Verlengde Aagje 
Dekenstraat is een maximale geluidsbelasting berekend van 50 dB. Voor deze woningen 
wordt de voorkeursgrenswaarde met 2 dB overschreden. 
Met geluidsreducerend asfalt kan voor het grootste deel van woningen worden voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Resultaten aanpassen bestaande wegen scenario 1 
Voor de bestaande wegen is onderzocht of er sprake is van een waarneembare toename 
van de geluidsbelasting als gevolg van de fysieke aanpassing van de weg. Alleen langs 
de Aagje Dekenstraat is voor de een aantal bestaande woningen/appartementen een 
geluidstoename van 5 dB. Geluidsreducerende maatregelen zijn voor deze locatie lastig 
inpasbaar of reeds aanwezig. Het is dan ook een reële optie om voor de betreffende 
woningen een hogere grenswaarde aan te vragen. Wel dient daarbij voldaan te worden 
aan de maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit. 
 
Resultaten aanpassen bestaande wegen scenario 2 
In scenario 2 zijn maximale geluidstoenames berekend van 3 dB. De toenames zijn min-
der groot dan bij scenario 1 omdat sprake is van een lagere maximumsnelheid. De toe-
names zijn berekend langs de bestaande Aagje Dekenstraat. 
Geluidsreducerende maatregelen zijn voor deze locatie lastig inpasbaar of al aanwezig. In 
scenario 2 zijn hogere grenswaarden niet mogelijk omdat 30 km/h wegen wettelijk 
gezien geen geluidszone hebben. Wel verdient in voorliggende situatie de maximale 
binnenwaarde aandacht. 
 
Maatregelen en hogere grenswaarden 
Een afweging om uiteindelijk maatregelen te treffen en/of hogere grenswaarden aan te 
vragen is aan het bevoegd gezag. In voorliggende situatie de gemeente Vlissingen. 
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Figuur B1.1: Impressie van het voorgenomen ontwerp 
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Ontwerp 



beplanting

De ScheldeDe Schelde

A

A'

B

B'

C

C'

3.90

3.903.40
3.202.60

4.10

4.20

4.10

2.40

2.63

3.10

2.35

2.26

3.02

2.88

3.90

2.90

3.90

3.90

2.48

2.40

legenda

I:\9W2714\Technical_Data\Verlengde Aagje Dekenstraat\9W2714 SO-OR Verlengde Aagje Dekenstraat 18okt2011.vwx

Abelen langs kanaal (Populus canescens)

meubilair

Verlengde Aagje Dekenstraat
Schetsontwerp Openbare Ruimte 1e fase Hoge lichtmasten langs de weg

(met dubbel armatuur)

Iepenlaan (Ulmus 'New Horizon')

Bloemrijke parkbomen (Prunus en Paulownia)

Scheldeplein

Verlengde Aagje Dekenstraat

Bestaande boom

Rhodondendron groep

Bloemrijke kruidenberm (tijdelijk)

Gazon

Wandelloper betontegels 60x60cm
in vierkantverband 

Hoofdwegen zwart asfalt
(afwatering via molgoten en straatkolken)

Klinkers fietspad type lage kade Perrydok

Klinkers rijbaan type lage kade Perrydok

verharding

Klinkers trottoir type hoge kade Perrydok

Scoria bricks (deels hergebruikt)

Brede Opsluitband (40cm)

Witte accentstenen

Kade trap

Scheldestraat

Cortenstale lichtobjecten (met enkele mast en
1 spotlight)

Cortenstale lichtobjecten (met meerdere masten en
meerdere spotlights)

Lage straatlantaarns (laag paaltop armatuur)

Binnenstad meubilair type vlissingen

9,2 3,7 0,3 6,3 2 2,4 3

26,9

toekomstige bebouwing kruidenberm toekomstige bebouwinggras rijweg rijweg fiets wandelboom

BB

Gemeente Vlissingen

werknr.

tek.nr.

schaal

datum

opdrachtgever:

:

:

:

:

1

9W2714

1:500

werk:
Verlengde Aagje Dekenstraat

18 oktober 2012

openbare ruimte 

Schetsontwerp

Hellingbaan

Va
n 

D
is

ho
ec

ks
tra

at

Ko
nin

gs
weg

Timmerfabriek

Machinefabriek

Hoofdkantoor KSG

schaal 1:200schaal 1:200schaal 1:200

Verband-
kamer

Plangrens VO

Taludlijnen

3.90
Zoekruimte voor hoogwaterkering + 3.90 NAP

divers

3.02 Nieuwe hoogtepeilen indicatief (t.ov. NAP)

Terrazo zitelementen

Ko
ni

ng
sw

eg

33,8

8,5 4 6,3
0,3

0,5 3,1 11,1

gras fietsrijwegrijwegkruidenbermtoekomstige bebouwing lage kadegras

CC

variabel
6 0,4 2 6,3 2 2,4 3

22,1

toekomstige bebouwing kruidenberm toekomstige bebouwingrijweg rijweg fiets wandelboom

AA



 

www.goudappel.nl Akoestisch onderzoek Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen Torensteepolder B2-1

 

 

Bijlage 2 
 
Overzicht van de 
waarneempunten 







 

www.goudappel.nl Akoestisch onderzoek Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen Torensteepolder B3-1

 

Geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat 
waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

001_A Aagje Dekenstraat 83  1,5 < 40 

001_B Aagje Dekenstraat 83  4,5 < 40 

002_A Aagje Dekenstraat 85  1,5 < 40 

002_B Aagje Dekenstraat 85  4,5 < 40 

003_A Aagje Dekenstraat 87  1,5 40 

003_B Aagje Dekenstraat 87  4,5 40 

004_A Aagje Dekenstraat 89  1,5 41 

004_B Aagje Dekenstraat 89  4,5 41 

005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 42 

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 43 

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 43 

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 44 

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 45 

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 45 

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 44 

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 45 

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 46 

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 46 

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 45 

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 46 

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 46 

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 47 

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 46 

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 47 

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 47 

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 48 

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 47 

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 48 

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 48 

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48 

Bijlage 3 
 
Resultaten  
nieuwe weg  
scenario 1 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48 

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 48 

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49 

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 50 

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 50 

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 49 

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 48 

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49 

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 50 

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 50 

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 50 

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46 

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 48 

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 48 

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48 

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48 

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 45 

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47 

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 47 

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48 

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48 

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 43 

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 45 

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 45 

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 46 

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47 

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 41 

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 43 

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 43 

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 44 

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 46 

017_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 < 40 

017_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 < 40 

017_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 < 40 

017_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 < 40 

017_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 < 40 

018_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 < 40 

018_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 < 40 

018_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 < 40 

018_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 < 40 

018_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 < 40 

019_A Glacisstraat 100 202-214 1,5 < 40 

019_B Glacisstraat 100 202-214 4,5 < 40 

019_C Glacisstraat 100 202-214 7,5 < 40 

019_D Glacisstraat 100 202-214 10,5 < 40 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

020_A Glacisstraat 96 1,5 < 40 

020_B Glacisstraat 96 4,5 < 40 

021_A Glacisstraat 94 1,5 < 40 

021_B Glacisstraat 94 4,5 < 40 

022_A Glacisstraat 92 1,5 < 40 

022_B Glacisstraat 92 4,5 < 40 

023_A Glacisstraat 90 1,5 < 40 

023_B Glacisstraat 90 4,5 < 40 

024_A Glacisstraat 65 1,5 < 40 

024_B Glacisstraat 65 4,5 < 40 

025_A Glacisstraat 67 1,5 < 40 

025_B Glacisstraat 67 4,5 < 40 

026_A Glacisstraat 69 1,5 < 40 

026_B Glacisstraat 69 4,5 < 40 

027_A Glacisstraat 71 1,5 < 40 

027_B Glacisstraat 71 4,5 < 40 

028_A Glacisstraat 73 1,5 < 40 

028_B Glacisstraat 73 4,5 < 40 

029_A Glacisstraat 75 1,5 < 40 

029_B Glacisstraat 75 4,5 < 40 

030_A Glacisstraat 77 1,5 < 40 

030_B Glacisstraat 77 4,5 < 40 

031_A Scheldestraat 5 1,5 < 40 

031_B Scheldestraat 5 4,5 < 40 

031_C Scheldestraat 5 7,5 < 40 

032_A Scheldestraat 5 1,5 < 40 

032_B Scheldestraat 5 4,5 < 40 

032_C Scheldestraat 5 7,5 < 40 

033_A Scheldestraat 7 1,5 < 40 

033_B Scheldestraat 7 4,5 < 40 

033_C Scheldestraat 7 7,5 < 40 

034_A Scheldestraat 11 1,5 < 40 

034_B Scheldestraat 11 4,5 < 40 

035_A Scheldestraat 11 1,5 < 40 

035_B Scheldestraat 11 4,5 < 40 

036_A Scheldestraat 15 1,5 < 40 

036_B Scheldestraat 15 4,5 < 40 

036_C Scheldestraat 15 7,5 < 40 

037_A Scheldestraat 22 4,5 < 40 

037_B Scheldestraat 22 7,5 < 40 

038_A Scheldestraat 20 4,5 < 40 

038_B Scheldestraat 20 7,5 < 40 

039_A Scheldestraat 18 4,5 < 40 

039_B Scheldestraat 18 7,5 < 40 

040_A Scheldestraat 16 4,5 < 40 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

040_B Scheldestraat 16 7,5 < 40 

041_A Glacisstraat 83 1,5 < 40 

041_B Glacisstraat 83 4,5 < 40 

042_A Glacisstraat 85 1,5 < 40 

042_B Glacisstraat 85 4,5 < 40 

043_A Glacisstraat 87 1,5 < 40 

043_B Glacisstraat 87 4,5 < 40 

043_C Glacisstraat 87 7,5 < 40 

044_A Glacisstraat 89 1,5 < 40 

044_B Glacisstraat 89 4,5 < 40 

045_A Glacisstraat 91 1,5 < 40 

045_B Glacisstraat 91 4,5 < 40 

046_A Glacisstraat 93 1,5 < 40 

046_B Glacisstraat 93 4,5 < 40 

047_A Glacisstraat 103 1,5 < 40 

047_B Glacisstraat 103 4,5 < 40 

048_A Glacisstraat 113 1,5 < 40 

048_B Glacisstraat 113 4,5 < 40 

049_A Glacisstraat 137 1,5 < 40 

049_B Glacisstraat 137 4,5 < 40 

049_C Glacisstraat 137 7,5 43 

050_A Glacisstraat 159 1,5 41 

050_B Glacisstraat 159 4,5 43 

050_C Glacisstraat 159 7,5 45 

051_A Glacisstraat 159 1,5 42 

051_B Glacisstraat 159 4,5 43 

051_C Glacisstraat 159 7,5 44 

052_A Van Dishoeckstraat 15 1,5 40 

052_B Van Dishoeckstraat 15 4,5 42 

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 43 

053_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 < 40 

053_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 40 

053_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 41 

054_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 44 

054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 46 

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 47 

055_A Glacisstraat 110 1,5 < 40 

055_B Glacisstraat 110 4,5 < 40 

056_A Glacisstraat 106 1,5 < 40 

056_B Glacisstraat 106 4,5 < 40 

057_A Glacisstraat 104-104e 1,5 < 40 

057_B Glacisstraat 104-104e 4,5 < 40 

057_C Glacisstraat 104-104e 7,5 < 40 

058_A Scheldestraat 12-12g 1,5 < 40 

058_B Scheldestraat 12-12g 4,5 < 40 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

058_C Scheldestraat 12-12g 7,5 < 40 

059_A Scheldestraat 12-12g 1,5 < 40 

059_B Scheldestraat 12-12g 4,5 < 40 

059_C Scheldestraat 12-12g 7,5 < 40 

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 41 

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 42 

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 43 

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 42 

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 43 

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 44 

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 43 

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 44 

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 45 

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 < 40 

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 < 40 

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 < 40 

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 49 

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 50 

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 50 

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 49 

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 51 

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 51 

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 47 

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 51 

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 51 

067_A Glacisstraat 106 1,5 42 

067_B Glacisstraat 106 4,5 50 

068_A Glacisstraat 110 1,5 42 

068_B Glacisstraat 110 4,5 50 

069_A Glacisstraat 112 1,5 49 

069_B Glacisstraat 112 4,5 50 

069_C Glacisstraat 112 7,5 51 

070_A Glacisstraat 114 1,5 46 

070_B Glacisstraat 114 4,5 51 

071_A Glacisstraat 116 1,5 50 

071_B Glacisstraat 116 4,5 51 

072_A Glacisstraat 118 1,5 49 

072_B Glacisstraat 118 4,5 51 

073_A Glacisstraat 120 1,5 49 

073_B Glacisstraat 120 4,5 51 

074_A Glacisstraat 122 1,5 47 

074_B Glacisstraat 122 4,5 51 

075_A Glacisstraat 124 1,5 46 

075_B Glacisstraat 124 4,5 51 

076_A Glacisstraat 126 1,5 45 



 

Akoestisch onderzoek Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen Torensteepolder B3-6

 

 

waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

076_B Glacisstraat 126 4,5 51 

077_A Glacisstraat 128 1,5 50 

077_B Glacisstraat 128 4,5 52 

078_A Glacisstraat 130 1,5 50 

078_B Glacisstraat 130 4,5 52 

079_A Glacisstraat 132 1,5 48 

079_B Glacisstraat 132 4,5 52 

080_A Glacisstraat 134 1,5 49 

080_B Glacisstraat 134 4,5 52 

081_A Glacisstraat 136 1,5 50 

081_B Glacisstraat 136 4,5 52 

082_A Glacisstraat 138 1,5 47 

082_B Glacisstraat 138 4,5 51 

083_A Glacisstraat 140 1,5 49 

083_B Glacisstraat 140 4,5 52 

084_A Glacisstraat 142 1,5 48 

084_B Glacisstraat 142 4,5 52 

085_A Glacisstraat 144 1,5 49 

085_B Glacisstraat 144 4,5 52 

086_A Glacisstraat 146 1,5 49 

086_B Glacisstraat 146 4,5 52 

087_A Glacisstraat 148 1,5 50 

087_B Glacisstraat 148 4,5 52 

088_A Glacisstraat 150 1,5 50 

088_B Glacisstraat 150 4,5 52 

089_A Glacisstraat 152 1,5 50 

089_B Glacisstraat 152 4,5 52 

090_A Glacisstraat 154 1,5 50 

090_B Glacisstraat 154 4,5 52 

091_A Glacisstraat 156 1,5 49 

091_B Glacisstraat 156 4,5 52 

092_A Glacisstraat 158 1,5 50 

092_B Glacisstraat 158 4,5 52 

093_A Glacisstraat 160 1,5 49 

093_B Glacisstraat 160 4,5 52 

094_A Glacisstraat 162 1,5 51 

094_B Glacisstraat 162 4,5 53 

095_A Glacisstraat 164 1,5 50 

095_B Glacisstraat 164 4,5 52 

096_A Glacisstraat 166 1,5 50 

096_B Glacisstraat 166 4,5 52 

096_C Glacisstraat 166 7,5 53 

097_A Glacisstraat 168 1,5 50 

097_B Glacisstraat 168 4,5 52 

097_C Glacisstraat 168 7,5 53 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

098_A Glacisstraat 170 1,5 50 

098_B Glacisstraat 170 4,5 52 

098_C Glacisstraat 170 7,5 53 

099_A Glacisstraat 172 1,5 51 

099_B Glacisstraat 172 4,5 52 

099_C Glacisstraat 172 7,5 53 

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 51 

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 52 

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 53 

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 51 

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 52 

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 53 

102_A Glacisstraat 78 1,5 51 

102_B Glacisstraat 78 4,5 52 

102_C Glacisstraat 78 7,5 53 

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 51 

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 52 

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 53 

104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 50 

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 52 

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 52 

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 47 

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 49 

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 49 

106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 45 

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 47 

106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 48 

107_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 < 40 

107_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 < 40 

107_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 < 40 

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 44 

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 44 

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 46 

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 46 

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 45 

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 45 

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 41 

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 42 

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 42 

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 42 

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 41 

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 41 

114_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 40 

114_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 40 

201_A Studentenwoningen 1,5 41 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

201_B Studentenwoningen 4,5 43 

202_A Studentenwoningen 1,5 48 

202_B Studentenwoningen 4,5 50 

203_A Studentenwoningen 1,5 49 

203_B Studentenwoningen 4,5 50 

204_A Studentenwoningen 1,5 44 

204_B Studentenwoningen 4,5 46 

205_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

205_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

206_A Studentenwoningen 1,5 45 

206_B Studentenwoningen 4,5 47 

207_A Studentenwoningen 1,5 49 

207_B Studentenwoningen 4,5 51 

208_A Studentenwoningen 1,5 49 

208_B Studentenwoningen 4,5 51 

209_A Studentenwoningen 1,5 45 

209_B Studentenwoningen 4,5 47 

210_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

210_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

211_A Studentenwoningen 1,5 45 

211_B Studentenwoningen 4,5 47 

212_A Studentenwoningen 1,5 49 

212_B Studentenwoningen 4,5 51 

213_A Studentenwoningen 1,5 49 

213_B Studentenwoningen 4,5 51 

214_A Studentenwoningen 1,5 45 

214_B Studentenwoningen 4,5 47 

215_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

215_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

216_A Studentenwoningen 1,5 45 

216_B Studentenwoningen 4,5 47 

217_A Studentenwoningen 1,5 48 

217_B Studentenwoningen 4,5 50 

218_A Studentenwoningen 1,5 45 

218_B Studentenwoningen 4,5 47 

219_A Studentenwoningen 1,5 41 

219_B Studentenwoningen 4,5 42 

220_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

220_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

221_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

221_B Studentenwoningen 4,5 41 

222_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

222_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

223_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

223_B Studentenwoningen 4,5 40 



 

Akoestisch onderzoek Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen Torensteepolder B3-9

 

 

waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

224_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

224_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

225_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

225_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

226_A Studentenwoningen 1,5 52 

226_B Studentenwoningen 4,5 53 

227_A Studentenwoningen 1,5 56 

227_B Studentenwoningen 4,5 57 

228_A Studentenwoningen 1,5 56 

228_B Studentenwoningen 4,5 57 

229_A Studentenwoningen 1,5 51 

229_B Studentenwoningen 4,5 52 

230_A Studentenwoningen 1,5 40 

230_B Studentenwoningen 4,5 41 

 
Tabel B3.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat scenario 1,  
                 inclusief correctie conform artikel 110g Wgh  
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adres 

waarneem-

hoogte (m)

geluids-

belasting 

huidig (dB)

grens-

waarde

 (dB)

geluids-

belasting

 plan (dB)

 

 

verschil  

(dB) 

afgerond 

verschil

 t.o.v. grens-

waarde (dB)

001_A Aagje Dekenstraat 83  1,5 53,16 53,16 57,42 4,26 4

001_B Aagje Dekenstraat 83  4,5 53,35 53,35 57,62 4,27 4

002_A Aagje Dekenstraat 85  1,5 53,26 53,26 57,54 4,28 4

002_B Aagje Dekenstraat 85  4,5 53,44 53,44 57,72 4,28 4

003_A Aagje Dekenstraat 87  1,5 53,32 53,32 57,58 4,26 4

003_B Aagje Dekenstraat 87  4,5 53,48 53,48 57,75 4,27 4

004_A Aagje Dekenstraat 89  1,5 53,36 53,36 57,63 4,27 4

004_B Aagje Dekenstraat 89  4,5 53,51 53,51 57,78 4,27 4

005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 53,35 53,35 57,64 4,29 4

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 53,48 53,48 57,76 4,28 4

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 53,24 53,24 57,60 4,36 4

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 53,37 53,37 57,72 4,35 4

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 52,90 52,90 57,26 4,36 4

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,30 52,30 56,66 4,36 4

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 53,28 53,28 57,92 4,64 5

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 53,44 53,44 58,01 4,57 5

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 52,98 52,98 57,52 4,54 5

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,38 52,38 56,88 4,50 5

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 53,75 53,75 58,77 5,02 5

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 53,83 53,83 58,72 4,89 5

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 53,33 53,33 58,08 4,75 5

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,68 52,68 57,33 4,65 5

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 54,12 54,12 59,01 4,89 5

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 54,09 54,09 58,89 4,80 5

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 53,52 53,52 58,20 4,68 5

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,80 52,80 57,39 4,59 5

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 54,35 54,35 58,36 4,01 4

Bijlage 4 
 
Resultaten  
reconstructie  
scenario 1 
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waarneem-

hoogte (m)

geluids-

belasting 

huidig (dB)

grens-
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 (dB)

geluids-

belasting

 plan (dB)

 

 

verschil  

(dB) 

afgerond 

verschil

 t.o.v. grens-

waarde (dB)

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 54,25 54,25 58,32 4,07 4

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 53,68 53,68 57,77 4,09 4

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 52,95 52,95 57,07 4,12 4

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 52,16 52,16 56,32 4,16 4

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 54,96 54,96 57,85 2,89 3

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 54,79 54,79 57,85 3,06 3

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 54,15 54,15 57,38 3,23 3

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 53,32 53,32 56,74 3,42 3

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 52,43 52,43 56,03 3,60 4

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 57,10 57,10 56,07 -1,03 -1

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,91 56,91 56,05 -0,86 -1

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 56,18 56,18 55,49 -0,69 -1

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,29 55,29 54,77 -0,52 -1

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,38 54,38 53,99 -0,39 0

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 56,86 56,86 55,52 -1,34 -1

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,74 56,74 55,57 -1,17 -1

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 56,12 56,12 55,07 -1,05 -1

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,34 55,34 54,44 -0,90 -1

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,53 54,53 53,74 -0,79 -1

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 56,33 56,33 55,00 -1,33 -1

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,36 56,36 55,16 -1,20 -1

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55,85 55,85 54,72 -1,13 -1

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,19 55,19 54,15 -1,04 -1

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,46 54,46 53,48 -0,98 -1

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 56,02 56,02 54,66 -1,36 -1

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,13 56,13 54,89 -1,24 -1

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55,65 55,65 54,47 -1,18 -1

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,04 55,04 53,92 -1,12 -1

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,35 54,35 53,30 -1,05 -1

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 55,82 55,82 54,39 -1,43 -1

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 55,96 55,96 54,63 -1,33 -1

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55,47 55,47 54,20 -1,27 -1

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 54,86 54,86 53,65 -1,21 -1

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,25 54,25 53,13 -1,12 -1

017_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 50,15 50,15 48,51 -1,64 -2

017_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 50,63 50,63 49,00 -1,63 -2

017_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 50,41 50,41 48,79 -1,62 -2

017_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 50,05 50,05 48,45 -1,60 -2

017_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 49,77 49,77 48,26 -1,51 -2

018_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46,52 48,00 44,90 -1,62 n.v.t.

018_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47,56 48,00 45,93 -1,63 n.v.t.

018_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 47,52 48,00 45,91 -1,61 n.v.t.
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018_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 47,38 48,00 45,80 -1,58 n.v.t.

018_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47,38 48,00 45,89 -1,49 n.v.t.

019_A Glacisstraat 100 202-214 1,5 43,19 48,00 41,58 -1,61 n.v.t.

019_B Glacisstraat 100 202-214 4,5 44,87 48,00 43,26 -1,61 n.v.t.

019_C Glacisstraat 100 202-214 7,5 44,92 48,00 43,33 -1,59 n.v.t.

019_D Glacisstraat 100 202-214 10,5 44,87 48,00 43,30 -1,57 n.v.t.

020_A Glacisstraat 96 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

020_B Glacisstraat 96 4,5 41,72 48,00 40,15 -1,57 n.v.t.

021_A Glacisstraat 94 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

021_B Glacisstraat 94 4,5 40,47 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

022_A Glacisstraat 92 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

022_B Glacisstraat 92 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

023_A Glacisstraat 90 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

023_B Glacisstraat 90 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

024_A Glacisstraat 65 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

024_B Glacisstraat 65 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

025_A Glacisstraat 67 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

025_B Glacisstraat 67 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

026_A Glacisstraat 69 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

026_B Glacisstraat 69 4,5 40,51 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

027_A Glacisstraat 71 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

027_B Glacisstraat 71 4,5 41,56 48,00 40,12 -1,44 n.v.t.

028_A Glacisstraat 73 1,5 40,73 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

028_B Glacisstraat 73 4,5 42,69 48,00 41,19 -1,50 n.v.t.

029_A Glacisstraat 75 1,5 41,92 48,00 40,38 -1,54 n.v.t.

029_B Glacisstraat 75 4,5 43,70 48,00 42,17 -1,53 n.v.t.

030_A Glacisstraat 77 1,5 43,64 48,00 42,06 -1,58 n.v.t.

030_B Glacisstraat 77 4,5 45,17 48,00 43,59 -1,58 n.v.t.

031_A Scheldestraat 5 1,5 48,53 48,53 47,00 -1,53 -2

031_B Scheldestraat 5 4,5 49,24 49,24 47,73 -1,51 -2

031_C Scheldestraat 5 7,5 49,19 49,19 47,73 -1,46 -1

032_A Scheldestraat 5 1,5 55,67 55,67 54,10 -1,57 -2

032_B Scheldestraat 5 4,5 55,85 55,85 54,33 -1,52 -2

032_C Scheldestraat 5 7,5 55,41 55,41 53,94 -1,47 -1

033_A Scheldestraat 7 1,5 55,66 55,66 54,08 -1,58 -2

033_B Scheldestraat 7 4,5 55,85 55,85 54,30 -1,55 -2

033_C Scheldestraat 7 7,5 55,41 55,41 53,92 -1,49 -1

034_A Scheldestraat 11 1,5 55,63 55,63 54,05 -1,58 -2

034_B Scheldestraat 11 4,5 55,83 55,83 54,25 -1,58 -2

035_A Scheldestraat 11 1,5 55,68 55,68 54,08 -1,60 -2

035_B Scheldestraat 11 4,5 55,86 55,86 54,28 -1,58 -2

036_A Scheldestraat 15 1,5 55,57 55,57 53,96 -1,61 -2
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036_B Scheldestraat 15 4,5 55,75 55,75 54,16 -1,59 -2

036_C Scheldestraat 15 7,5 55,33 55,33 53,76 -1,57 -2

037_A Scheldestraat 22 4,5 55,84 55,84 54,25 -1,59 -2

037_B Scheldestraat 22 7,5 55,40 55,40 53,84 -1,56 -2

038_A Scheldestraat 20 4,5 55,88 55,88 54,30 -1,58 -2

038_B Scheldestraat 20 7,5 55,43 55,43 53,89 -1,54 -2

039_A Scheldestraat 18 4,5 55,87 55,87 54,31 -1,56 -2

039_B Scheldestraat 18 7,5 55,42 55,42 53,90 -1,52 -2

040_A Scheldestraat 16 4,5 55,85 55,85 54,31 -1,54 -2

040_B Scheldestraat 16 7,5 55,40 55,40 53,91 -1,49 -1

041_A Glacisstraat 83 1,5 49,02 49,02 47,55 -1,47 -1

041_B Glacisstraat 83 4,5 49,63 49,63 48,19 -1,44 -1

042_A Glacisstraat 85 1,5 46,12 48,00 44,60 -1,52 n.v.t.

042_B Glacisstraat 85 4,5 47,24 48,00 45,72 -1,52 n.v.t.

043_A Glacisstraat 87 1,5 43,67 48,00 42,27 -1,40 n.v.t.

043_B Glacisstraat 87 4,5 45,22 48,00 43,86 -1,36 n.v.t.

043_C Glacisstraat 87 7,5 45,45 48,00 44,27 -1,18 n.v.t.

044_A Glacisstraat 89 1,5 42,59 48,00 41,24 -1,35 n.v.t.

044_B Glacisstraat 89 4,5 44,38 48,00 43,13 -1,25 n.v.t.

045_A Glacisstraat 91 1,5 41,27 48,00 40,09 -1,18 n.v.t.

045_B Glacisstraat 91 4,5 43,26 48,00 42,22 -1,04 n.v.t.

046_A Glacisstraat 93 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

046_B Glacisstraat 93 4,5 41,87 48,00 41,07 -0,80 n.v.t.

047_A Glacisstraat 103 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

047_B Glacisstraat 103 4,5 < 40 48,00 < 41 n.v.t. n.v.t.

048_A Glacisstraat 113 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

048_B Glacisstraat 113 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

049_A Glacisstraat 137 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

049_B Glacisstraat 137 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

049_C Glacisstraat 137 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

050_A Glacisstraat 159 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

050_B Glacisstraat 159 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

050_C Glacisstraat 159 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

051_A Glacisstraat 159 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

051_B Glacisstraat 159 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

051_C Glacisstraat 159 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

052_A Van Dishoeckstraat 15 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

052_B Van Dishoeckstraat 15 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

053_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

053_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

053_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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054_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

055_A Glacisstraat 110 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

055_B Glacisstraat 110 4,5 41,33 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

056_A Glacisstraat 106 1,5 40,76 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

056_B Glacisstraat 106 4,5 42,83 48,00 41,26 -1,57 n.v.t.

057_A Glacisstraat 104-104e 1,5 42,16 48,00 40,57 -1,59 n.v.t.

057_B Glacisstraat 104-104e 4,5 44,05 48,00 42,45 -1,60 n.v.t.

057_C Glacisstraat 104-104e 7,5 44,20 48,00 42,63 -1,57 n.v.t.

058_A Scheldestraat 12-12g 1,5 44,43 48,00 42,81 -1,62 n.v.t.

058_B Scheldestraat 12-12g 4,5 45,98 48,00 44,37 -1,61 n.v.t.

058_C Scheldestraat 12-12g 7,5 46,08 48,00 44,48 -1,60 n.v.t.

059_A Scheldestraat 12-12g 1,5 48,90 48,90 47,26 -1,64 -2

059_B Scheldestraat 12-12g 4,5 49,71 49,71 48,07 -1,64 -2

059_C Scheldestraat 12-12g 7,5 49,63 49,63 47,99 -1,64 -2

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 55,78 55,78 54,45 -1,33 -1

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 55,97 55,97 54,78 -1,19 -1

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 55,52 55,52 54,38 -1,14 -1

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 56,03 56,03 54,87 -1,16 -1

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 56,17 56,17 55,17 -1,00 -1

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 55,70 55,70 54,76 -0,94 -1

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 56,30 56,30 55,41 -0,89 -1

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 56,40 56,40 55,64 -0,76 -1

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 55,92 55,92 55,19 -0,73 -1

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 56,67 56,67 56,38 -0,29 0

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 56,69 56,69 56,50 -0,19 0

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 56,15 56,15 55,98 -0,17 0

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 51,69 51,69 53,12 1,43 1

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 51,90 51,90 53,55 1,65 2

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 51,54 51,54 53,26 1,72 2

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 < 40 48,00 40,52 n.v.t. n.v.t.

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 < 40 48,00 40,75 n.v.t. n.v.t.

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 < 40 48,00 44,10 n.v.t. n.v.t.

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 < 40 48,00 44,45 n.v.t. n.v.t.

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 < 40 48,00 44,40 n.v.t. n.v.t.

067_A Glacisstraat 106 1,5 < 40 48,00 40,24 n.v.t. n.v.t.

067_B Glacisstraat 106 4,5 42,62 48,00 46,71 4,09 n.v.t.

068_A Glacisstraat 110 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

068_B Glacisstraat 110 4,5 43,13 48,00 47,17 4,04 n.v.t.

069_A Glacisstraat 112 1,5 44,99 48,00 48,44 3,45 n.v.t.
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069_B Glacisstraat 112 4,5 43,10 48,00 46,91 3,81 n.v.t.

069_C Glacisstraat 112 7,5 44,20 48,00 47,72 3,52 n.v.t.

070_A Glacisstraat 114 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

070_B Glacisstraat 114 4,5 < 40 48,00 47,02 n.v.t. n.v.t.

071_A Glacisstraat 116 1,5 < 40 48,00 40,08 n.v.t. n.v.t.

071_B Glacisstraat 116 4,5 42,42 48,00 46,40 3,98 n.v.t.

072_A Glacisstraat 118 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

072_B Glacisstraat 118 4,5 41,60 48,00 45,26 3,66 n.v.t.

073_A Glacisstraat 120 1,5 < 40 48,00 40,96 n.v.t. n.v.t.

073_B Glacisstraat 120 4,5 40,66 48,00 44,82 4,16 n.v.t.

074_A Glacisstraat 122 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

074_B Glacisstraat 122 4,5 < 40 48,00 44,09 n.v.t. n.v.t.

075_A Glacisstraat 124 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

075_B Glacisstraat 124 4,5 < 40 48,00 43,87 n.v.t. n.v.t.

076_A Glacisstraat 126 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

076_B Glacisstraat 126 4,5 < 40 48,00 43,53 n.v.t. n.v.t.

077_A Glacisstraat 128 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

077_B Glacisstraat 128 4,5 < 40 48,00 42,83 n.v.t. n.v.t.

078_A Glacisstraat 130 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

078_B Glacisstraat 130 4,5 < 40 48,00 41,69 n.v.t. n.v.t.

079_A Glacisstraat 132 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

079_B Glacisstraat 132 4,5 < 40 48,00 40,04 n.v.t. n.v.t.

080_A Glacisstraat 134 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

080_B Glacisstraat 134 4,5 < 40 48,00 40,52 n.v.t. n.v.t.

081_A Glacisstraat 136 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

081_B Glacisstraat 136 4,5 < 40 48,00 40,90 n.v.t. n.v.t.

082_A Glacisstraat 138 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

082_B Glacisstraat 138 4,5 < 40 48,00 42,46 n.v.t. n.v.t.

083_A Glacisstraat 140 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

083_B Glacisstraat 140 4,5 < 40 48,00 40,47 n.v.t. n.v.t.

084_A Glacisstraat 142 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

084_B Glacisstraat 142 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

085_A Glacisstraat 144 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

085_B Glacisstraat 144 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

086_A Glacisstraat 146 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

086_B Glacisstraat 146 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

087_A Glacisstraat 148 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

087_B Glacisstraat 148 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

088_A Glacisstraat 150 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

088_B Glacisstraat 150 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

089_A Glacisstraat 152 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

089_B Glacisstraat 152 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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090_A Glacisstraat 154 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

090_B Glacisstraat 154 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

091_A Glacisstraat 156 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

091_B Glacisstraat 156 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

092_A Glacisstraat 158 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

092_B Glacisstraat 158 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

093_A Glacisstraat 160 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

093_B Glacisstraat 160 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

094_A Glacisstraat 162 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

094_B Glacisstraat 162 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

095_A Glacisstraat 164 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

095_B Glacisstraat 164 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

096_A Glacisstraat 166 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

096_B Glacisstraat 166 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

096_C Glacisstraat 166 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

097_A Glacisstraat 168 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

097_B Glacisstraat 168 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

097_C Glacisstraat 168 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

098_A Glacisstraat 170 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

098_B Glacisstraat 170 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

098_C Glacisstraat 170 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

099_A Glacisstraat 172 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

099_B Glacisstraat 172 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

099_C Glacisstraat 172 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

102_A Glacisstraat 78 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

102_B Glacisstraat 78 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

102_C Glacisstraat 78 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

107_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

107_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

107_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 44,73 48,00 48,76 4,03 1

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 44,78 48,00 48,81 4,03 1

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 45,00 48,00 48,69 3,69 1

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 44,91 48,00 48,59 3,68 1

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 52,06 52,06 56,17 4,11 4

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 51,61 51,61 55,73 4,12 4

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 55,26 55,26 59,46 4,20 4

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 54,31 54,31 58,52 4,21 4

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 55,12 55,12 59,35 4,23 4

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 54,16 54,16 58,39 4,23 4

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 55,04 55,04 59,28 4,24 4

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 54,07 54,07 58,30 4,23 4

114_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 54,96 54,96 59,20 4,24 4

114_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 53,99 53,99 58,22 4,23 4

201_A Studentenwoningen 1,5 41,72 48,00 45,44 3,72 -3

201_B Studentenwoningen 4,5 43,02 48,00 47,04 4,02 -1

202_A Studentenwoningen 1,5 41,10 48,00 45,02 3,92 -3

202_B Studentenwoningen 4,5 42,57 48,00 46,71 4,14 -1

203_A Studentenwoningen 1,5 39,15 48,00 43,02 3,87 -5

203_B Studentenwoningen 4,5 40,48 48,00 44,56 4,08 -3

204_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

204_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

205_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

205_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

206_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

206_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

207_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 41,69 n.v.t. n.v.t.

207_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 43,02 n.v.t. n.v.t.

208_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 40,00 n.v.t. n.v.t.

208_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 41,11 n.v.t. n.v.t.

209_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

209_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

210_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

210_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

211_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

211_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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212_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

212_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

213_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

213_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

214_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

214_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

215_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

215_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

216_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

216_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

217_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

217_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

218_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

218_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

219_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

219_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

220_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

220_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

221_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

221_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

222_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

222_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

223_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

223_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

224_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

224_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

225_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

225_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

226_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

226_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

227_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

227_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

228_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

228_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

229_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

229_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

230_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

230_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

 
Tabel B4.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de Scheldestraat – Aagje Dekenstraat scenario 1, inclusief correctie conform artikel 110g 
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005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 40,64 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 41,58 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 43,54 48,00 41,19 n.v.t. n.v.t.

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 43,85 48,00 41,84 n.v.t. n.v.t.

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 43,81 48,00 41,83 n.v.t. n.v.t.

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 43,93 48,00 41,37 n.v.t. n.v.t.

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 45,96 48,00 43,34 n.v.t. n.v.t.

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 46,01 48,00 43,62 n.v.t. n.v.t.

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 45,95 48,00 43,58 n.v.t. n.v.t.

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 45,52 48,00 43,45 n.v.t. n.v.t.

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 47,38 48,00 45,46 n.v.t. n.v.t.

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 47,37 48,00 45,60 -1,77 -2

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 47,27 48,00 45,58 -1,69 -2

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 47,30 48,00 44,76 -2,54 -3

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 48,83 48,83 46,67 -2,16 -2

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 48,87 48,87 46,87 -2,00 -2

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 48,76 48,76 46,85 -1,91 -2

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 48,90 48,90 45,13 -3,77 -4

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49,98 49,98 46,97 -3,01 -3

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 49,97 49,97 47,15 -2,82 -3

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 49,82 49,82 47,12 -2,70 -3

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 49,59 49,59 47,00 -2,59 -3

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 50,50 50,50 45,17 -5,33 -5

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 51,09 51,09 46,97 -4,12 -4

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 50,97 50,97 47,11 -3,86 -4

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 50,70 50,70 47,06 -3,64 -4

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 50,35 50,35 46,94 -3,41 -3

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 49,26 49,26 41,60 -7,66 -8

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49,52 49,52 43,34 -6,18 -6

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 49,25 49,25 43,30 -5,95 -6

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48,85 48,85 43,19 -5,66 -6

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48,37 48,37 43,11 -5,26 n.v.t.

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46,17 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47,02 48,00 41,45 -5,57 n.v.t.

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 46,89 48,00 41,62 -5,27 n.v.t.

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 46,66 48,00 41,47 -5,19 n.v.t.

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 46,37 48,00 41,45 -4,92 n.v.t.

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 43,57 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 45,05 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 45,02 48,00 40,34 -4,68 n.v.t.

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 44,75 48,00 40,08 -4,67 n.v.t.
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014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 44,58 48,00 40,03 -4,55 n.v.t.

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 41,80 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 43,60 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 43,67 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 43,52 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 43,35 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 39,87 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 41,81 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 42,05 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 42,40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 42,24 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 42,71 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 44,51 48,00 40,51 -4,00 n.v.t.

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 44,88 48,00 41,50 -3,38 n.v.t.

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 44,47 48,00 40,24 -4,23 n.v.t.

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 46,11 48,00 41,78 -4,33 n.v.t.

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 46,35 48,00 42,71 -3,64 n.v.t.

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 45,14 48,00 41,05 -4,09 n.v.t.

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 46,56 48,00 42,72 -3,84 n.v.t.

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 46,74 48,00 43,46 -3,28 n.v.t.

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 47,48 48,00 42,41 -5,07 n.v.t.

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 48,41 48,41 44,15 -4,26 -4

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 48,45 48,45 44,68 -3,77 -4

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 47,25 48,00 42,26 -4,99 -6

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 48,21 48,21 44,02 -4,19 -4

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 48,26 48,26 44,53 -3,73 -4

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 42,74 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 44,46 48,00 40,91 -3,55 n.v.t.

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 44,66 48,00 41,68 -2,98 n.v.t.

067_B Glacisstraat 106 4,5 44,27 48,00 41,62 -2,65 n.v.t.

068_A Glacisstraat 110 1,5 41,90 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

068_B Glacisstraat 110 4,5 43,98 48,00 41,72 -2,26 n.v.t.

069_A Glacisstraat 112 1,5 42,66 48,00 41,02 -1,64 n.v.t.

069_B Glacisstraat 112 4,5 43,35 48,00 41,42 -1,93 n.v.t.

069_C Glacisstraat 112 7,5 43,88 48,00 42,39 -1,49 n.v.t.

070_B Glacisstraat 114 4,5 43,21 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

071_B Glacisstraat 116 4,5 42,14 48,00 40,44 -1,70 n.v.t.

072_B Glacisstraat 118 4,5 40,98 48,00 40,04 -0,94 n.v.t.

073_A Glacisstraat 120 1,5 40,26 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

073_B Glacisstraat 120 4,5 40,67 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

074_B Glacisstraat 122 4,5 40,24 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

075_B Glacisstraat 124 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

076_B Glacisstraat 126 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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waarneempunt 

 
 
 
adres 

waarneem-
hoogte (m) 

geluids-
belasting 

huidig (dB) 

grens-
waarde

 (dB) 

geluids-
belasting 
plan (dB) 

 
 

verschil 
(dB) 

afgerond 
verschil t.o.v. 
grenswaarde 

(dB) 
077_B Glacisstraat 128 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

078_A Glacisstraat 130 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

078_B Glacisstraat 130 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

079_B Glacisstraat 132 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

081_A Glacisstraat 136 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

082_B Glacisstraat 138 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 51,98 51,98 51,71 -0,27 0

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 51,54 51,54 51,30 -0,24 0

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 50,98 50,98 50,53 -0,45 0

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 50,79 50,79 50,37 -0,42 0

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 44,56 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 44,58 48,00 40,41 n.v.t. n.v.t.

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 42,87 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 42,87 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 41,21 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 41,49 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

201_A Studentenwoningen 1,5 44,37 48,00 47,48 3,11 n.v.t.

201_B Studentenwoningen 4,5 46,31 48,00 48,71 2,40 n.v.t.

202_A Studentenwoningen 1,5 42,74 48,00 45,75 3,01 n.v.t.

202_B Studentenwoningen 4,5 44,72 48,00 47,07 2,35 n.v.t.

203_A Studentenwoningen 1,5 40,20 48,00 41,90 1,70 n.v.t.

203_B Studentenwoningen 4,5 42,06 48,00 43,82 1,76 n.v.t.

 
Tabel B4.2: Geluidsbelasting ten gevolge van de Smederijbaan scenario 1, inclusief correctie conform artikel 110g 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

001_A Aagje Dekenstraat 83  1,5 < 40 

001_B Aagje Dekenstraat 83  4,5 < 40 

002_A Aagje Dekenstraat 85  1,5 < 40 

002_B Aagje Dekenstraat 85  4,5 < 40 

003_A Aagje Dekenstraat 87  1,5 < 40 

003_B Aagje Dekenstraat 87  4,5 < 40 

004_A Aagje Dekenstraat 89  1,5 < 40 

004_B Aagje Dekenstraat 89  4,5 < 40 

005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 40 

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 40 

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 41 

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 42 

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 42 

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 43 

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 42 

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 43 

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 44 

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 44 

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 43 

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 44 

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 44 

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 45 

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 44 

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 45 

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 46 

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 46 

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 45 

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 46 

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 47 

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 47 

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 46 

Bijlage 5 
 
Resultaten nieuwe 
weg scenario 2 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46 

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 48 

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 48 

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48 

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48 

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46 

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 48 

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 48 

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48 

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48 

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 45 

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 46 

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 46 

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 47 

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47 

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 44 

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 45 

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 45 

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 46 

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 46 

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 41 

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 42 

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 43 

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 44 

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 45 

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 < 40 

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 40 

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 41 

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 42 

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 43 

017_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 < 40 

017_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 < 40 

017_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 < 40 

017_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 < 40 

017_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 < 40 

018_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 < 40 

018_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 < 40 

018_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 < 40 

018_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 < 40 

018_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 < 40 

019_A Glacisstraat 100 202-214 1,5 < 40 

019_B Glacisstraat 100 202-214 4,5 < 40 

019_C Glacisstraat 100 202-214 7,5 < 40 

019_D Glacisstraat 100 202-214 10,5 < 40 

020_A Glacisstraat 96 1,5 < 40 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

020_B Glacisstraat 96 4,5 < 40 

021_A Glacisstraat 94 1,5 < 40 

021_B Glacisstraat 94 4,5 < 40 

022_A Glacisstraat 92 1,5 < 40 

022_B Glacisstraat 92 4,5 < 40 

023_A Glacisstraat 90 1,5 < 40 

023_B Glacisstraat 90 4,5 < 40 

024_A Glacisstraat 65 1,5 < 40 

024_B Glacisstraat 65 4,5 < 40 

025_A Glacisstraat 67 1,5 < 40 

025_B Glacisstraat 67 4,5 < 40 

026_A Glacisstraat 69 1,5 < 40 

026_B Glacisstraat 69 4,5 < 40 

027_A Glacisstraat 71 1,5 < 40 

027_B Glacisstraat 71 4,5 < 40 

028_A Glacisstraat 73 1,5 < 40 

028_B Glacisstraat 73 4,5 < 40 

029_A Glacisstraat 75 1,5 < 40 

029_B Glacisstraat 75 4,5 < 40 

030_A Glacisstraat 77 1,5 < 40 

030_B Glacisstraat 77 4,5 < 40 

031_A Scheldestraat 5 1,5 < 40 

031_B Scheldestraat 5 4,5 < 40 

031_C Scheldestraat 5 7,5 < 40 

032_A Scheldestraat 5 1,5 < 40 

032_B Scheldestraat 5 4,5 < 40 

032_C Scheldestraat 5 7,5 < 40 

033_A Scheldestraat 7 1,5 < 40 

033_B Scheldestraat 7 4,5 < 40 

033_C Scheldestraat 7 7,5 < 40 

034_A Scheldestraat 11 1,5 < 40 

034_B Scheldestraat 11 4,5 < 40 

035_A Scheldestraat 11 1,5 < 40 

035_B Scheldestraat 11 4,5 < 40 

036_A Scheldestraat 15 1,5 < 40 

036_B Scheldestraat 15 4,5 < 40 

036_C Scheldestraat 15 7,5 < 40 

037_A Scheldestraat 22 4,5 < 40 

037_B Scheldestraat 22 7,5 < 40 

038_A Scheldestraat 20 4,5 < 40 

038_B Scheldestraat 20 7,5 < 40 

039_A Scheldestraat 18 4,5 < 40 

039_B Scheldestraat 18 7,5 < 40 

040_A Scheldestraat 16 4,5 < 40 

040_B Scheldestraat 16 7,5 < 40 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

041_A Glacisstraat 83 1,5 < 40 

041_B Glacisstraat 83 4,5 < 40 

042_A Glacisstraat 85 1,5 < 40 

042_B Glacisstraat 85 4,5 < 40 

043_A Glacisstraat 87 1,5 < 40 

043_B Glacisstraat 87 4,5 < 40 

043_C Glacisstraat 87 7,5 < 40 

044_A Glacisstraat 89 1,5 < 40 

044_B Glacisstraat 89 4,5 < 40 

045_A Glacisstraat 91 1,5 < 40 

045_B Glacisstraat 91 4,5 < 40 

046_A Glacisstraat 93 1,5 < 40 

046_B Glacisstraat 93 4,5 < 40 

047_A Glacisstraat 103 1,5 < 40 

047_B Glacisstraat 103 4,5 < 40 

048_A Glacisstraat 113 1,5 < 40 

048_B Glacisstraat 113 4,5 < 40 

049_A Glacisstraat 137 1,5 < 40 

049_B Glacisstraat 137 4,5 < 40 

049_C Glacisstraat 137 7,5 41 

050_A Glacisstraat 159 1,5 40 

050_B Glacisstraat 159 4,5 42 

050_C Glacisstraat 159 7,5 44 

051_A Glacisstraat 159 1,5 40 

051_B Glacisstraat 159 4,5 41 

051_C Glacisstraat 159 7,5 42 

052_A Van Dishoeckstraat 15 1,5 < 40 

052_B Van Dishoeckstraat 15 4,5 40 

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 41 

053_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 < 40 

053_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 < 40 

053_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 < 40 

054_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 41 

054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 43 

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 44 

055_A Glacisstraat 110 1,5 < 40 

055_B Glacisstraat 110 4,5 < 40 

056_A Glacisstraat 106 1,5 < 40 

056_B Glacisstraat 106 4,5 < 40 

057_A Glacisstraat 104-104e 1,5 < 40 

057_B Glacisstraat 104-104e 4,5 < 40 

057_C Glacisstraat 104-104e 7,5 < 40 

058_A Scheldestraat 12-12g 1,5 < 40 

058_B Scheldestraat 12-12g 4,5 < 40 

058_C Scheldestraat 12-12g 7,5 < 40 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

059_A Scheldestraat 12-12g 1,5 < 40 

059_B Scheldestraat 12-12g 4,5 < 40 

059_C Scheldestraat 12-12g 7,5 < 40 

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 < 40 

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 40 

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 41 

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 40 

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 41 

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 42 

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 41 

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 42 

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 43 

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 < 40 

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 < 40 

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 < 40 

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 47 

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 48 

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 48 

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 47 

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 49 

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 49 

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 44 

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 49 

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 49 

067_A Glacisstraat 106 1,5 40 

067_B Glacisstraat 106 4,5 47 

068_A Glacisstraat 110 1,5 40 

068_B Glacisstraat 110 4,5 48 

069_A Glacisstraat 112 1,5 47 

069_B Glacisstraat 112 4,5 47 

069_C Glacisstraat 112 7,5 48 

070_A Glacisstraat 114 1,5 44 

070_B Glacisstraat 114 4,5 48 

071_A Glacisstraat 116 1,5 47 

071_B Glacisstraat 116 4,5 48 

072_A Glacisstraat 118 1,5 46 

072_B Glacisstraat 118 4,5 48 

073_A Glacisstraat 120 1,5 46 

073_B Glacisstraat 120 4,5 49 

074_A Glacisstraat 122 1,5 44 

074_B Glacisstraat 122 4,5 48 

075_A Glacisstraat 124 1,5 43 

075_B Glacisstraat 124 4,5 48 

076_A Glacisstraat 126 1,5 42 

076_B Glacisstraat 126 4,5 48 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

077_A Glacisstraat 128 1,5 47 

077_B Glacisstraat 128 4,5 49 

078_A Glacisstraat 130 1,5 47 

078_B Glacisstraat 130 4,5 49 

079_A Glacisstraat 132 1,5 45 

079_B Glacisstraat 132 4,5 49 

080_A Glacisstraat 134 1,5 46 

080_B Glacisstraat 134 4,5 48 

081_A Glacisstraat 136 1,5 46 

081_B Glacisstraat 136 4,5 48 

082_A Glacisstraat 138 1,5 44 

082_B Glacisstraat 138 4,5 48 

083_A Glacisstraat 140 1,5 45 

083_B Glacisstraat 140 4,5 49 

084_A Glacisstraat 142 1,5 45 

084_B Glacisstraat 142 4,5 49 

085_A Glacisstraat 144 1,5 46 

085_B Glacisstraat 144 4,5 49 

086_A Glacisstraat 146 1,5 46 

086_B Glacisstraat 146 4,5 49 

087_A Glacisstraat 148 1,5 46 

087_B Glacisstraat 148 4,5 49 

088_A Glacisstraat 150 1,5 46 

088_B Glacisstraat 150 4,5 49 

089_A Glacisstraat 152 1,5 46 

089_B Glacisstraat 152 4,5 49 

090_A Glacisstraat 154 1,5 46 

090_B Glacisstraat 154 4,5 49 

091_A Glacisstraat 156 1,5 45 

091_B Glacisstraat 156 4,5 48 

092_A Glacisstraat 158 1,5 46 

092_B Glacisstraat 158 4,5 49 

093_A Glacisstraat 160 1,5 45 

093_B Glacisstraat 160 4,5 48 

094_A Glacisstraat 162 1,5 48 

094_B Glacisstraat 162 4,5 50 

095_A Glacisstraat 164 1,5 47 

095_B Glacisstraat 164 4,5 49 

096_A Glacisstraat 166 1,5 47 

096_B Glacisstraat 166 4,5 49 

096_C Glacisstraat 166 7,5 50 

097_A Glacisstraat 168 1,5 47 

097_B Glacisstraat 168 4,5 49 

097_C Glacisstraat 168 7,5 50 

098_A Glacisstraat 170 1,5 48 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

098_B Glacisstraat 170 4,5 49 

098_C Glacisstraat 170 7,5 50 

099_A Glacisstraat 172 1,5 48 

099_B Glacisstraat 172 4,5 49 

099_C Glacisstraat 172 7,5 50 

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 48 

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 49 

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 50 

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 48 

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 49 

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 50 

102_A Glacisstraat 78 1,5 48 

102_B Glacisstraat 78 4,5 49 

102_C Glacisstraat 78 7,5 50 

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 48 

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 49 

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 50 

104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 48 

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 49 

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 50 

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 45 

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 47 

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 47 

106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 43 

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 45 

106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 46 

107_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 < 40 

107_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 < 40 

107_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 < 40 

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 41 

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 42 

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 44 

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 44 

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 42 

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 43 

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 < 40 

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 40 

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 < 40 

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 40 

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 < 40 

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 < 40 

114_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 < 40 

114_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 < 40 

201_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

201_B Studentenwoningen 4,5 41 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

202_A Studentenwoningen 1,5 45 

202_B Studentenwoningen 4,5 47 

203_A Studentenwoningen 1,5 46 

203_B Studentenwoningen 4,5 48 

204_A Studentenwoningen 1,5 41 

204_B Studentenwoningen 4,5 43 

205_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

205_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

206_A Studentenwoningen 1,5 42 

206_B Studentenwoningen 4,5 44 

207_A Studentenwoningen 1,5 46 

207_B Studentenwoningen 4,5 47 

208_A Studentenwoningen 1,5 45 

208_B Studentenwoningen 4,5 47 

209_A Studentenwoningen 1,5 41 

209_B Studentenwoningen 4,5 43 

210_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

210_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

211_A Studentenwoningen 1,5 41 

211_B Studentenwoningen 4,5 43 

212_A Studentenwoningen 1,5 45 

212_B Studentenwoningen 4,5 47 

213_A Studentenwoningen 1,5 45 

213_B Studentenwoningen 4,5 47 

214_A Studentenwoningen 1,5 41 

214_B Studentenwoningen 4,5 43 

215_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

215_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

216_A Studentenwoningen 1,5 41 

216_B Studentenwoningen 4,5 43 

217_A Studentenwoningen 1,5 44 

217_B Studentenwoningen 4,5 46 

218_A Studentenwoningen 1,5 42 

218_B Studentenwoningen 4,5 44 

219_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

219_B Studentenwoningen 4,5 40 

220_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

220_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

221_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

221_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

222_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

222_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

223_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

223_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

224_A Studentenwoningen 1,5 < 40 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

224_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

225_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

225_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

226_A Studentenwoningen 1,5 48 

226_B Studentenwoningen 4,5 49 

227_A Studentenwoningen 1,5 53 

227_B Studentenwoningen 4,5 54 

228_A Studentenwoningen 1,5 53 

228_B Studentenwoningen 4,5 54 

229_A Studentenwoningen 1,5 48 

229_B Studentenwoningen 4,5 49 

230_A Studentenwoningen 1,5 < 40 

230_B Studentenwoningen 4,5 < 40 

 
Tabel B5.1: Resultaten nieuwe verlengde Aagje Dekenstraat scenario 2, inclusief correctie  
  conform artikel 110g Wgh 
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waarneempunt 

 

 

 

adres 

waarneem-

hoogte (m)

geluids-

belasting 

huidig (dB)

grens-

waarde (dB)

geluids-

belasting 

plan (dB)

 

 

verschil 

 (dB) 

afgerond ver-

schil t.o.v.
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001_A Aagje Dekenstraat 83  1,5 53,16 53,16 54,69 1,53 2

001_B Aagje Dekenstraat 83  4,5 53,35 53,35 54,92 1,57 2

002_A Aagje Dekenstraat 85  1,5 53,26 53,26 54,81 1,55 2

002_B Aagje Dekenstraat 85  4,5 53,44 53,44 55,02 1,58 2

003_A Aagje Dekenstraat 87  1,5 53,32 53,32 54,85 1,53 2

003_B Aagje Dekenstraat 87  4,5 53,48 53,48 55,04 1,56 2

004_A Aagje Dekenstraat 89  1,5 53,36 53,36 54,91 1,55 2

004_B Aagje Dekenstraat 89  4,5 53,51 53,51 55,09 1,58 2

005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 53,35 53,35 54,93 1,58 2

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 53,48 53,48 55,10 1,62 2

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 53,24 53,24 54,95 1,71 2

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 53,37 53,37 55,13 1,76 2

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 52,90 52,90 54,70 1,80 2

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,30 52,30 54,11 1,81 2

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 53,28 53,28 55,40 2,12 2

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 53,44 53,44 55,58 2,14 2

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 52,98 52,98 55,12 2,14 2

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,38 52,38 54,52 2,14 2

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 53,75 53,75 56,50 2,75 3

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 53,83 53,83 56,52 2,69 3

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 53,33 53,33 55,90 2,57 3

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,68 52,68 55,16 2,48 2

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 54,12 54,12 57,05 2,93 3

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 54,09 54,09 56,97 2,88 3

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 53,52 53,52 56,31 2,79 3

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 52,80 52,80 55,52 2,72 3

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 54,35 54,35 56,75 2,40 2

Bijlage 6 
 
Resultaten  
reconstructie  
scenario 2 
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010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 54,25 54,25 56,73 2,48 2

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 53,68 53,68 56,20 2,52 3

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 52,95 52,95 55,51 2,56 3

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 52,16 52,16 54,77 2,61 3

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 54,96 54,96 56,66 1,70 2

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 54,79 54,79 56,66 1,87 2

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 54,15 54,15 56,17 2,02 2

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 53,32 53,32 55,51 2,19 2

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 52,43 52,43 54,79 2,36 2

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 57,10 57,10 55,11 -1,99 -2

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,91 56,91 55,15 -1,76 -2

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 56,18 56,18 54,65 -1,53 -2

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,29 55,29 53,99 -1,30 -1

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,38 54,38 53,27 -1,11 -1

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 56,86 56,86 54,11 -2,75 -3

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,74 56,74 54,30 -2,44 -2

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 56,12 56,12 53,91 -2,21 -2

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,34 55,34 53,38 -1,96 -2

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,53 54,53 52,78 -1,75 -2

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 56,33 56,33 53,37 -2,96 -3

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,36 56,36 53,76 -2,60 -3

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55,85 55,85 53,46 -2,39 -2

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,19 55,19 53,02 -2,17 -2

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,46 54,46 52,48 -1,98 -2

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 56,02 56,02 53,19 -2,83 -3

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56,13 56,13 53,64 -2,49 -2

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55,65 55,65 53,37 -2,28 -2

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55,04 55,04 52,96 -2,08 -2

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,35 54,35 52,47 -1,88 -2

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 55,82 55,82 53,61 -2,21 -2

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 55,96 55,96 53,99 -1,97 -2

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55,47 55,47 53,69 -1,78 -2

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 54,86 54,86 53,25 -1,61 -2

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 54,25 54,25 52,80 -1,45 -1

017_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 50,15 50,15 50,54 0,39 0

017_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 50,63 50,63 51,01 0,38 0

017_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 50,41 50,41 50,80 0,39 0

017_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 50,05 50,05 50,46 0,41 0

017_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 49,77 49,77 50,20 0,43 0

018_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46,52 48,00 46,67 0,15 n.v.t.

018_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47,56 48,00 47,60 0,04 n.v.t.

018_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 47,52 48,00 47,56 0,04 n.v.t.
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018_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 47,38 48,00 47,41 0,03 n.v.t.

018_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47,38 48,00 47,43 0,05 n.v.t.

019_A Glacisstraat 100 202-214 1,5 43,19 48,00 43,33 n.v.t. n.v.t.

019_B Glacisstraat 100 202-214 4,5 44,87 48,00 44,91 0,04 -3

019_C Glacisstraat 100 202-214 7,5 44,92 48,00 44,96 0,04 -3

019_D Glacisstraat 100 202-214 10,5 44,87 48,00 44,89 0,02 -3

020_A Glacisstraat 96 1,5 < 40 48,00 40,17 n.v.t. n.v.t.

020_B Glacisstraat 96 4,5 41,72 48,00 42,14 n.v.t. n.v.t.

021_A Glacisstraat 94 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

021_B Glacisstraat 94 4,5 40,47 48,00 40,85 n.v.t. n.v.t.

022_A Glacisstraat 92 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

022_B Glacisstraat 92 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

023_A Glacisstraat 90 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

023_B Glacisstraat 90 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

024_A Glacisstraat 65 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

024_B Glacisstraat 65 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

025_A Glacisstraat 67 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

025_B Glacisstraat 67 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

026_A Glacisstraat 69 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

026_B Glacisstraat 69 4,5 40,51 48,00 40,74 n.v.t. n.v.t.

027_A Glacisstraat 71 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

027_B Glacisstraat 71 4,5 41,56 48,00 41,80 n.v.t. n.v.t.

028_A Glacisstraat 73 1,5 40,73 48,00 40,87 n.v.t. n.v.t.

028_B Glacisstraat 73 4,5 42,69 48,00 42,76 n.v.t. n.v.t.

029_A Glacisstraat 75 1,5 41,92 48,00 41,91 n.v.t. n.v.t.

029_B Glacisstraat 75 4,5 43,70 48,00 43,65 n.v.t. n.v.t.

030_A Glacisstraat 77 1,5 43,64 48,00 43,50 n.v.t. n.v.t.

030_B Glacisstraat 77 4,5 45,17 45,17 44,96 -0,21 0

031_A Scheldestraat 5 1,5 48,53 48,53 48,06 -0,47 0

031_B Scheldestraat 5 4,5 49,24 49,24 48,62 -0,62 -1

031_C Scheldestraat 5 7,5 49,19 49,19 48,55 -0,64 -1

032_A Scheldestraat 5 1,5 55,67 55,67 55,98 0,31 0

032_B Scheldestraat 5 4,5 55,85 55,85 56,08 0,23 0

032_C Scheldestraat 5 7,5 55,41 55,41 55,60 0,19 0

033_A Scheldestraat 7 1,5 55,66 55,66 56,10 0,44 0

033_B Scheldestraat 7 4,5 55,85 55,85 56,20 0,35 0

033_C Scheldestraat 7 7,5 55,41 55,41 55,74 0,33 0

034_A Scheldestraat 11 1,5 55,63 55,63 56,13 0,50 1

034_B Scheldestraat 11 4,5 55,83 55,83 56,25 0,42 0

035_A Scheldestraat 11 1,5 55,68 55,68 56,20 0,52 1

035_B Scheldestraat 11 4,5 55,86 55,86 56,31 0,45 0

036_A Scheldestraat 15 1,5 55,57 55,57 56,11 0,54 1
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036_B Scheldestraat 15 4,5 55,75 55,75 56,24 0,49 0

036_C Scheldestraat 15 7,5 55,33 55,33 55,79 0,46 0

037_A Scheldestraat 22 4,5 55,84 55,84 56,32 0,48 0

037_B Scheldestraat 22 7,5 55,40 55,40 55,85 0,45 0

038_A Scheldestraat 20 4,5 55,88 55,88 56,31 0,43 0

038_B Scheldestraat 20 7,5 55,43 55,43 55,83 0,40 0

039_A Scheldestraat 18 4,5 55,87 55,87 56,25 0,38 0

039_B Scheldestraat 18 7,5 55,42 55,42 55,78 0,36 0

040_A Scheldestraat 16 4,5 55,85 55,85 56,13 0,28 0

040_B Scheldestraat 16 7,5 55,40 55,40 55,64 0,24 0

041_A Glacisstraat 83 1,5 49,02 49,02 47,82 -1,20 -1

041_B Glacisstraat 83 4,5 49,63 49,63 48,24 -1,39 -1

042_A Glacisstraat 85 1,5 46,12 48,00 44,80 -1,32 n.v.t.

042_B Glacisstraat 85 4,5 47,24 48,00 45,77 -1,47 n.v.t.

043_A Glacisstraat 87 1,5 43,67 48,00 42,76 n.v.t. n.v.t.

043_B Glacisstraat 87 4,5 45,22 48,00 44,26 -0,96 n.v.t.

043_C Glacisstraat 87 7,5 45,45 48,00 44,52 -0,93 n.v.t.

044_A Glacisstraat 89 1,5 42,59 48,00 41,86 n.v.t. n.v.t.

044_B Glacisstraat 89 4,5 44,38 48,00 43,66 -0,72 n.v.t.

045_A Glacisstraat 91 1,5 41,27 48,00 40,84 n.v.t. n.v.t.

045_B Glacisstraat 91 4,5 43,26 48,00 42,85 n.v.t. n.v.t.

046_A Glacisstraat 93 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

046_B Glacisstraat 93 4,5 41,87 48,00 41,77 n.v.t. n.v.t.

047_A Glacisstraat 103 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

047_B Glacisstraat 103 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

048_A Glacisstraat 113 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

048_B Glacisstraat 113 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

049_A Glacisstraat 137 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

049_B Glacisstraat 137 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

049_C Glacisstraat 137 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

050_A Glacisstraat 159 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

050_B Glacisstraat 159 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

050_C Glacisstraat 159 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

051_A Glacisstraat 159 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

051_B Glacisstraat 159 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

051_C Glacisstraat 159 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

052_A Van Dishoeckstraat 15 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

052_B Van Dishoeckstraat 15 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

053_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

053_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

053_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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054_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

055_A Glacisstraat 110 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

055_B Glacisstraat 110 4,5 41,33 48,00 41,25 -0,08 n.v.t.

056_A Glacisstraat 106 1,5 40,76 48,00 40,77 0,01 n.v.t.

056_B Glacisstraat 106 4,5 42,83 48,00 42,76 -0,07 n.v.t.

057_A Glacisstraat 104-104e 1,5 42,16 48,00 42,10 -0,06 n.v.t.

057_B Glacisstraat 104-104e 4,5 44,05 48,00 43,91 -0,14 n.v.t.

057_C Glacisstraat 104-104e 7,5 44,20 48,00 44,07 -0,13 n.v.t.

058_A Scheldestraat 12-12g 1,5 44,43 48,00 44,42 -0,01 n.v.t.

058_B Scheldestraat 12-12g 4,5 45,98 48,00 45,90 -0,08 n.v.t.

058_C Scheldestraat 12-12g 7,5 46,08 48,00 46,00 -0,08 n.v.t.

059_A Scheldestraat 12-12g 1,5 48,90 48,90 48,89 -0,01 0

059_B Scheldestraat 12-12g 4,5 49,71 49,71 49,65 -0,06 0

059_C Scheldestraat 12-12g 7,5 49,63 49,63 49,58 -0,05 0

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 55,78 55,78 53,30 -2,48 -2

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 55,97 55,97 53,80 -2,17 -2

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 55,52 55,52 53,54 -1,98 -2

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 56,03 56,03 53,33 -2,70 -3

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 56,17 56,17 53,86 -2,31 -2

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 55,70 55,70 53,58 -2,12 -2

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 56,30 56,30 53,80 -2,50 -3

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 56,40 56,40 54,23 -2,17 -2

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 55,92 55,92 53,91 -2,01 -2

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 56,67 56,67 54,92 -1,75 -2

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 56,69 56,69 55,16 -1,53 -2

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 56,15 56,15 54,73 -1,42 -1

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 51,69 51,69 52,06 0,37 0

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 51,90 51,90 52,51 0,61 1

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 51,54 51,54 52,24 0,70 1

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 < 40 48,00 40,50 n.v.t. n.v.t.

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 < 40 48,00 40,74 n.v.t. n.v.t.

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 < 40 48,00 43,61 n.v.t. n.v.t.

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 < 40 48,00 44,38 n.v.t. n.v.t.

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 < 40 48,00 44,35 n.v.t. n.v.t.

067_A Glacisstraat 106 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

067_B Glacisstraat 106 4,5 42,62 48,00 45,94 n.v.t. n.v.t.

068_A Glacisstraat 110 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

068_B Glacisstraat 110 4,5 43,13 48,00 46,18 n.v.t. n.v.t.

069_A Glacisstraat 112 1,5 44,99 48,00 47,14 n.v.t. n.v.t.
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069_B Glacisstraat 112 4,5 43,10 48,00 45,81 n.v.t. n.v.t.

069_C Glacisstraat 112 7,5 44,20 48,00 46,56 n.v.t. n.v.t.

070_A Glacisstraat 114 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

070_B Glacisstraat 114 4,5 < 40 48,00 45,86 n.v.t. n.v.t.

071_A Glacisstraat 116 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

071_B Glacisstraat 116 4,5 42,42 48,00 45,08 n.v.t. n.v.t.

072_A Glacisstraat 118 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

072_B Glacisstraat 118 4,5 41,60 48,00 43,79 n.v.t. n.v.t.

073_A Glacisstraat 120 1,5 < 40 48,00 40,52 n.v.t. n.v.t.

073_B Glacisstraat 120 4,5 40,66 48,00 43,45 n.v.t. n.v.t.

074_A Glacisstraat 122 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

074_B Glacisstraat 122 4,5 < 40 48,00 42,71 n.v.t. n.v.t.

075_A Glacisstraat 124 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

075_B Glacisstraat 124 4,5 < 40 48,00 42,44 n.v.t. n.v.t.

076_A Glacisstraat 126 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

076_B Glacisstraat 126 4,5 < 40 48,00 42,05 n.v.t. n.v.t.

077_A Glacisstraat 128 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

077_B Glacisstraat 128 4,5 < 40 48,00 41,05 n.v.t. n.v.t.

078_A Glacisstraat 130 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

078_B Glacisstraat 130 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

079_A Glacisstraat 132 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

079_B Glacisstraat 132 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

080_A Glacisstraat 134 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

080_B Glacisstraat 134 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

081_A Glacisstraat 136 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

081_B Glacisstraat 136 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

082_A Glacisstraat 138 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

082_B Glacisstraat 138 4,5 < 40 48,00 40,66 n.v.t. n.v.t.

083_A Glacisstraat 140 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

083_B Glacisstraat 140 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

084_A Glacisstraat 142 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

084_B Glacisstraat 142 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

085_A Glacisstraat 144 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

085_B Glacisstraat 144 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

086_A Glacisstraat 146 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

086_B Glacisstraat 146 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

087_A Glacisstraat 148 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

087_B Glacisstraat 148 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

088_A Glacisstraat 150 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

088_B Glacisstraat 150 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

089_A Glacisstraat 152 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

089_B Glacisstraat 152 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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090_A Glacisstraat 154 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

090_B Glacisstraat 154 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

091_A Glacisstraat 156 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

091_B Glacisstraat 156 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

092_A Glacisstraat 158 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

092_B Glacisstraat 158 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

093_A Glacisstraat 160 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

093_B Glacisstraat 160 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

094_A Glacisstraat 162 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

094_B Glacisstraat 162 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

095_A Glacisstraat 164 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

095_B Glacisstraat 164 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

096_A Glacisstraat 166 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

096_B Glacisstraat 166 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

096_C Glacisstraat 166 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

097_A Glacisstraat 168 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

097_B Glacisstraat 168 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

097_C Glacisstraat 168 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

098_A Glacisstraat 170 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

098_B Glacisstraat 170 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

098_C Glacisstraat 170 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

099_A Glacisstraat 172 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

099_B Glacisstraat 172 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

099_C Glacisstraat 172 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

102_A Glacisstraat 78 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

102_B Glacisstraat 78 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

102_C Glacisstraat 78 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

107_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

107_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

107_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 44,73 48,00 47,10 2,37 -1

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 44,78 48,00 47,17 2,39 -1

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 45,00 48,00 47,35 2,35 -1

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 44,91 48,00 47,28 2,37 -1

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 52,06 52,06 53,84 1,78 2

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 51,61 51,61 53,44 1,83 2

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 55,26 55,26 56,88 1,62 2

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 54,31 54,31 55,97 1,66 2

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 55,12 55,12 56,72 1,60 2

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 54,16 54,16 55,78 1,62 2

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 55,04 55,04 56,61 1,57 2

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 54,07 54,07 55,65 1,58 2

114_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 54,96 54,96 56,53 1,57 2

114_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 53,99 53,99 55,55 1,56 2

201_A Studentenwoningen 1,5 41,72 48,00 44,62 n.v.t. n.v.t.

201_B Studentenwoningen 4,5 43,02 48,00 46,16 n.v.t. n.v.t.

202_A Studentenwoningen 1,5 41,10 48,00 44,04 n.v.t. n.v.t.

202_B Studentenwoningen 4,5 42,57 48,00 45,75 n.v.t. n.v.t.

203_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 41,79 n.v.t. n.v.t.

203_B Studentenwoningen 4,5 40,48 48,00 43,40 n.v.t. n.v.t.

204_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

204_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

205_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

205_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

206_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

206_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

207_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

207_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

208_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

208_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

209_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

209_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

210_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

210_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

211_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

211_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.
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212_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

212_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

213_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

213_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

214_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

214_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

215_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

215_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

216_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

216_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

217_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

217_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

218_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

218_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

219_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

219_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

220_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

220_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

221_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

221_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

222_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

222_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

223_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

223_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

224_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

224_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

225_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

225_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

226_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

226_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

227_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

227_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

228_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

228_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

229_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

229_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

230_A Studentenwoningen 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

230_B Studentenwoningen 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t.

 
Tabel B6.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de Scheldestraat – Aagje Dekenstraat scenario 2, inclusief correctie conform artikel 110g 
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005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 40,64 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 41,58 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 43,54 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 43,85 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 43,81 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 43,93 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 45,96 48,00 40,87 n.v.t. n.v.t. 

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 46,01 48,00 41,16 n.v.t. n.v.t. 

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 45,95 48,00 41,13 n.v.t. n.v.t. 

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 45,52 48,00 41,14 n.v.t. n.v.t. 

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 47,38 48,00 43,20 n.v.t. n.v.t. 

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 47,37 48,00 43,36 -4,01 -5 

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 47,27 48,00 43,34 -3,93 -5 

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 47,30 48,00 42,63 -4,67 -5 

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 48,83 48,83 44,59 -4,24 -4 

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 48,87 48,87 44,80 -4,07 -4 

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 48,76 48,76 44,79 -3,97 -4 

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 48,90 48,90 43,16 -5,74 -6 

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49,98 49,98 45,05 -4,93 -5 

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 49,97 49,97 45,23 -4,74 -5 

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 49,82 49,82 45,21 -4,61 -5 

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 49,59 49,59 45,09 -4,50 -5 

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 50,50 50,50 43,31 -7,19 -7 

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 51,09 51,09 45,15 -5,94 -6 

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 50,97 50,97 45,32 -5,65 -6 

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 50,70 50,70 45,26 -5,44 -5 

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 50,35 50,35 45,13 -5,22 -5 

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 49,26 49,26 < 40 n.v.t. n.v.t. 

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49,52 49,52 41,51 -8,01 -8 

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 49,25 49,25 41,49 -7,76 -8 

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48,85 48,85 41,38 -7,47 -7 

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48,37 48,37 41,30 n.v.t. n.v.t. 

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46,17 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47,02 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 46,89 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 46,66 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 46,37 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 43,57 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 45,05 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 45,02 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 
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014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 44,75 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 44,58 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 41,80 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 43,60 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 43,67 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 43,52 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 43,35 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 39,87 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 41,81 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 42,05 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 42,40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 42,24 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 42,71 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 44,51 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 44,88 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 44,47 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 46,11 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 46,35 48,00 40,46 n.v.t. n.v.t. 

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 45,14 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 46,56 48,00 40,57 n.v.t. n.v.t. 

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 46,74 48,00 41,33 n.v.t. n.v.t. 

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 47,48 48,00 40,38 n.v.t. n.v.t. 

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 48,41 48,41 42,17 -6,24 -6 

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 48,45 48,45 42,71 -5,74 -6 

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 47,25 48,00 40,23 -7,02 -8 

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 48,21 48,21 42,03 -6,18 -6 

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 48,26 48,26 42,56 -5,70 -6 

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 42,74 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 44,46 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 44,66 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

067_B Glacisstraat 106 4,5 44,27 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

068_A Glacisstraat 110 1,5 41,90 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

068_B Glacisstraat 110 4,5 43,98 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

069_A Glacisstraat 112 1,5 42,66 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

069_B Glacisstraat 112 4,5 43,35 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

069_C Glacisstraat 112 7,5 43,88 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

070_B Glacisstraat 114 4,5 43,21 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

071_B Glacisstraat 116 4,5 42,14 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

072_B Glacisstraat 118 4,5 40,98 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

073_A Glacisstraat 120 1,5 40,26 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

073_B Glacisstraat 120 4,5 40,67 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

074_B Glacisstraat 122 4,5 40,24 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 
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grenswaarde 

(dB) 

075_B Glacisstraat 124 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

076_B Glacisstraat 126 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

077_B Glacisstraat 128 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

078_A Glacisstraat 130 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

078_B Glacisstraat 130 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

079_B Glacisstraat 132 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

081_A Glacisstraat 136 1,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

082_B Glacisstraat 138 4,5 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 51,98 51,98 49,06 -2,92 -3 

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 51,54 51,54 48,66 -2,88 -3 

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 50,98 50,98 48,14 -2,84 -3 

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 50,79 50,79 47,98 -2,81 -3 

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 44,56 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 44,58 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 42,87 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 42,87 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 41,21 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 41,49 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 < 40 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

201_A Studentenwoningen 1,5 44,37 48,00 44,89 n.v.t. n.v.t. 

201_B Studentenwoningen 4,5 46,31 48,00 46,17 n.v.t. n.v.t. 

202_A Studentenwoningen 1,5 42,74 48,00 43,16 n.v.t. n.v.t. 

202_B Studentenwoningen 4,5 44,72 48,00 44,54 n.v.t. n.v.t. 

203_A Studentenwoningen 1,5 40,20 48,00 < 40 n.v.t. n.v.t. 

203_B Studentenwoningen 4,5 42,06 48,00 40,98 n.v.t. n.v.t. 

 
Tabel B6.2: Geluidsbelasting ten gevolge van de Smederijbaan scenario 2, inclusief correctie conform artikel 110g 
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Geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat inclusief  
geluidsreducerend asfalt (-3 dB). 
Alleen waarden gepresenteerd > 40 dB 
waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 41 

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 41 

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 42 

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 43 

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 43 

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 44 

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 43 

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 44 

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 45 

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 45 

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 44 

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 45 

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 46 

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 46 

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 45 

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 46 

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 46 

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 47 

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46 

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47 

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 48 

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48 

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47 

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 47 

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49 

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 49 

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 49 

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 49 

Bijlage 7 
 
Resultaten  
nieuwe weg met  
maatregelen  
scenario 1 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 47 

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 49 

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 49 

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 49 

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 49 

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 46 

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47 

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 48 

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 48 

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 48 

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 45 

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 46 

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 47 

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 47 

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47 

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 43 

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 44 

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 45 

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 46 

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 46 

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 41 

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 42 

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 43 

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 44 

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 45 

049_C Glacisstraat 137 7,5 41 

050_B Glacisstraat 159 4,5 41 

050_C Glacisstraat 159 7,5 42 

051_B Glacisstraat 159 4,5 41 

051_C Glacisstraat 159 7,5 42 

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 40 

054_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 41 

054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 43 

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 44 

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 41 

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 42 

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 43 

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 41 

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 43 

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 43 

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 42 

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 43 

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 44 

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 48 

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 49 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 50 

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 49 

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 50 

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 51 

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 47 

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 50 

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 51 

067_A Glacisstraat 106 1,5 42 

067_B Glacisstraat 106 4,5 49 

068_A Glacisstraat 110 1,5 41 

068_B Glacisstraat 110 4,5 49 

069_A Glacisstraat 112 1,5 49 

069_B Glacisstraat 112 4,5 49 

069_C Glacisstraat 112 7,5 50 

070_A Glacisstraat 114 1,5 46 

070_B Glacisstraat 114 4,5 50 

071_A Glacisstraat 116 1,5 49 

071_B Glacisstraat 116 4,5 50 

072_A Glacisstraat 118 1,5 48 

072_B Glacisstraat 118 4,5 50 

073_A Glacisstraat 120 1,5 49 

073_B Glacisstraat 120 4,5 50 

074_A Glacisstraat 122 1,5 46 

074_B Glacisstraat 122 4,5 50 

075_A Glacisstraat 124 1,5 44 

075_B Glacisstraat 124 4,5 50 

076_A Glacisstraat 126 1,5 44 

076_B Glacisstraat 126 4,5 50 

077_A Glacisstraat 128 1,5 48 

077_B Glacisstraat 128 4,5 50 

078_A Glacisstraat 130 1,5 49 

078_B Glacisstraat 130 4,5 50 

079_A Glacisstraat 132 1,5 46 

079_B Glacisstraat 132 4,5 50 

080_A Glacisstraat 134 1,5 47 

080_B Glacisstraat 134 4,5 50 

081_A Glacisstraat 136 1,5 48 

081_B Glacisstraat 136 4,5 50 

082_A Glacisstraat 138 1,5 45 

082_B Glacisstraat 138 4,5 50 

083_A Glacisstraat 140 1,5 47 

083_B Glacisstraat 140 4,5 50 

084_A Glacisstraat 142 1,5 46 

084_B Glacisstraat 142 4,5 50 

085_A Glacisstraat 144 1,5 47 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

085_B Glacisstraat 144 4,5 50 

086_A Glacisstraat 146 1,5 47 

086_B Glacisstraat 146 4,5 50 

087_A Glacisstraat 148 1,5 47 

087_B Glacisstraat 148 4,5 50 

088_A Glacisstraat 150 1,5 47 

088_B Glacisstraat 150 4,5 50 

089_A Glacisstraat 152 1,5 48 

089_B Glacisstraat 152 4,5 50 

090_A Glacisstraat 154 1,5 48 

090_B Glacisstraat 154 4,5 50 

091_A Glacisstraat 156 1,5 46 

091_B Glacisstraat 156 4,5 50 

092_A Glacisstraat 158 1,5 47 

092_B Glacisstraat 158 4,5 50 

093_A Glacisstraat 160 1,5 46 

093_B Glacisstraat 160 4,5 49 

094_A Glacisstraat 162 1,5 49 

094_B Glacisstraat 162 4,5 50 

095_A Glacisstraat 164 1,5 48 

095_B Glacisstraat 164 4,5 50 

096_A Glacisstraat 166 1,5 48 

096_B Glacisstraat 166 4,5 50 

096_C Glacisstraat 166 7,5 50 

097_A Glacisstraat 168 1,5 48 

097_B Glacisstraat 168 4,5 50 

097_C Glacisstraat 168 7,5 50 

098_A Glacisstraat 170 1,5 48 

098_B Glacisstraat 170 4,5 50 

098_C Glacisstraat 170 7,5 50 

099_A Glacisstraat 172 1,5 48 

099_B Glacisstraat 172 4,5 50 

099_C Glacisstraat 172 7,5 50 

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 48 

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 50 

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 50 

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 48 

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 50 

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 50 

102_A Glacisstraat 78 1,5 48 

102_B Glacisstraat 78 4,5 50 

102_C Glacisstraat 78 7,5 50 

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 48 

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 50 

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 50 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 48 

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 50 

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 50 

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 44 

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 46 

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 47 

106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 43 

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 45 

106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 45 

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 43 

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 43 

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 45 

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 45 

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 44 

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 45 

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 41 

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 40 

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 41 

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 40 

201_A Studentenwoningen 1,5 41 

201_B Studentenwoningen 4,5 43 

202_A Studentenwoningen 1,5 47 

202_B Studentenwoningen 4,5 49 

203_A Studentenwoningen 1,5 47 

203_B Studentenwoningen 4,5 49 

204_A Studentenwoningen 1,5 42 

204_B Studentenwoningen 4,5 44 

206_A Studentenwoningen 1,5 44 

206_B Studentenwoningen 4,5 46 

207_A Studentenwoningen 1,5 47 

207_B Studentenwoningen 4,5 49 

208_A Studentenwoningen 1,5 47 

208_B Studentenwoningen 4,5 49 

209_A Studentenwoningen 1,5 42 

209_B Studentenwoningen 4,5 44 

211_A Studentenwoningen 1,5 43 

211_B Studentenwoningen 4,5 45 

212_A Studentenwoningen 1,5 47 

212_B Studentenwoningen 4,5 49 

213_A Studentenwoningen 1,5 47 

213_B Studentenwoningen 4,5 48 

214_A Studentenwoningen 1,5 42 

214_B Studentenwoningen 4,5 44 

216_A Studentenwoningen 1,5 42 

216_B Studentenwoningen 4,5 44 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

217_A Studentenwoningen 1,5 46 

217_B Studentenwoningen 4,5 47 

218_A Studentenwoningen 1,5 43 

218_B Studentenwoningen 4,5 45 

226_A Studentenwoningen 1,5 49 

226_B Studentenwoningen 4,5 50 

227_A Studentenwoningen 1,5 54 

227_B Studentenwoningen 4,5 54 

228_A Studentenwoningen 1,5 54 

228_B Studentenwoningen 4,5 54 

229_A Studentenwoningen 1,5 49 

229_B Studentenwoningen 4,5 50 

 
Tabel B7.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat inclusief  

geluidsreducerend asfalt (-3 dB), inclusief correctie conform artikel 110g Wgh 
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Geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat inclusief  
geluidsreducerend asfalt (-3 dB). 
Alleen waarden gepresenteerd > 40 dB 
waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 40

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 40

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 41

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 42

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 41

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 42

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 43

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 43

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 42

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 43

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 43

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 44

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 43

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 44

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 44

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 44

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 44

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 45

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 46

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 46

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 45

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 45

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 47

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 47

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 45

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 47

Bijlage 8 
 
Resultaten  
nieuwe weg met  
maatregelen  
scenario 2 
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waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 47

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 47

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 47

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 44

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 45

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 46

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 46

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 46

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 43

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 44

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 45

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 45

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 45

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 40

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 42

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 43

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 43

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 44

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 40

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 41

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 41

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 42

049_C Glacisstraat 137 7,5 40

050_B Glacisstraat 159 4,5 41

050_C Glacisstraat 159 7,5 43

051_B Glacisstraat 159 4,5 41

051_C Glacisstraat 159 7,5 42

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 40

054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 41

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 43

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 40

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 40

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 41

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 41

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 40

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 41

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 42

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 46

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 47

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 47

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 46

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 48

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 49

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 44

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 48



 

Akoestisch onderzoek Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen Torensteepolder B8-3

 

 

waarneempunt adres waarneemhoogte (m) geluidsbelasting (dB) 

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 48

067_B Glacisstraat 106 4,5 46

068_B Glacisstraat 110 4,5 47

069_A Glacisstraat 112 1,5 47

069_B Glacisstraat 112 4,5 47

069_C Glacisstraat 112 7,5 47

070_A Glacisstraat 114 1,5 44

070_B Glacisstraat 114 4,5 47

071_A Glacisstraat 116 1,5 46

071_B Glacisstraat 116 4,5 47

072_A Glacisstraat 118 1,5 45

072_B Glacisstraat 118 4,5 47

073_A Glacisstraat 120 1,5 46

073_B Glacisstraat 120 4,5 47

074_A Glacisstraat 122 1,5 44

074_B Glacisstraat 122 4,5 47

075_A Glacisstraat 124 1,5 41

075_B Glacisstraat 124 4,5 47

076_A Glacisstraat 126 1,5 41

076_B Glacisstraat 126 4,5 47

077_A Glacisstraat 128 1,5 44

077_B Glacisstraat 128 4,5 47

078_A Glacisstraat 130 1,5 45

078_B Glacisstraat 130 4,5 47

079_A Glacisstraat 132 1,5 42

079_B Glacisstraat 132 4,5 47

080_A Glacisstraat 134 1,5 43

080_B Glacisstraat 134 4,5 46

081_A Glacisstraat 136 1,5 44

081_B Glacisstraat 136 4,5 46

082_A Glacisstraat 138 1,5 41

082_B Glacisstraat 138 4,5 46

083_A Glacisstraat 140 1,5 43

083_B Glacisstraat 140 4,5 46

084_A Glacisstraat 142 1,5 42

084_B Glacisstraat 142 4,5 46

085_A Glacisstraat 144 1,5 43

085_B Glacisstraat 144 4,5 46

086_A Glacisstraat 146 1,5 43

086_B Glacisstraat 146 4,5 46

087_A Glacisstraat 148 1,5 44

087_B Glacisstraat 148 4,5 46

088_A Glacisstraat 150 1,5 43

088_B Glacisstraat 150 4,5 46

089_A Glacisstraat 152 1,5 44
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089_B Glacisstraat 152 4,5 47

090_A Glacisstraat 154 1,5 44

090_B Glacisstraat 154 4,5 46

091_A Glacisstraat 156 1,5 43

091_B Glacisstraat 156 4,5 46

092_A Glacisstraat 158 1,5 43

092_B Glacisstraat 158 4,5 47

093_A Glacisstraat 160 1,5 42

093_B Glacisstraat 160 4,5 45

094_A Glacisstraat 162 1,5 46

094_B Glacisstraat 162 4,5 47

095_A Glacisstraat 164 1,5 44

095_B Glacisstraat 164 4,5 47

096_A Glacisstraat 166 1,5 44

096_B Glacisstraat 166 4,5 47

096_C Glacisstraat 166 7,5 47

097_A Glacisstraat 168 1,5 44

097_B Glacisstraat 168 4,5 47

097_C Glacisstraat 168 7,5 48

098_A Glacisstraat 170 1,5 46

098_B Glacisstraat 170 4,5 47

098_C Glacisstraat 170 7,5 48

099_A Glacisstraat 172 1,5 46

099_B Glacisstraat 172 4,5 47

099_C Glacisstraat 172 7,5 48

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 46

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 47

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 48

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 46

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 47

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 48

102_A Glacisstraat 78 1,5 46

102_B Glacisstraat 78 4,5 47

102_C Glacisstraat 78 7,5 48

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 46

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 47

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 48

104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 46

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 47

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 48

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 44

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 46

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 46

106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 42

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 44
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106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 45

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 40

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 41

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 43

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 43

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 42

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 42

201_B Studentenwoningen 4,5 41

202_A Studentenwoningen 1,5 44

202_B Studentenwoningen 4,5 46

203_A Studentenwoningen 1,5 44

203_B Studentenwoningen 4,5 46

204_B Studentenwoningen 4,5 40

206_A Studentenwoningen 1,5 41

206_B Studentenwoningen 4,5 43

207_A Studentenwoningen 1,5 44

207_B Studentenwoningen 4,5 46

208_A Studentenwoningen 1,5 43

208_B Studentenwoningen 4,5 45

209_B Studentenwoningen 4,5 40

211_A Studentenwoningen 1,5 40

211_B Studentenwoningen 4,5 41

212_A Studentenwoningen 1,5 43

212_B Studentenwoningen 4,5 45

213_A Studentenwoningen 1,5 43

213_B Studentenwoningen 4,5 44

214_B Studentenwoningen 4,5 40

216_B Studentenwoningen 4,5 40

217_A Studentenwoningen 1,5 42

217_B Studentenwoningen 4,5 44

218_A Studentenwoningen 1,5 40

218_B Studentenwoningen 4,5 42

226_A Studentenwoningen 1,5 45

226_B Studentenwoningen 4,5 46

227_A Studentenwoningen 1,5 50

227_B Studentenwoningen 4,5 51

228_A Studentenwoningen 1,5 50

228_B Studentenwoningen 4,5 51

229_A Studentenwoningen 1,5 46

229_B Studentenwoningen 4,5 47

 
Tabel B8.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat inclusief  

geluidsreducerend asfalt (-3 dB), inclusief correctie conform artikel 110g Wgh 
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001_A Aagje Dekenstraat 83  1,5 58 62 62 

001_B Aagje Dekenstraat 83  4,5 58 63 63 

002_A Aagje Dekenstraat 85  1,5 58 63 63 

002_B Aagje Dekenstraat 85  4,5 59 63 63 

003_A Aagje Dekenstraat 87  1,5 58 63 63 

003_B Aagje Dekenstraat 87  4,5 59 63 63 

004_A Aagje Dekenstraat 89  1,5 58 63 63 

004_B Aagje Dekenstraat 89  4,5 59 63 63 

005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 59 63 63 

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 59 63 63 

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 59 63 63 

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 59 63 63 

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 58 63 63 

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 58 62 62 

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 59 63 63 

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 59 63 63 

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 59 63 63 

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 58 62 62 

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 59 64 64 

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 60 64 64 

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 59 64 64 

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 59 63 63 

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 60 64 64 

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 60 64 64 

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 60 64 64 

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 59 63 63 

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 60 64 64 

Bijlage 9 
 
Gecumuleerde  
geluidsbelasting 
scenario 1 
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010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 64 64 

010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 60 64 63 

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 63 63 

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 59 62 62 

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 61 63 63 

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 64 64 

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 63 63 

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 63 63 

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 62 62 

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 63 62 62 

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 63 62 62 

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 62 62 62 

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 61 61 61 

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 61 60 

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 62 61 61 

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 62 61 61 

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 62 61 61 

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 61 61 60 

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 60 60 

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 62 61 61 

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 62 61 61 

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 61 61 

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 61 60 60 

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 60 60 

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 61 60 60 

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 60 60 

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 60 60 

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 60 60 

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 59 59 

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 61 60 60 

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 60 60 

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 60 60 

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 59 59 

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 59 59 

017_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 55 54 54 

017_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56 54 54 

017_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55 54 54 

017_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55 54 54 

017_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 55 53 53 

018_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 52 50 50 

018_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 53 51 51 
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018_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 53 51 51 

018_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 52 51 51 

018_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 52 51 51 

019_A Glacisstraat 100 202-214 1,5 48 47 47 

019_B Glacisstraat 100 202-214 4,5 50 48 48 

019_C Glacisstraat 100 202-214 7,5 50 49 49 

019_D Glacisstraat 100 202-214 10,5 50 49 49 

020_A Glacisstraat 96 1,5 45 43 43 

020_B Glacisstraat 96 4,5 47 45 45 

021_A Glacisstraat 94 1,5 43 42 42 

021_B Glacisstraat 94 4,5 46 44 44 

022_A Glacisstraat 92 1,5 43 41 41 

022_B Glacisstraat 92 4,5 45 44 43 

023_A Glacisstraat 90 1,5 42 41 40 

023_B Glacisstraat 90 4,5 43 42 42 

024_A Glacisstraat 65 1,5 42 41 41 

024_B Glacisstraat 65 4,5 44 43 43 

025_A Glacisstraat 67 1,5 43 42 42 

025_B Glacisstraat 67 4,5 45 44 44 

026_A Glacisstraat 69 1,5 43 42 42 

026_B Glacisstraat 69 4,5 46 45 44 

027_A Glacisstraat 71 1,5 45 43 43 

027_B Glacisstraat 71 4,5 47 45 45 

028_A Glacisstraat 73 1,5 46 45 44 

028_B Glacisstraat 73 4,5 48 46 46 

029_A Glacisstraat 75 1,5 47 46 46 

029_B Glacisstraat 75 4,5 49 47 47 

030_A Glacisstraat 77 1,5 49 47 47 

030_B Glacisstraat 77 4,5 50 49 49 

031_A Scheldestraat 5 1,5 54 52 52 

031_B Scheldestraat 5 4,5 54 53 53 

031_C Scheldestraat 5 7,5 54 53 53 

032_A Scheldestraat 5 1,5 61 59 59 

032_B Scheldestraat 5 4,5 61 59 59 

032_C Scheldestraat 5 7,5 61 59 59 

033_A Scheldestraat 7 1,5 61 59 59 

033_B Scheldestraat 7 4,5 61 59 59 

033_C Scheldestraat 7 7,5 61 59 59 

034_A Scheldestraat 11 1,5 61 59 59 

034_B Scheldestraat 11 4,5 61 59 59 

035_A Scheldestraat 11 1,5 61 59 59 
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035_B Scheldestraat 11 4,5 61 59 59 

036_A Scheldestraat 15 1,5 61 59 59 

036_B Scheldestraat 15 4,5 61 59 59 

036_C Scheldestraat 15 7,5 60 59 59 

037_A Scheldestraat 22 4,5 61 59 59 

037_B Scheldestraat 22 7,5 60 59 59 

038_A Scheldestraat 20 4,5 61 59 59 

038_B Scheldestraat 20 7,5 61 59 59 

039_A Scheldestraat 18 4,5 61 59 59 

039_B Scheldestraat 18 7,5 61 59 59 

040_A Scheldestraat 16 4,5 61 59 59 

040_B Scheldestraat 16 7,5 61 59 59 

041_A Glacisstraat 83 1,5 54 53 53 

041_B Glacisstraat 83 4,5 55 54 54 

042_A Glacisstraat 85 1,5 51 50 50 

042_B Glacisstraat 85 4,5 52 51 51 

043_A Glacisstraat 87 1,5 49 48 47 

043_B Glacisstraat 87 4,5 50 49 49 

043_C Glacisstraat 87 7,5 50 50 50 

044_A Glacisstraat 89 1,5 48 47 46 

044_B Glacisstraat 89 4,5 49 49 48 

045_A Glacisstraat 91 1,5 46 45 45 

045_B Glacisstraat 91 4,5 48 48 48 

046_A Glacisstraat 93 1,5 45 44 44 

046_B Glacisstraat 93 4,5 47 47 47 

047_A Glacisstraat 103 1,5 40 41 41 

047_B Glacisstraat 103 4,5 42 45 44 

048_A Glacisstraat 113 1,5 34 40 39 

048_B Glacisstraat 113 4,5 37 44 43 

049_A Glacisstraat 137 1,5 30 39 37 

049_B Glacisstraat 137 4,5 32 43 41 

049_C Glacisstraat 137 7,5 38 49 47 

050_A Glacisstraat 159 1,5 27 46 44 

050_B Glacisstraat 159 4,5 28 48 46 

050_C Glacisstraat 159 7,5 33 50 48 

051_A Glacisstraat 159 1,5 29 47 45 

051_B Glacisstraat 159 4,5 30 48 46 

051_C Glacisstraat 159 7,5 28 49 47 

052_A Van Dishoeckstraat 15 1,5 31 46 44 

052_B Van Dishoeckstraat 15 4,5 31 47 45 

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 31 48 46 
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053_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 22 43 41 

053_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 25 45 43 

053_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 28 46 44 

054_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 26 49 46 

054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 29 51 48 

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 30 52 49 

055_A Glacisstraat 110 1,5 44 43 43 

055_B Glacisstraat 110 4,5 46 45 45 

056_A Glacisstraat 106 1,5 46 44 44 

056_B Glacisstraat 106 4,5 48 47 46 

057_A Glacisstraat 104-104e 1,5 47 46 46 

057_B Glacisstraat 104-104e 4,5 49 48 48 

057_C Glacisstraat 104-104e 7,5 49 48 48 

058_A Scheldestraat 12-12g 1,5 49 48 48 

058_B Scheldestraat 12-12g 4,5 51 49 49 

058_C Scheldestraat 12-12g 7,5 51 50 50 

059_A Scheldestraat 12-12g 1,5 54 52 52 

059_B Scheldestraat 12-12g 4,5 55 53 53 

059_C Scheldestraat 12-12g 7,5 55 53 53 

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 61 60 60 

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 61 60 60 

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 61 60 60 

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 61 60 60 

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 62 61 61 

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 61 60 60 

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 62 61 61 

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 62 61 61 

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 61 61 61 

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 62 62 62 

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 62 62 62 

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 62 61 61 

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 58 60 60 

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 58 60 60 

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 58 60 60 

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 33 55 54 

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 35 56 56 

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 38 57 56 

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 49 54 54 

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 50 57 57 

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 50 58 57 

067_A Glacisstraat 106 1,5 43 50 49 
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067_B Glacisstraat 106 4,5 52 57 56 

068_A Glacisstraat 110 1,5 48 50 49 

068_B Glacisstraat 110 4,5 52 57 57 

069_A Glacisstraat 112 1,5 52 57 57 

069_B Glacisstraat 112 4,5 51 57 57 

069_C Glacisstraat 112 7,5 52 58 57 

070_A Glacisstraat 114 1,5 43 53 53 

070_B Glacisstraat 114 4,5 51 58 57 

071_A Glacisstraat 116 1,5 42 55 54 

071_B Glacisstraat 116 4,5 50 58 57 

072_A Glacisstraat 118 1,5 41 55 54 

072_B Glacisstraat 118 4,5 49 57 56 

073_A Glacisstraat 120 1,5 46 55 55 

073_B Glacisstraat 120 4,5 49 57 57 

074_A Glacisstraat 122 1,5 36 52 52 

074_B Glacisstraat 122 4,5 48 57 56 

075_A Glacisstraat 124 1,5 35 51 50 

075_B Glacisstraat 124 4,5 48 57 56 

076_A Glacisstraat 126 1,5 36 50 49 

076_B Glacisstraat 126 4,5 47 57 56 

077_A Glacisstraat 128 1,5 36 55 53 

077_B Glacisstraat 128 4,5 46 57 56 

078_A Glacisstraat 130 1,5 40 55 54 

078_B Glacisstraat 130 4,5 46 57 56 

079_A Glacisstraat 132 1,5 32 53 51 

079_B Glacisstraat 132 4,5 44 57 56 

080_A Glacisstraat 134 1,5 41 55 53 

080_B Glacisstraat 134 4,5 44 57 56 

081_A Glacisstraat 136 1,5 43 55 54 

081_B Glacisstraat 136 4,5 45 57 56 

082_A Glacisstraat 138 1,5 31 52 50 

082_B Glacisstraat 138 4,5 46 57 56 

083_A Glacisstraat 140 1,5 37 54 52 

083_B Glacisstraat 140 4,5 44 58 56 

084_A Glacisstraat 142 1,5 31 53 51 

084_B Glacisstraat 142 4,5 39 57 55 

085_A Glacisstraat 144 1,5 33 55 52 

085_B Glacisstraat 144 4,5 44 57 55 

086_A Glacisstraat 146 1,5 33 54 52 

086_B Glacisstraat 146 4,5 43 57 55 

087_A Glacisstraat 148 1,5 36 55 53 
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087_B Glacisstraat 148 4,5 43 57 55 

088_A Glacisstraat 150 1,5 38 55 53 

088_B Glacisstraat 150 4,5 43 58 55 

089_A Glacisstraat 152 1,5 36 55 53 

089_B Glacisstraat 152 4,5 43 58 55 

090_A Glacisstraat 154 1,5 37 55 53 

090_B Glacisstraat 154 4,5 42 58 55 

091_A Glacisstraat 156 1,5 29 54 52 

091_B Glacisstraat 156 4,5 43 57 55 

092_A Glacisstraat 158 1,5 35 55 52 

092_B Glacisstraat 158 4,5 42 58 56 

093_A Glacisstraat 160 1,5 27 54 51 

093_B Glacisstraat 160 4,5 39 57 55 

094_A Glacisstraat 162 1,5 33 56 54 

094_B Glacisstraat 162 4,5 41 58 56 

095_A Glacisstraat 164 1,5 30 55 53 

095_B Glacisstraat 164 4,5 34 57 55 

096_A Glacisstraat 166 1,5 33 55 53 

096_B Glacisstraat 166 4,5 39 58 55 

096_C Glacisstraat 166 7,5 41 58 56 

097_A Glacisstraat 168 1,5 36 55 53 

097_B Glacisstraat 168 4,5 40 58 55 

097_C Glacisstraat 168 7,5 41 58 56 

098_A Glacisstraat 170 1,5 32 56 53 

098_B Glacisstraat 170 4,5 41 58 55 

098_C Glacisstraat 170 7,5 41 58 56 

099_A Glacisstraat 172 1,5 34 56 53 

099_B Glacisstraat 172 4,5 40 58 55 

099_C Glacisstraat 172 7,5 41 58 56 

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 37 56 54 

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 40 58 55 

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 40 58 56 

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 38 56 54 

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 40 57 55 

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 40 58 56 

102_A Glacisstraat 78 1,5 38 56 54 

102_B Glacisstraat 78 4,5 40 57 55 

102_C Glacisstraat 78 7,5 40 58 55 

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 39 56 53 

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 40 57 55 

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 40 58 55 
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104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 38 56 53 

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 39 57 55 

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 39 57 55 

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 25 52 49 

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 25 54 51 

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 -5 54 52 

106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 1 50 48 

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 2 52 50 

106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 -4 53 50 

107_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 28 40 38 

107_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 30 42 40 

107_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 34 44 42 

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 58 59 59 

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 57 59 59 

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 57 59 58 

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 57 59 58 

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 58 62 62 

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 57 61 61 

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 61 65 65 

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 60 64 64 

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 60 64 64 

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 59 64 64 

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 60 64 64 

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 59 63 63 

114_A Aagje Dekenstraat 20-54 6 60 64 64 

114_B Aagje Dekenstraat 20-54 9 59 63 63 

201_A Studentenwoningen 1,5 51 55 55 

201_B Studentenwoningen 4,5 53 57 57 

202_A Studentenwoningen 1,5 50 56 56 

202_B Studentenwoningen 4,5 52 58 58 

203_A Studentenwoningen 1,5 48 55 55 

203_B Studentenwoningen 4,5 49 57 56 

204_A Studentenwoningen 1,5 41 50 48 

204_B Studentenwoningen 4,5 43 52 50 

205_A Studentenwoningen 1,5 37 40 39 

205_B Studentenwoningen 4,5 39 41 41 

206_A Studentenwoningen 1,5 41 51 50 

206_B Studentenwoningen 4,5 42 52 52 

207_A Studentenwoningen 1,5 46 55 54 

207_B Studentenwoningen 4,5 48 57 56 

208_A Studentenwoningen 1,5 45 55 53 
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208_B Studentenwoningen 4,5 46 56 55 

209_A Studentenwoningen 1,5 37 50 48 

209_B Studentenwoningen 4,5 38 52 50 

210_A Studentenwoningen 1,5 35 38 38 

210_B Studentenwoningen 4,5 36 39 38 

211_A Studentenwoningen 1,5 41 50 49 

211_B Studentenwoningen 4,5 42 52 51 

212_A Studentenwoningen 1,5 43 54 53 

212_B Studentenwoningen 4,5 44 56 54 

213_A Studentenwoningen 1,5 42 54 52 

213_B Studentenwoningen 4,5 43 56 54 

214_A Studentenwoningen 1,5 32 50 48 

214_B Studentenwoningen 4,5 33 52 50 

215_A Studentenwoningen 1,5 35 38 37 

215_B Studentenwoningen 4,5 36 39 38 

216_A Studentenwoningen 1,5 31 50 47 

216_B Studentenwoningen 4,5 33 52 49 

217_A Studentenwoningen 1,5 41 53 51 

217_B Studentenwoningen 4,5 41 55 53 

218_A Studentenwoningen 1,5 40 51 49 

218_B Studentenwoningen 4,5 40 52 50 

219_A Studentenwoningen 1,5 26 46 44 

219_B Studentenwoningen 4,5 27 47 45 

220_A Studentenwoningen 1,5 31 36 35 

220_B Studentenwoningen 4,5 32 38 37 

221_A Studentenwoningen 1,5 33 44 42 

221_B Studentenwoningen 4,5 35 46 44 

222_A Studentenwoningen 1,5 31 41 39 

222_B Studentenwoningen 4,5 33 43 41 

223_A Studentenwoningen 1,5 19 44 41 

223_B Studentenwoningen 4,5 22 45 42 

224_A Studentenwoningen 1,5 33 36 36 

224_B Studentenwoningen 4,5 34 37 37 

225_A Studentenwoningen 1,5 36 40 39 

225_B Studentenwoningen 4,5 37 42 41 

226_A Studentenwoningen 1,5 42 57 55 

226_B Studentenwoningen 4,5 43 58 56 

227_A Studentenwoningen 1,5 38 61 59 

227_B Studentenwoningen 4,5 39 62 60 

228_A Studentenwoningen 1,5 37 61 59 

228_B Studentenwoningen 4,5 37 62 59 
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229_A Studentenwoningen 1,5 29 57 54 

229_B Studentenwoningen 4,5 29 57 55 

230_A Studentenwoningen 1,5 37 46 45 

230_B Studentenwoningen 4,5 37 47 46 

 
Tabel B9.1: Gecumuleerde geluidsbelasting scenario 1, zonder correctie conform artikel 110g Wgh  
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geluidsbelasting 

plan (dB) 

gecumuleerde 
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plan met 
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001_A Aagje Dekenstraat 83  1,5 58 60 60

001_B Aagje Dekenstraat 83  4,5 58 60 60

002_A Aagje Dekenstraat 85  1,5 58 60 60

002_B Aagje Dekenstraat 85  4,5 59 60 60

003_A Aagje Dekenstraat 87  1,5 58 60 60

003_B Aagje Dekenstraat 87  4,5 59 60 60

004_A Aagje Dekenstraat 89  1,5 58 60 60

004_B Aagje Dekenstraat 89  4,5 59 60 60

005_A Aagje Dekenstraat 95  1,5 59 60 60

005_B Aagje Dekenstraat 95  4,5 59 60 60

006_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 59 60 60

006_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 59 60 60

006_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 58 60 60

006_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 58 60 59

007_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 59 61 61

007_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 59 61 61

007_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 59 61 61

007_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 58 60 60

008_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 59 62 62

008_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 60 62 62

008_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 59 61 61

008_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 59 61 61

009_A Aagje Dekenstraat 105-133 1,5 60 62 62

009_B Aagje Dekenstraat 105-133 4,5 60 62 62

009_C Aagje Dekenstraat 105-133 7,5 60 62 62

009_D Aagje Dekenstraat 105-133 10,5 59 61 61

010_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 60 62 62

010_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 62 62

Bijlage 10 
 
Gecumuleerde  
geluidsbelasting  
scenario 2 
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010_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 60 62 62

010_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 61 61

010_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 59 61 61

011_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 61 62 62

011_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 62 62

011_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 62 62

011_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 62 61

011_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 61 61

012_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 63 61 61

012_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 63 61 61

012_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 62 61 61

012_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 61 60 60

012_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 60 59

013_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 62 60 60

013_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 62 60 60

013_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 62 60 60

013_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 61 59 59

013_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 59 59

014_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 62 59 59

014_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 62 59 59

014_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 59 59

014_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 61 59 59

014_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 58 58

015_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 61 58 58

015_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 59 59

015_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 59 59

015_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 59 59

015_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 58 58

016_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 61 59 59

016_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 61 59 59

016_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 61 59 59

016_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 60 59 59

016_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 60 58 58

017_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 55 56 56

017_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 56 56 56

017_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 55 56 56

017_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 55 56 55

017_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 55 55 55

018_A Scheldestraat 1 201-251 1,5 52 52 52

018_B Scheldestraat 1 201-251 4,5 53 53 53

018_C Scheldestraat 1 201-251 7,5 53 53 53

018_D Scheldestraat 1 201-251 10,5 52 53 53
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018_E Scheldestraat 1 201-251 13,5 52 53 53

019_A Glacisstraat 100 202-214 1,5 48 48 48

019_B Glacisstraat 100 202-214 4,5 50 50 50

019_C Glacisstraat 100 202-214 7,5 50 50 50

019_D Glacisstraat 100 202-214 10,5 50 50 50

020_A Glacisstraat 96 1,5 45 45 45

020_B Glacisstraat 96 4,5 47 47 47

021_A Glacisstraat 94 1,5 43 44 44

021_B Glacisstraat 94 4,5 46 46 46

022_A Glacisstraat 92 1,5 43 43 43

022_B Glacisstraat 92 4,5 45 45 45

023_A Glacisstraat 90 1,5 42 42 42

023_B Glacisstraat 90 4,5 43 44 44

024_A Glacisstraat 65 1,5 42 42 42

024_B Glacisstraat 65 4,5 44 44 44

025_A Glacisstraat 67 1,5 43 43 43

025_B Glacisstraat 67 4,5 45 45 45

026_A Glacisstraat 69 1,5 43 44 44

026_B Glacisstraat 69 4,5 46 46 46

027_A Glacisstraat 71 1,5 45 45 45

027_B Glacisstraat 71 4,5 47 47 47

028_A Glacisstraat 73 1,5 46 46 46

028_B Glacisstraat 73 4,5 48 48 48

029_A Glacisstraat 75 1,5 47 47 47

029_B Glacisstraat 75 4,5 49 49 49

030_A Glacisstraat 77 1,5 49 49 49

030_B Glacisstraat 77 4,5 50 50 50

031_A Scheldestraat 5 1,5 54 53 53

031_B Scheldestraat 5 4,5 54 54 54

031_C Scheldestraat 5 7,5 54 54 54

032_A Scheldestraat 5 1,5 61 61 61

032_B Scheldestraat 5 4,5 61 61 61

032_C Scheldestraat 5 7,5 61 61 61

033_A Scheldestraat 7 1,5 61 61 61

033_B Scheldestraat 7 4,5 61 61 61

033_C Scheldestraat 7 7,5 61 61 61

034_A Scheldestraat 11 1,5 61 61 61

034_B Scheldestraat 11 4,5 61 61 61

035_A Scheldestraat 11 1,5 61 61 61

035_B Scheldestraat 11 4,5 61 61 61

036_A Scheldestraat 15 1,5 61 61 61

036_B Scheldestraat 15 4,5 61 61 61



 

Akoestisch onderzoek Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen Torensteepolder B10-4

 

 

 

 

 

waarneempunt 

 

 

 

adres 

waarneemhoogte 

(m)

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

huidig (dB)

 

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

plan (dB) 

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

plan met 

maatregelen (dB)

036_C Scheldestraat 15 7,5 60 61 61

037_A Scheldestraat 22 4,5 61 61 61

037_B Scheldestraat 22 7,5 60 61 61

038_A Scheldestraat 20 4,5 61 61 61

038_B Scheldestraat 20 7,5 61 61 61

039_A Scheldestraat 18 4,5 61 61 61

039_B Scheldestraat 18 7,5 61 61 61

040_A Scheldestraat 16 4,5 61 61 61

040_B Scheldestraat 16 7,5 61 61 61

041_A Glacisstraat 83 1,5 54 53 53

041_B Glacisstraat 83 4,5 55 54 54

042_A Glacisstraat 85 1,5 51 50 50

042_B Glacisstraat 85 4,5 52 51 51

043_A Glacisstraat 87 1,5 49 48 48

043_B Glacisstraat 87 4,5 50 49 49

043_C Glacisstraat 87 7,5 50 50 50

044_A Glacisstraat 89 1,5 48 47 47

044_B Glacisstraat 89 4,5 49 49 49

045_A Glacisstraat 91 1,5 46 46 46

045_B Glacisstraat 91 4,5 48 48 48

046_A Glacisstraat 93 1,5 45 45 45

046_B Glacisstraat 93 4,5 47 47 47

047_A Glacisstraat 103 1,5 40 42 41

047_B Glacisstraat 103 4,5 42 44 44

048_A Glacisstraat 113 1,5 34 38 37

048_B Glacisstraat 113 4,5 37 42 41

049_A Glacisstraat 137 1,5 30 37 36

049_B Glacisstraat 137 4,5 32 41 40

049_C Glacisstraat 137 7,5 38 46 45

050_A Glacisstraat 159 1,5 27 45 44

050_B Glacisstraat 159 4,5 28 47 46

050_C Glacisstraat 159 7,5 33 49 48

051_A Glacisstraat 159 1,5 29 45 44

051_B Glacisstraat 159 4,5 30 47 46

051_C Glacisstraat 159 7,5 28 48 47

052_A Van Dishoeckstraat 15 1,5 31 43 42

052_B Van Dishoeckstraat 15 4,5 31 45 44

052_C Van Dishoeckstraat 15 7,5 31 46 45

053_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 22 41 39

053_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 25 42 40

053_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 28 44 42

054_A Van Dishoeckstraat 2-32 1,5 26 46 44
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054_B Van Dishoeckstraat 2-32 4,5 29 48 46

054_C Van Dishoeckstraat 2-32 7,5 30 49 48

055_A Glacisstraat 110 1,5 44 44 44

055_B Glacisstraat 110 4,5 46 46 46

056_A Glacisstraat 106 1,5 46 46 46

056_B Glacisstraat 106 4,5 48 48 48

057_A Glacisstraat 104-104e 1,5 47 47 47

057_B Glacisstraat 104-104e 4,5 49 49 49

057_C Glacisstraat 104-104e 7,5 49 49 49

058_A Scheldestraat 12-12g 1,5 49 49 49

058_B Scheldestraat 12-12g 4,5 51 51 51

058_C Scheldestraat 12-12g 7,5 51 51 51

059_A Scheldestraat 12-12g 1,5 54 54 54

059_B Scheldestraat 12-12g 4,5 55 55 55

059_C Scheldestraat 12-12g 7,5 55 55 55

060_A Scheldestraat 12-12g 1,5 61 59 59

060_B Scheldestraat 12-12g 4,5 61 59 59

060_C Scheldestraat 12-12g 7,5 61 59 59

061_A Scheldestraat 10-10h 1,5 61 59 59

061_B Scheldestraat 10-10h 4,5 62 59 59

061_C Scheldestraat 10-10h 7,5 61 59 59

062_A Scheldestraat 10-10h 1,5 62 59 59

062_B Scheldestraat 10-10h 4,5 62 60 60

062_C Scheldestraat 10-10h 7,5 61 59 59

063_A Scheldestraat 10-10h 1,5 62 60 60

063_B Scheldestraat 10-10h 4,5 62 60 60

063_C Scheldestraat 10-10h 7,5 62 60 60

064_A Scheldestraat 10-10h 1,5 58 58 58

064_B Scheldestraat 10-10h 4,5 58 59 59

064_C Scheldestraat 10-10h 7,5 58 59 59

065_A Scheldestraat 10-10h 1,5 33 53 52

065_B Scheldestraat 10-10h 4,5 35 55 54

065_C Scheldestraat 10-10h 7,5 38 55 54

066_A Glacisstraat 104-104e 1,5 49 52 52

066_B Glacisstraat 104-104e 4,5 50 55 55

066_C Glacisstraat 104-104e 7,5 50 56 55

067_A Glacisstraat 106 1,5 43 48 47

067_B Glacisstraat 106 4,5 52 55 55

068_A Glacisstraat 110 1,5 48 48 48

068_B Glacisstraat 110 4,5 52 55 55

069_A Glacisstraat 112 1,5 52 55 55

069_B Glacisstraat 112 4,5 51 55 55
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069_C Glacisstraat 112 7,5 52 56 55

070_A Glacisstraat 114 1,5 43 51 50

070_B Glacisstraat 114 4,5 51 56 55

071_A Glacisstraat 116 1,5 42 53 51

071_B Glacisstraat 116 4,5 50 55 55

072_A Glacisstraat 118 1,5 41 52 51

072_B Glacisstraat 118 4,5 49 55 54

073_A Glacisstraat 120 1,5 46 53 52

073_B Glacisstraat 120 4,5 49 55 54

074_A Glacisstraat 122 1,5 36 49 49

074_B Glacisstraat 122 4,5 48 55 54

075_A Glacisstraat 124 1,5 35 48 47

075_B Glacisstraat 124 4,5 48 55 53

076_A Glacisstraat 126 1,5 36 47 46

076_B Glacisstraat 126 4,5 47 54 53

077_A Glacisstraat 128 1,5 36 52 49

077_B Glacisstraat 128 4,5 46 55 53

078_A Glacisstraat 130 1,5 40 52 51

078_B Glacisstraat 130 4,5 46 54 53

079_A Glacisstraat 132 1,5 32 50 47

079_B Glacisstraat 132 4,5 44 54 53

080_A Glacisstraat 134 1,5 41 51 49

080_B Glacisstraat 134 4,5 44 54 52

081_A Glacisstraat 136 1,5 43 52 50

081_B Glacisstraat 136 4,5 45 54 52

082_A Glacisstraat 138 1,5 31 49 46

082_B Glacisstraat 138 4,5 46 54 52

083_A Glacisstraat 140 1,5 37 50 48

083_B Glacisstraat 140 4,5 44 54 52

084_A Glacisstraat 142 1,5 31 50 47

084_B Glacisstraat 142 4,5 39 54 52

085_A Glacisstraat 144 1,5 33 51 48

085_B Glacisstraat 144 4,5 44 54 52

086_A Glacisstraat 146 1,5 33 51 48

086_B Glacisstraat 146 4,5 43 54 52

087_A Glacisstraat 148 1,5 36 51 49

087_B Glacisstraat 148 4,5 43 54 52

088_A Glacisstraat 150 1,5 38 51 49

088_B Glacisstraat 150 4,5 43 54 52

089_A Glacisstraat 152 1,5 36 52 49

089_B Glacisstraat 152 4,5 43 54 52

090_A Glacisstraat 154 1,5 37 52 49
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090_B Glacisstraat 154 4,5 42 54 52

091_A Glacisstraat 156 1,5 29 50 48

091_B Glacisstraat 156 4,5 43 54 51

092_A Glacisstraat 158 1,5 35 51 48

092_B Glacisstraat 158 4,5 42 54 52

093_A Glacisstraat 160 1,5 27 50 47

093_B Glacisstraat 160 4,5 39 53 51

094_A Glacisstraat 162 1,5 33 53 51

094_B Glacisstraat 162 4,5 41 55 53

095_A Glacisstraat 164 1,5 30 52 49

095_B Glacisstraat 164 4,5 34 54 52

096_A Glacisstraat 166 1,5 33 52 49

096_B Glacisstraat 166 4,5 39 54 52

096_C Glacisstraat 166 7,5 41 55 53

097_A Glacisstraat 168 1,5 36 52 50

097_B Glacisstraat 168 4,5 40 54 52

097_C Glacisstraat 168 7,5 41 55 53

098_A Glacisstraat 170 1,5 32 53 51

098_B Glacisstraat 170 4,5 41 54 52

098_C Glacisstraat 170 7,5 41 55 53

099_A Glacisstraat 172 1,5 34 53 51

099_B Glacisstraat 172 4,5 40 55 52

099_C Glacisstraat 172 7,5 41 55 53

100_A Glacisstraat 174-174d 1,5 37 53 51

100_B Glacisstraat 174-174d 4,5 40 55 52

100_C Glacisstraat 174-174d 7,5 40 55 53

101_A Glacisstraat 176-176d 1,5 38 53 51

101_B Glacisstraat 176-176d 4,5 40 54 52

101_C Glacisstraat 176-176d 7,5 40 55 53

102_A Glacisstraat 78 1,5 38 53 51

102_B Glacisstraat 78 4,5 40 54 52

102_C Glacisstraat 78 7,5 40 55 53

103_A Glacisstraat 180-182h 1,5 39 53 51

103_B Glacisstraat 180-182h 4,5 40 54 53

103_C Glacisstraat 180-182h 7,5 40 55 53

104_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 38 53 51

104_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 39 54 53

104_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 39 55 53

105_A Van Dishoeckstraat 7 1,5 25 50 49

105_B Van Dishoeckstraat 7 4,5 25 52 51

105_C Van Dishoeckstraat 7 7,5 52 51

106_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 48 47
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waarneempunt 

 

 

 

adres 

waarneemhoogte 

(m)

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

huidig (dB)

 

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

plan (dB) 

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

plan met 

maatregelen (dB)

106_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 50 49

106_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 51 50

107_A Van Dishoeckstraat 9 1,5 28 39 38

107_B Van Dishoeckstraat 9 4,5 30 40 39

107_C Van Dishoeckstraat 9 7,5 34 42 41

108_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 58 57 57

108_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 57 56 56

109_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 57 57 56

109_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 57 57 56

110_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 58 59 59

110_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 57 59 59

111_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 61 62 62

111_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 60 61 61

112_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 60 62 62

112_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 59 61 61

113_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 60 62 62

113_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 59 61 61

114_A Aagje Dekenstraat 20-54 6,0 60 62 62

114_B Aagje Dekenstraat 20-54 9,0 59 61 61

201_A Studentenwoningen 1,5 51 53 53

201_B Studentenwoningen 4,5 53 55 55

202_A Studentenwoningen 1,5 50 54 54

202_B Studentenwoningen 4,5 52 56 55

203_A Studentenwoningen 1,5 48 53 52

203_B Studentenwoningen 4,5 49 55 54

204_A Studentenwoningen 1,5 41 47 45

204_B Studentenwoningen 4,5 43 49 47

205_A Studentenwoningen 1,5 37 37 37

205_B Studentenwoningen 4,5 39 38 38

206_A Studentenwoningen 1,5 41 48 47

206_B Studentenwoningen 4,5 42 50 49

207_A Studentenwoningen 1,5 46 52 51

207_B Studentenwoningen 4,5 48 54 53

208_A Studentenwoningen 1,5 45 51 50

208_B Studentenwoningen 4,5 46 53 52

209_A Studentenwoningen 1,5 37 47 44

209_B Studentenwoningen 4,5 38 49 46

210_A Studentenwoningen 1,5 35 35 35

210_B Studentenwoningen 4,5 36 36 36

211_A Studentenwoningen 1,5 41 47 46

211_B Studentenwoningen 4,5 42 49 48

212_A Studentenwoningen 1,5 43 51 49
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waarneempunt 

 

 

 

adres 

waarneemhoogte 

(m)

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

huidig (dB)

 

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

plan (dB) 

gecumuleerde 

geluidsbelasting 

plan met 

maatregelen (dB)

212_B Studentenwoningen 4,5 44 53 51

213_A Studentenwoningen 1,5 42 51 48

213_B Studentenwoningen 4,5 43 52 50

214_A Studentenwoningen 1,5 32 46 44

214_B Studentenwoningen 4,5 33 48 46

215_A Studentenwoningen 1,5 35 35 35

215_B Studentenwoningen 4,5 36 36 36

216_A Studentenwoningen 1,5 31 46 43

216_B Studentenwoningen 4,5 33 48 45

217_A Studentenwoningen 1,5 41 50 48

217_B Studentenwoningen 4,5 41 52 49

218_A Studentenwoningen 1,5 40 48 46

218_B Studentenwoningen 4,5 40 49 48

219_A Studentenwoningen 1,5 26 44 43

219_B Studentenwoningen 4,5 27 45 44

220_A Studentenwoningen 1,5 31 33 32

220_B Studentenwoningen 4,5 32 35 34

221_A Studentenwoningen 1,5 33 41 39

221_B Studentenwoningen 4,5 35 43 41

222_A Studentenwoningen 1,5 31 38 36

222_B Studentenwoningen 4,5 33 40 39

223_A Studentenwoningen 1,5 19 42 41

223_B Studentenwoningen 4,5 22 43 42

224_A Studentenwoningen 1,5 33 34 34

224_B Studentenwoningen 4,5 34 35 35

225_A Studentenwoningen 1,5 36 37 37

225_B Studentenwoningen 4,5 37 39 39

226_A Studentenwoningen 1,5 42 53 51

226_B Studentenwoningen 4,5 43 54 52

227_A Studentenwoningen 1,5 38 58 55

227_B Studentenwoningen 4,5 39 59 56

228_A Studentenwoningen 1,5 37 58 55

228_B Studentenwoningen 4,5 37 59 56

229_A Studentenwoningen 1,5 29 53 51

229_B Studentenwoningen 4,5 29 54 52

230_A Studentenwoningen 1,5 37 43 41

230_B Studentenwoningen 4,5 37 44 42

 
Tabel B10.1: Gecumuleerde geluidsbelasting scenario 2, zonder correctie conform artikel 110g Wgh  
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De gemeente Vlissingen is voornemens om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen. 
Het betreft de Verlengde Aagje Dekenstraat. Deze nieuwe weg vormt een verbinding 
tussen de Aagje Dekenstraat/Scheldestraat en de Koningsweg. Om de nieuwe verbin-
dingsweg mogelijk te maken wordt daarnaast een rotonde gerealiseerd. De Ligging van 
het tracé is indicatief weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
 
Figuur 1.1: Situering verlengde Aagje Dekenstraat (indicatief, kaart Google Maps) 
 
 
De gemeente Vlissingen wil graag inzicht in de gevolgen van de plannen op de lucht-
kwaliteit. De gemeente Vlissingen heeft Goudappel Coffeng BV opdracht gegeven om 
onderzoek luchtkwaliteit uit te voeren. In voorliggende rapportage is het betreffende 
onderzoek luchtkwaliteit beschreven. 
 

1 
 
Inleiding 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader rond luchtkwaliteit beschreven. De uitgangspunten 
van het onderzoek zijn uiteengezet in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeks-
resultaten gepresenteerd waarna het rapport afsluit met de conclusies in hoofdstuk 5. 
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2.1 Wet- en regelgeving 

In 1996 heeft de Raad van de Europese Unie de (nieuwe) richtlijn 96/62/EG opgesteld 
inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit. In deze richtlijn zijn de 
grondbeginselen opgenomen van een gemeenschappelijke strategie voor het vaststellen 
van de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu, alsmede een programma 
waarin de Europese Unie zich ten doel stelt om voor dertien luchtverontreinigende  
stoffen voorstellen te formuleren voor de grenswaarden van de buitenluchtkwaliteit. 
 
Wet milieubeheer en Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in de Wet Milieu-
beheer. Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van 
kracht geworden. De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn te vinden in hoofdstuk 5, 
titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm), ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit. 
Deze wetgeving introduceerde een programmasystematiek voor maatregelen en  
projecten, hetgeen geconcretiseerd is in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-
kwaliteit: het NSL. Daarnaast is de term 'niet in betekenende mate' besluiten1 geïntrodu-
ceerd, waarbij geen toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen nodig is, omdat deze projec-
ten niet of zeer weinig bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.  
Bij de definitieve vaststelling van het NSL op 1 augustus 2009, is ook de tweede wet, de 
Implementatiewet luchtkwaliteit, van kracht geworden. De wet implementeert de  
nieuwe richtlijn luchtkwaliteit met de nieuwe normstelling voor fijn stof PM2,5, de  
derogatie (uitstel en vrijstelling van de verplichting om aan bepaalde grenswaarden te 
voldoen) en het toepasbaarheidbeginsel.  
 
In het NSL werken de rijksoverheid en de decentrale overheden samen om overal in 
Nederland tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Het NSL bevat niet alleen de 
maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook de ruimtelijke plannen die de 
luchtkwaliteit verslechteren. Voor een project dat past binnen de reikwijdte van de 

                                                            
1  'Niet in betekenende mate' wordt afgekort als NIBM. Alle andere projecten zijn (dus) 'In 

betekenende mate', afgekort als IBM.  

2 
 
Wettelijk kader 
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grondslag in artikel 5.16 lid 1 sub d Wm, geldt dat de toetsing aan de grenswaarden 
verschuift van het besluit naar het programma. De wettelijke basis voor deze  
programma-aanpak ligt in de Wet milieubeheer (paragraaf 5.2.3, titel 5.2 Wm).  
 
In het NSL is geborgd dat vanaf 1 januari 2015 wordt voldaan aan de Europese grens-
waarden voor NO2. Tot die tijd heeft Nederland uitstel en vrijstelling (derogatie) ge-
kregen. In het NSL is tevens geregeld dat tijdig (vanaf 11 juni 2011) aan de Europese 
grenswaarden voor PM10 werd voldaan. De derogatietermijn voor fijn stof is inmiddels 
verlopen. 
In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat jaarlijks over de voortgang van het NSL gerap-
porteerd wordt, om duidelijk te maken of het NSL op koers ligt om tijdig aan de grens-
waarden te voldoen. Wanneer met de monitoring aangetoond wordt dat de grenswaar-
den voor PM10 en/of NO2 overschreden worden, hebben de NSL-partners de verplichting 
om maatregelen te treffen om de overschrijding weg te nemen. 
 
Richtlijn luchtkwaliteit 2008: Fijn stof PM2,5 
Sinds 2008 is een nieuwe Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit van kracht. 
Een belangrijke wijziging in deze richtlijn is de invoering van grenswaarden voor de 
jaargemiddelde concentratie en de gemiddelde stedelijke achtergrondconcentratie van 
PM2,5. Voor de vergunningverlening en de ruimtelijke ordening is de grenswaarde voor 
PM2,5 van belang. Deze gaat echter pas op 1 januari 2015 gelden en zal 25 μg/m3 zijn, 
gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie.  
Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan de grenswaarde buiten beschouwing bij de uit-
oefening van een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift (zie Wm  
artikel 5.16, lid 2 een opsomming van deze bevoegdheden en wettelijke voorschriften). 
Dit is ongeacht of een besluit van vóór 1 januari 2015 ook na de genoemde datum gevol-
gen voor de luchtkwaliteit heeft of kan hebben (zie Wm bijlage 2 voorschrift 4.4, lid 2).  
 
Normen en grenswaarden 
In de Wet Luchtkwaliteit zijn regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, 
arseen, cadmium en nikkel. Dit toetsingskader is samengevat in tabel 2.1. 
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stof 

 

type norm vanaf

concentratie

(g/m3)

maximaal aantal over- 

schrijdingen per jaar 

jaargemiddelde 2010 40  stikstofdioxide 

uurgemiddelde 2010 200 18 

jaargemiddelde 2005 40  fijn stof PM10 

24-uursgemiddelde 2005 50 35 

2005 10  benzeen jaargemiddelde 

2010 5  

24-uursgemiddelde 2005 125 3 zwaveldioxide 

uurgemiddelde 2005 350 24 

koolmonoxide 8-uurgemiddelde 2005 10.000  

benzo(a)pyreen richtwaarde jaargemiddelde 2013 1 * 10 -3  

lood jaargemiddelde 2005 0,5  

ozon richtwaarde, 8 uur gemiddelde 2010 120 75 dagen (3 jaar) 

arseen richtwaarde, Jaargemiddelde 2013 6 * 10 -3  

cadmium richtwaarde, Jaargemiddelde 2013 5 * 10 -3  

nikkel richtwaarde, Jaargemiddelde 2013 20 * 10 -3  

fijn stof PM2,5 Jaargemiddelde 2015 25  

 
Tabel 2.1: Grenswaarden Wet milieubeheer (termijnen NO2 en PM10, exclusief derogatie) 
 
 
Er vinden in Nederland langs wegen geen overschrijdingen plaats van de richt- of grens-
waarden van de zware metalen (lood, arseen, cadmium en nikkel) en ozon; derhalve zijn 
deze stoffen niet opgenomen in de rekenmodellen. 
 
Voor de stoffen NO2 en PM10 zijn in de Wet Luchtkwaliteit grenswaarden gesteld van  
40 μg/m3. Daarnaast geldt een grenswaarde van de uurgemiddelde concentratie voor 
NO2 (200 μg/m3) die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden. De uurgemid-
delde grenswaarde van NO2 wordt eenmaal per jaar overschreden bij een jaargemid-
delde concentratie van iets minder dan 54 μg/m3. De norm van maximaal 18 keer over-
schrijding van de uurgemiddelde grenswaarde wordt bereikt bij een jaargemiddelde 
grenswaarde van 82 μg/m3. Er zijn in Nederland geen plaatsen waar deze norm wordt 
overschreden.  
Daarnaast geldt een grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie voor PM10  
(50 μg/m3) die maximaal 35 dagen per jaar mag worden overschreden. De grenswaarde 
van de 24-uursgemiddelde concentratie PM10 wordt 82 keer per jaar overschreden bij een 
jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m3. Bij een jaargemiddelde concentratie van  
32,5 μg/m3 wordt de 24-uursgemiddelde concentratie nog juist 35 keer per jaar over-
schreden en ligt daarmee onder de norm van maximaal 35 dagen overschrijdingsdagen 
per jaar. De norm voor het aantal dagen overschrijding is daarmee strenger dan de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van PM10. 
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Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk drie normen van toe-
passing2: 
■ jaargemiddelde concentratie NO2 (40 μg/m3); 
■ jaargemiddelde concentratie PM10 (40 μg/m3); 
■ aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concen-

tratie PM10 (maximaal 35 dagen per jaar > 50 μg/m3). 
 
Rekening houdende met de verkregen derogatie dient op iedere plek in Nederland op  
1 januari 2015 te worden voldaan aan de grenswaarden van stikstofdioxide. De derogatie-
termijn voor fijn stof (PM10) is inmiddels verlopen. Overal in Nederland moet voldaan 
worden aan de norm van 40 μg/m3 voor fijn stof. 
 
Bepaling concentratie luchtverontreiniging 
Voor het bepalen van concentraties luchtverontreiniging wordt gebruik gemaakt van 
rekenmodellen. Op basis van verkeerscijfers, emissiecijfers per type voertuig en per 
snelheidscategorie, omgevingskenmerken en dergelijke, wordt een berekening gemaakt 
voor de toekomstige situatie. Voor de berekening van de luchtkwaliteit dient gebruik te 
worden gemaakt van goedgekeurde rekenmodellen. Ook de wijze van berekening is 
voorgeschreven. Een en ander is vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007.  
Naast het gebruik van luchtmodellen wordt voor de bepaling van verkeersintensiteiten 
gebruik gemaakt van verkeersmodellen. Op basis van telgegevens, demografische  
gegevens, economische ontwikkelingen et cetera wordt het verkeer voor de huidige en 
toekomstige situatie bepaald. De berekende luchtkwaliteit langs een weg is een optel-
som van de achtergrondwaarde, de bijdrage van het verkeer op de betreffende weg en 
de grote drukke wegen in de omgeving (de autosnelwegen). De achtergrondwaarden 
voor deze modellen en de gemiddelde emissiecijfers van voertuigen worden door het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en jaarlijks rond half maart gepubli-
ceerd. 
 
 
2.2 De plannen in relatie tot het wettelijk kader 

In navolging van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan worden gesteld dat een 
ruimtelijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit doorgang kan vinden 
indien: 
a. er geen sprake is van normoverschrijding; 
b. er per saldo sprake is van een verbetering (saldobenadering); 
c. het project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit; 
d. het project is opgenomen in het Nationaal samenwerkingsprogramma lucht-

kwaliteit (NSL). 

                                                            
2  Conform Handreiking Rekenen aan luchtkwaliteit, actualisatie 2011, van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. 
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De verlenging van de Aagje Dekenstraat is niet opgenomen in het NSL. In het onderzoek 
luchtkwaliteit is beschouwd of wordt voldaan aan de normen uit de Wet milieubeheer. 
Daarnaast zijn de gevolgen van het plan op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt. 

 
Figuur 2.1: Impressie van de voorgenomen situering van de Verlengde Aagje Dekenstraat 
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3.1 Rekenmethode 

Het onderzoek is uitgevoerd met het CAR II-model. Dit model rekent aan de hand van 
Standaard Rekenmethode I uit de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL2007). Langs 
de nieuwe weg en langs de omliggende wegen is op een aantal representatieve reken-
punten de luchtkwaliteit berekend. Figuur 3.1 geeft een overzicht van de beschouwde 
rekenpunten. De rekenpunten zijn gesitueerd op de wettelijke toetsafstand van maxi-
maal 10 meter vanaf de rand van de weg. De ligging van de rekenpunten is tevens 
weergegeven in tabel 3.1. De nummering in de figuur komt overeen met de nummering 
in de tabel. 
 

 
 

Figuur 3.1: Situering rekenpunten 
 
 

3 
 
Uitgangspunten 
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coördinaten Rijksdriehoeksstelsel  

wegvak X-coördinaat Y-coördinaat

afstand rekenpunt 

t.o.v. wegrand (m) 

1. Aagje Dekenstraat 28.945 385.668 2 

2. Scheldestraat 28.970 385.774 5 

3. Smederijlaan 29.029 385.659 10 

4. Koningsweg (noord) 29.659 385.819 10 

5. Koningsweg (zuid) 29.590 385.660 10 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat 29.151 385.700 10 

 
Tabel 3.1: Situering rekenpunten 
 
 
In het onderzoek luchtkwaliteit zijn twee situaties beschouwd. Het betreft de: 
■ autonome situatie (zonder de verlengde Aagje Dekenstraat) 2023; 
■ plansituatie (inclusief de verlengde Aagje Dekenstraat) 2023. 
 
2023 is het jaar tien jaar na de (beoogde) vaststelling van de plannen. Er zijn voor  
drie zichtjaren berekeningen uitgevoerd, allen op basis van de toekomstige verkeers-
cijfers in 2023. Als eerste is gerekend met achtergrondconcentraties en emissiefactoren 
voor het jaar 2013, de huidige situatie. Voor luchtkwaliteit is het jaar 2015 een belangrijk 
jaar omdat Nederland tot dat jaar uitstel en vrijstelling (derogatie) heeft om te voldoen 
aan de norm voor stikstofdioxide. Daarom is het zichtjaar 2015 eveneens beschouwd. Tot 
slot zijn berekeningen uitgevoerd voor zichtjaar 2020. Dit is het uiterste rekenjaar voor 
luchtkwaliteit. Omdat de achtergrondconcentraties naar de toekomst afnemen, en voer-
tuigen steeds schoner worden, kan gesteld worden dat wanneer in 2020 wordt voldaan 
aan de normen voor luchtkwaliteit, dat deze ook in 2023 gehaald zullen worden. 
 
 
3.2 Verkeersgegevens 

De gehanteerde verkeersgegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel van de  
gemeente Vlissingen. Het verkeersmodel beschrijft toekomstjaar 2020. Om tot represen-
tatieve verkeerscijfers voor het jaar 2023 te komen zijn de verkeersintensiteiten opge-
hoogd met 1% per jaar. 
In het onderzoek luchtkwaliteit is uitgegaan van verkeerscijfers voor een gemiddelde 
weekdag. De cijfers voor een gemiddelde weekdag liggen over het algemeen circa 10% 
lager dan de cijfers voor een gemiddelde werkdag. Daarom zijn de verkeersgegevens 
met 10% naar beneden bijgesteld om te komen tot weekdagcijfers. De gehanteerde 
verkeersintensiteiten zijn weergegeven in tabel 3.2.  
 



 

Verlengde Aagje Dekenstraat Vlissingen 10

 

 

 

wegvak 

autonome situatie 

(mvt/etmaal) 

plansituatie  

(mvt/etmaal) 

1. Aagje Dekenstraat 2.000 5.600 

2. Scheldestraat 4.200 2.800 

3. Smederijlaan 3.200 3.200 

4. Koningsweg (noord) 5.400 9.800 

5. Koningsweg (zuid) 5.400 5.000 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. 6.300 

 

Tabel 3.2: Gehanteerde verkeersintensiteiten (gemiddelde weekdag, afgerond op  
honderdtallen) 

 
 
Verdeling van het verkeer 
De verdeling van het verkeer is gebaseerd op de aangeleverde verkeerstellingen voor 
het verkeersmodel. Daarbij is de telling op de Scheldestraat het meest representatief 
beschouwd. De verkeersverdeling (aandeel vrachtverkeer) is toegepast op alle in het 
onderzoek betrokken wegen, dus ook voor de nieuwe Verlengde Aagje Dekenstraat. 
Uitgegaan is van 5,1% middelzwaar vrachtverkeer en 1,5% zwaar vrachtverkeer. 
 
 
3.3 Omgevingskenmerken 

Naast de kenmerken van het verkeer zijn diverse omgevingskenmerken van invloed op 
de luchtkwaliteit langs wegen. Hierbij moet gedacht worden aan de mate van be-
bouwing langs de weg (wegtype), de mate van doorstroming van het verkeer (snel-
heidstype) en de hoeveelheid bomen langs de weg (boomfactor). Tabel 3.3 geeft een 
overzicht van de gehanteerde omgevingskenmerken. 
 

wegvak wegtype snelheidstype boomfactor 

1. Aagje Dekenstraat 3b beide zijden bebouwd (smal) Vc Normaal stadsverkeer 1,25 meerdere bomen 

2. Scheldestraat 3b beide zijden bebouwd (smal) Vc Normaal stadsverkeer 1,25 meerdere bomen 

3. Smederijlaan 2 basistype Vc Normaal stadsverkeer 1,00 geen of enkele bomen 

4. Koningsweg (noord) 2 basistype Vc Normaal stadsverkeer 1,00 geen of enkele bomen 

5. Koningsweg (zuid) 4 eenzijdig bebouwd Vc Normaal stadsverkeer 1,00 geen of enkele bomen 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat 2 basistype Vc Normaal stadsverkeer 1,50 veel bomen 

 
Tabel 3.3: Gehanteerde omgevingskenmerken 
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4.1 Huidige situatie 2013 

De huidige situatie betreft het jaar 2013. Gerekend is met achtergrondconcentraties en 
emissiefactoren voor het jaar 2013, maar met verkeerscijfers voor het jaar 2023. In 2013 
zal de realisatie naar verwachting nog niet uitgevoerd zijn. Er is dus een fictieve situatie 
beschouwd. Omdat de achtergrondconcentraties afnemen met de jaren, en voertuigen 
steeds schoner worden, is de situatie in 2013 de meest ongunstige situatie voor lucht-
kwaliteit. 
 
Stikstofdioxide 
De jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide is voor het jaar 2013 gepresenteerd in 
tabel 4.1. 
 
 

wegvak 

concentratie au-
tonoom (μg/m3)

concentratie plan 
(μg/m3)

verschil  
(μg/m3) 

1. Aagje Dekenstraat 21,6 25,3 +3,7 

2. Scheldestraat 23,0 21,8 -1,2 

3. Smederijlaan 20,0 20,0 0,0 

4. Koningsweg (noord) 21,8 23,9 +2,1 

5. Koningsweg (zuid) 20,7 20,6 -0,1 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. 21,9 n.v.t. 

 
Tabel 4.1: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide - huidige situatie 2013 
 
 
De hoogst berekende concentratie bedraagt 25,3 μg/m3. Deze concentratie is berekend 
langs het bestaande deel van de Aagje Dekenstraat. Als gevolg van de aanleg van de 
nieuwe verbinding neemt de concentratie stikstofdioxide hier met 3,7 μg/m3 toe. Langs 
de nieuwe verbinding bedraagt de concentratie stikstofdioxide 21,9 μg/m3. Langs alle 
wegen wordt voldaan aan de norm van 40 μg/m3. 
 

4 
 
Resultaten 
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Fijn stof 
Tabel 4.2 presenteert de jaargemiddelde concentratie fijn stof en het aantal over-
schrijdingsdagen van de norm voor de etmaalgemiddelde concentratie fijn stof, voor de 
huidige situatie 2013. 
 

 

 

 

wegvak 

 

concentratie 

autonoom 

(μg/m3) 

concentratie 

plan 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

aantal over-

schrijdings-

dagen 

autonoom

aantal over-

schrijdings-

dagen  

plan 

 

 

verschil  

(dagen) 

1. Aagje Dekenstraat 15,3 16,0 +0,7 6 7 +1 

2. Scheldestraat 15,5 15,3 -0,2 6 6 0 

3. Smederijlaan 14,9 14,9 0,0 6 6 0 

4. Koningsweg (noord) 15,3 15,7 +0,4 6 7 +1 

5. Koningsweg (zuid) 15,1 15,0 -0,1 6 6 0 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. 15,3 n.v.t. n.v.t. 6 n.v.t. 

 
Tabel 4.2: Jaargemiddelde concentratie en aantal overschrijdingsdagen fijn stof - huidige situatie 2013 

 
 
Uit de tabel valt op te maken dat de hoogst berekende jaargemiddelde concentratie fijn 
stof 16,0 μg/m3 bedraagt. Deze concentratie is berekend langs het bestaande deel van de 
Aagje Dekenstraat. Langs de nieuwe verlengde Aagje Dekenstraat is de concentratie fijn 
stof 15,3 μg/m3. De norm van 40 μg/m3 wordt niet overschreden. 
Op ten hoogste 7 dagen per jaar wordt de norm voor de etmaalgemiddelde concentratie 
fijn stof overschreden. Hiermee wordt ruim voldaan aan de gestelde norm van 35 over-
schrijdingsdagen. 
 
 
4.2 Derogatiejaar 2015 

Het jaar 2015 is een belangrijk jaar voor luchtkwaliteit. Tot die tijd heeft Nederland uitstel 
en vrijstelling (derogatie) om te voldoen aan de normen voor stikstofdioxide. Onderzocht 
is of tijdig aan de norm voor stikstofdioxide wordt voldaan. Voor de volledigheid is  
tevens de concentratie fijn stof beschouwd.  
 
Stikstofdioxide 
De jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide is weergegeven in tabel 4.3. 
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wegvak 

concentratie 

autonoom (μg/m3)

concentratie 

plan (μg/m3)

verschil 

(μg/m3) 

1. Aagje Dekenstraat 20,7 24,0 +3,3 

2. Scheldestraat 21,9 20,9 -1,0 

3. Smederijlaan 19,3 19,3 0,0 

4. Koningsweg (noord) 20,9 22,8 +1,9 

5. Koningsweg (zuid) 19,9 19,8 -0,1 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. 21,0 n.v.t. 

 
Tabel 4.3 Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide - derogatiejaar 2015 
 
 
Uit de tabel valt op te maken dat de hoogst berekende concentratie stikstofdioxide  
24,0 μg/m3 bedraagt. Deze concentratie is berekend langs de Aagje Dekenstraat. Als 
gevolg van de aanleg van de nieuwe verbinding neemt de concentratie stikstofdioxide 
met 3,3 μg/m3 toe langs de Aagje Dekenstraat. In geen geval is sprake van een norm-
overschrijding. 
 
Fijn stof 
In tabel 4.4 is de luchtkwaliteitssituatie voor fijn stof weergegeven. 
 

 

 

 

wegvak 

 

concentratie 

autonoom 

(μg/m3) 

concentratie 

plan 

(μg/m3)

verschil 

(μg/m3)

aantal over-

schrijdings-

dagen 

autonoom

aantal over-

schrijdings-

dagen 

plan 

 

 

verschil 

(dagen) 

1. Aagje Dekenstraat 14,5 15,2 +0,7 5 6 +1 

2. Scheldestraat 14,8 14,6 -0,2 5 5 0 

3. Smederijlaan 14,3 14,3 0,0 5 5 0 

4. Koningsweg (noord) 14,5 14,9 +0,4 5 6 +1 

5. Koningsweg (zuid) 14,4 14,3 -0,1 5 5 0 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. 14,6 n.v.t. n.v.t. 5 n.v.t. 

 
Tabel 4.4: Jaargemiddelde concentratie en aantal overschrijdingsdagen fijn stof - derogatiejaar 2015 

 
 
Uit de tabel valt op te maken dat de norm voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof 
van 40 μg/m3 in geen geval wordt overschreden. De hoogst berekende concentratie 
bedraagt 15,2 μg/m3. Er is sprake van ten hoogste 6 overschrijdingsdagen, terwijl de 
norm 35 dagen is. 
 
 
4.3 Eindbeeld 2020 

Als eindbeeld is de situatie in 2020 beschouwd. Dit is het uiterste rekenjaar in luchtkwali-
teitsmodellen. Wel is gerekend met de verkeersprognoses voor het jaar 2023. 
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Stikstofdioxide 
De concentratie stikstofdioxide is gepresenteerd in tabel 4.5. 
 
wegvak concentratie 

autonoom (μg/m3) 

concentratie 

plan (μg/m3) 

verschil  

(μg/m3) 

1. Aagje Dekenstraat 17,8 19,9 +2,1 

2. Scheldestraat 18,6 17,9 -0,7 

3. Smederijlaan 17,2 17,2 0,0 

4. Koningsweg (noord) 18,1 19,3 +1,2 

5. Koningsweg (zuid) 17,5 17,5 0,0 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. 18,2 n.v.t. 

 
Tabel 4.5: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide - eindbeeld 2020 
 
 
Uit de tabel valt op te maken dat de hoogst berekende concentratie stikstofdioxide  
19,9 μg/m3 bedraagt. Er wordt dus ruim aan de norm van 40 μg/m3 voldaan. De concen-
tratie langs de Aagje Dekenstraat neemt met 2,1 μg/m3 toe als gevolg van de plannen. 
Langs het nieuwe wegdeel bedraagt de concentratie stikstofdioxide 18,2 μg/m3. 
 
Fijn stof 
De resultaten voor fijn stof in 2020 zijn weergegeven in tabel 4.6. 
 

 

 

 

wegvak 

 

concentratie 

autonoom 

(μg/m3) 

 

concentra-

tie plan 

(μg/m3) 

 

 

verschil 

(μg/m3) 

aantal over-

schrijdings-

dagen 

autonoom 

aantal over-

schrijdings-

dagen 

plan 

 

 

verschil 

(dagen) 

1. Aagje Dekenstraat 14,0 14,6 +0,6 5 5 0 

2. Scheldestraat 14,2 14,0 -0,2 5 5 0 

3. Smederijlaan 13,7 13,7 0,0 4 4 0 

4. Koningsweg (noord) 14,0 14,3 +0,3 5 5 0 

5. Koningsweg (zuid) 13,8 13,8 0,0 4 4 0 

6. Verlengde Aagje Dekenstraat n.v.t. 14,0 n.v.t. n.v.t. 5 n.v.t. 

 
Tabel 4.6: Jaargemiddelde concentratie en aantal overschrijdingsdagen fijn stof – eindbeeld 2020 

 
 
Uit de tabel valt op te maken dat de jaargemiddelde norm van 40 μg/m3 en het  
maximaal aantal overschrijdingsdagen van 35, niet worden overschreden. De grootste 
toename van de jaargemiddelde concentratie fijn stof bedraagt 0,6 μg/m3, langs de 
Aagje Dekenstraat. Het aantal overschrijdingsdagen bedraagt 4 tot 5 dagen. 
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De gemeente Vlissingen is voornemens om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen. 
Het betreft de Verlengde Aagje Dekenstraat. Deze nieuwe weg vormt een verbinding 
tussen de Aagje Dekenstraat/Scheldestraat en de Koningsweg.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat langs alle beschouwde wegen wordt voldaan aan de 
norm voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide, de norm voor de jaarge-
middelde concentratie fijn stof en de norm voor het aantal overschrijdingsdagen van de 
etmaalgemiddelde concentratie fijn stof. In artikel 5.16, lid 1 onder a van de Wet milieu-
beheer is bepaald dat een ruimtelijke ontwikkeling, vanuit het oogpunt van lucht-
kwaliteit, doorgang kan vinden indien geen sprake is van een normoverschrijding. 
Geconcludeerd kan worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de  
realisatie van de Verlengde Aagje Dekenstraat. 
 
 
 
 
 
 

5 
 
Conclusie 
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Verlengde Aagje Dekenstraat
Scheldekwartier Vlissingen
structuurontwerp_ 18-10-2012
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8. Oever lans kanaal door Walcheren
9. Omgeving Hoofdkantoor KSG / Machinefabriek
10. Kruispunt Aagje Dekenstraat - Scheldestraat
11. Visie herinrichting Coosje Buskenstraat en Aagje Dekenstraat
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Colofon:

Projectgroep (in alfabetische volgorde)
Andrew Mersie (Metrum), 
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Bert van den Berg, 
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Friedemann Römhild (VHP),
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Sjaak Dekker (projectleider)

Ontwerp:
VHP, Rotterdam
ism Janet van Bergen (gemeente Vlissingen)
en Eline Keus (Atelier Pro, Den Haag)



De verlengde Aagje Dekenstraat wordt op stadsniveau in de toekomst 
een belangrijke nieuwe entree voor de stad Vlissingen. Naast een 
nieuwe stadsentree gaat de route ook fungeren als hoofdonsluitings-
weg van het Scheldekwartier. De opgave is om hier op gepaste wijze 
een herkenbare Vlissingse invulling aan te geven. 

De nieuwe route wordt vormgegeven als een groene allee met eigen 
karakter en allure naar het hart van de binnenstad en vormt een sfeer-
volle route naar de stadsboulevard. Hierdoor ontstaat een betekenis-
volle Allee naar zee, zowel voor voetgangers, fietsers, automobilisten, 
als ook voor bussen en vrachtverkeer.  In het structuurontwerp worden 
hiervoor de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd. Dit ontwerp bouwt 
voort op de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier en vertaald de keuzes 
op Visieniveau naar een Structuurontwep.

De verlengde Aagje Dekenstraat loopt door een gebied dat (in de na-
bije toekomst) voor een deel zal worden bebouwd. De volledige inrich-
ting met straatmeubilair en stoepen is op dit moment dan ook nog 
niet aan de orde. Voor het gedeelte dat over de huidige Koningsweg 
loopt, is het uitgangspunt dat het profiel later wordt aangepast aan 
de nieuwe stedelijke functie van de allee en dat er voorlopig gewoon 
wordt aangesloten op de bestaande weg. 

In de eerste fase komt dus een veilige nieuwe verbinding zonder poes-
pas. In het structuurontwerp is echter uitgegaan van het eindbeeld, 
om te garanderen dat er geen problemen later optreden. Tegelijkertijd 
is uitgegaan van robuuste structuren en elementen en is er voldoende 
vrijheid om inrichting af te stemmen op nadere uitwerkingen van be-
lendende ensembles op een later moment.

De nieuwe allee loopt van de Keersluisbrug naar het Scheldeplein,  
sluit daar aan op de bestaande Aagje Dekenstraat en verderop op de 
Coosje Buskenstraat en de boulevard. Hierbij veranderd de weg van 
een ruime promenade aan het water met ventweg  naar een binnen-
stedelijke allee. 

De breedte van het profiel versmalt onderweg van ruim 30m langs het 
Kanaal naar 22m in de Aagje Dekenstraat (in de huidige situatie is het 
profiel nog smaller). Langs het winkelcentrum Scheldeplein is de Aagje 
Dekenstraat op het smalste stuk maar 16m breed. Het bestaande pro-
fiel moet herontwikkeld worden om in de toekomstige situatie ook op 
drukke (zomer-) dagen veilig te kunnen functioneren. 
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2 Karakterdragers

Monumenten & her te gebruiken materialen

promenade en verblijven het water
grote nieuwe en 
bestaande bomen
boombescherming

Alhoewel de verlengde Aagje Dekenstraat op zich geen bijzondere 
maatvoering heeft krijgt zij allure doordat in de omgeving karaktervolle 
elementen zichtbaar worden bij de inrichting. 
De drie kernelementen van de omgeving zijn:
•	 De ligging tussen de monumentale gebouwen van de Schelde; het 

hoofdkantoor van KSG en de Machinefabriek en de ligging aan de 
Timmerfabriek. Rondom deze gebouwen ligt in de huidige inrichting 
veel prachtige Scoria Bricks (zie foto’s) deze worden hergebruikt en 
ingezet als karakterdrager van de nieuwe allee.

•	 De relatie met het kanaal; het stuk bestaande kade als tijdelijke 
verblijfsplek en de doorzichten naar het Dok komen in de promenade 
voor voetgangers en fietsers tot leven.

•	 Het nu ‘kale’ projectgebied krijgt straks een groene statige entree 
doordat we: nieuwe grote zeewind bestendige bomen langs de Allee 
geplant worden, bestaande bomen koesteren en doordat een mo-
numentaal groen voorplein voor het hoofdkantoor van KSG hersteld 
wordt.



De bomenstructuur sluit aan op hoger schaalniveau en benadrukt de 
relatie met de Binnenzee. Aan de west- en Noordzijde, naar de bebou-
wing toe, komt een continue begeleiding met statige iepenbomen. Dit 
sluit aan op de bestaande bomenstructuur in de Aagje Dekenstraat. 
Aan de Oost- en Zuidzijde, naar het kanaal en naar het Dok toe, komen 
losse groepen bomen met ruime doorzichten daartussen. Zo ontstaan 
doorzichten naar het water. 
De bomen hebben ondergronds voldoende groeiruimte en goede voor-
zieningen en zijn zeewind bestendig.

1. bestaande zuiliepen in de Aagje Dekenstraat (noordzijde)
2. gewone iepen aan noordzijde, in een rij (Ulmus ‘New Horizon’)
3. groepen gewone iepen aan zuidzijde (Ulmus ‘New Horizon’)
4. losse groepen grauwe abelen aan het water (Populus canescens)
5. monumentale boom bij hoofdkantoor KSG

Abelen
Polulus canescens

Gewone iepen 
Ulmus ‘New Horizon’

3 Bomenstructuur

4

5 3

2

1



4 Verkeersstructuur Auto

De verlengde Aagje Dekenstraat is (als gebiedsontsluitingsweg) een weg 
met 50-km/uursregime, maar wordt zodanig ingericht dat het gevoel 
van een 30 km/uursweg ontstaat en hard rijden ontmoedigd wordt 
zonder kunstmatige snelheidsdrempels . De rijstroken zijn van asfalt en 
worden smal uitgevoerd (2,75m, in bochten breder) en gescheiden via 
een bolle strook van 80 cm. 

In het structuurontwerp zijn de verschillende aansluitingen en kruispun-
ten nader bepaald:

1. Bij het Scheldeplein komt een volledige rotonde. Dit is gezien de ver-
wachte verkeersintensiteit en de beschikbare fysieke ruimte de enige 
haalbare optie;

2. Tussen Scheldeplein en Verbandkamer kunnen fijnmazige aanslui-
tingen dmv uitritconstructies gemaakt worden voor de toekomstige 
woonensembles aan weerszijden;

3. Bij de Verbandkamer komt een T-aansluiting voor de toekomstige 
parkeergarage in de Machinefabriek;

4. Bij het KSG Hoofdkantoor komt een Kiss&Ride-circuit;
5. Ten oosten van KSG Hoofdkantoor komt een volledig kruispunt met 

de toekomstige route over de brug (30km/uursregime); 
6. Bij de Timmerfabriek komt een tijdelijke T-aansluiting op de Konings-

weg over de tijdelijke brug;
7. Tussen Keersluisbrug en Voorplein KSG komt een eenrichtingsvent-

weg aan de zijde van de toekomstige woonwijk.

1

2

5

6

7

3

4

referentie inrichting rijbaan met bolle 
middenberm

referentie brede banden langs rijbaan



5 Verkeersstructuur fietsers

fietspad eenrichting

fietspromenade langs het water, 
robuuste materialisatie ( zie referentie)

fietsen op eenrichtingsventweg (met stroom mee)

fietssuggestiestrook

fietsen op ruime fietsvriendelijke stoep

referentie fietspromenade langs het water



6 plankaart structuurontwerp 
schaal 1op 2500



Om de verkeersveiligheid en de groene ruimte langs het kanaal  
continu voort te zetten, stellen wij voor om op termijn een eenvoudige 
herinrichting van rijstroken door te voeren. 
Hierdoor ontstaan overzichtelijkere en rechtere oversteekbewegingen. 
Daarnaast ontstaat er een helderdere routing langs het water voor 
voetgangers en fietsers.

7 Kruispunt nabij Keersluisbrug

Aansluiting promenade op huidige inrichting kruispunt (links) 
en transformatie (rechts) streefbeeld schaal 1:1000



Langs het kanaal komt een robuuste promenade van betonnen 
elementen met ruimte voor voetgangers en fietsers in beide 
richtingen.  Het bestaande kade platvorm is een mooi ankerpunt 
een sfeervolle verblijfsplek die meedoet in het promenade karak-
ter langs het kanaal. Aan Noordzijde daarvan is er in de toekomst 
ruimte voor een aanlegsteiger voor rondvaarboten.

8 Oever langs het Kanaal door Walcheren

profiel A-A streefbeeld schaal 1:200 schaal 1:2000
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Voor de monumentale entree van het hoofdkantoor van KSG is 
gezocht naar een statige inrichting die past bij de indrukwek-
kende fabrieksarchitectuur van het monument en voldoet aan de 
logistieke eisen van de huidige tijd. De inrit voor het personeels-
parkeren en het laad-en losverkeer is losgekoppeld van het plein. 
Het voorplein zelf wordt dus alleen gebruikt voor kiss en ride en 
“executive parking”. Het gebouw krijgt hierdoor weer een voorkant 
aan de openbare ruimte die past bij de monumentale uitstraling.

In de toekomst zal het Noordelijke (kantoor-) gedeelte van de Ma-
chinefabriek gesloopt worden.  Hierdoor ontstaat ook hier ruimte 
voor een statig plein over de weg heen.

Het plein zelf krijgt een statige groene inrichting, referenend aan 
de oorspronkelijke inrichting van het voorplein en aan voorbeel-
den als de moderne herinrichting van het Shell Hoofdkantoor Den 
Haag. Deze inrichting past niet alleen bij het hoofdkantoor, maar 
ook bij een toekomstige publieksfunctie van de Machinefabriek.  
De Machinefabriek grenst (aan de zuidzijde) aan een brede kade 
waar ruimte is voor grote evenementen, voor de coulisse van de 
monumentale gevel en de historische Scheepskraan.

In het verlengde van de toekomstige brug komt de hoofdtoegang 
naar de nieuwe woonwijk. Dit creëert een diepe zichtlijn dwars 
door de woonwijk naar het Dok met als attractie de beweeglijke 
brug aan het eind. Het kruispunt is verkeerstechnisch gezien een 
voorrangskruispunt van een doorgaande 50-km/uursweg (verleng-
de Aagje Dekenstraat) en een kruisend 30-km/uursweg (over de 
brug). Rekening houden met de verwachtte verkeersintensiteiten 
is een VRI niet noodzakelijk. 
Aan alle vier de zijden komen oversteekplaatsen voor fietser en 
voetganger. 

De bevoorrading van KSG vereist dat er incidenteel zeer zwaar 
vrachtverkeer met een maximale lengte van 30m linksaf zal gaan 
over de toekomstige brug. Dit vereist een obstakelvrije inrichting 
van het kruispunt. Bij de nadere inrichting van de openbare ruimte 
moet hiermee rekening worden gehouden.

9 Omgeving Hoofdkantoor KSG en Machinefabriek
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DSN B-B schaal 1:200referentie inrichting Shell hoofdkantoor



De rotonde aan de Aagje Dekenstraat is nauwkeurig gedimensio-
neerd om de verschillende verkeersstromen te kunnen verwerken 
binnen de beschikbare ruimte. De Rotonde zelf wordt zo beschei-
den mogelijk ingericht. Aan de zuidzijde komt een oplopend plant-
soen dat de aandacht richt op de zichtlijn naar de kop van het dok 
en tevens enige camouflage biedt aan de laad-en-losvoorzieningen 
en de entree van de parkeergarage erachter. Later kan dit plant-
soen worden vervangen door een paviljoen of kiosk. Naar de kop 
van het Dok komt men op de kade met de bijbehorende materiali-
satie.

10 Kruispunt Aagje Dekenstraat / Scheldestraat

schaal 1:1000
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11Visie Herinrichting 
Coosje Buskenstraat 
& Aagje Dekenstraat

1

4

3

2

2

1. herinrichting kruispunt moet verkeerstechnisch & 
ruimtelijk nader uitgewerkt worden,  
belangrijke uitgangspunten: zicht op zee accen-
tueren, meer ruimte voor terrassen van café’s op de 
hoeken 

2. bushalte verplaatsen van ingang passage Schelde-
plein naar 

3. herprofileren zowel Aagje Dekenstraat als Coosje 
Buskenstraat in eenduidig profiel, binnenstedelijk 
materiaal  

4. verwijderen parkeerplaatsen en opschuiven profiel 
naar NW-gevel, maar handhaven van de bestaande 
bomen
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DSN C-C

DSN B-B

DSN A-A

“Verlengde Aagje Dekenstraat: In Vlissingen 
via de maritieme voordeur binnenkomen”

.1

.4

Op het kruispunt van Scheldestraat en Aagje Dekenstraat komt een 
verkeersveilige en overzichtelijke Rotonde. De rotonde zelf wordt 
zo bescheiden en compact mogelijk vormgegeven. Een statig groen 
pleintje creëert een vriendelijk gezicht voor het Scheldeplein en leidt 
naar de kop van het Dok en de monumentale Plaatwerkerij. Op de 
plek van het groentje kan later ook een paviljoen of kiosk komen.

Voordeur naar de kop van het Dok

.3

De beeldbepalende monumenten van het Scheldekwartier krijgen hun 
monumentale en trotse positie terug. Bij de Timmerfabriek en het hoofd-
kantoor van KSG ontstaan twee statige pleinen over de weg heen,  waar 
de automobilist gas terugneemt.

Gevonden historische elementen dragen bij aan de identiteit van de
weg: In het wegprofiel komen de mooie Scoria Bricks die momenteel  
voor het hoofdkantoor van KSG liggen, terug als een bolle middenberm.  
Dit werkt ook snelheidsremmend.

Monumenten
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.5

Vanaf de Keersluisbrug loopt de Koningsweg als brede Allee het 
gebied in en gaat dan over in de verlengde Aagje Dekenstraat. 
Naarmate de Allee meer de binnenstad van Vlissingen binnenkomt, 
wordt het profiel smaller. Er is voldoende ruimte voor grote zeewind 
bestendige bomen (Iepen) en er komen brede stoepen. De rijstroken 
zijn continue en zo smal mogelijk.

Schaal plankaart 1 op 1000
Schaal profielen 1 op 200

ontwerp: VHP Rotterdam, www.vhp.nl
i.o.v. Gemeente Vlissingen

Profiel

C-C B-B A-A

.2

De oever van het kanaal krijgt een promenade voor fietsers en 
voetgangers aan het water en wordt verder zo groen mogelijk 
ingericht. Er komen enkele groepen grote Abelen, afgewisseld met 
doorzichten en open plekken. Zo ontstaat een variatie aan informele 
verblijfsplekken aan het Water.

Groen Kanaaloever

12Poster



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 9 



 
Antwoordnota 
 
 
Burgemeester en wethouders hebben bij de voorbereiding van het bestemmingsplan op grond van artikel 
3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening overleg gepleegd met die diensten van Rijk, provincie en waterschappen, 
die zijn betrokken bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen, die 
in het plan in het geding zijn. 
 
Tevens hebben Burgemeester en wethouders op grond van de Inspraakverordening het plan in het huis-
aan-huis blad de Vlissingse Bode bekendgemaakt en het plan gedurende 6 weken (vanaf 1 augustus t/m 11 
september 2013) ter visie gelegd. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar geweest op de gemeentelijke 
website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen  
 
De reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Aagje Dekenstraat’ zijn opgenomen in 
bijgevoegde antwoordnota’s. 



Antwoordnota reacties overleg art. 3.1.1 Bro 
 
Voorontwerp-bestemmingsplan “Scheldekwartier, Aagje Dekenstraat” 

 
 
Reacties overleg 
art. 3.1.1 Bro 
 

Commentaar Gevolgen 
voor plan 

1. Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, Postbus 165, 4330 
AD Middelburg 
 
Geen vooroverleg benodigd. 
Past binnen vastgestelde 
Ontwikkelingsvisie 
Scheldekwartier waarmee GS 
heeft ingestemd. 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

2. Rijkswaterstaat Zeeland, 
Postbus 5014, 4330 KA 
Middelburg 
 
Geen op- of aanmerkingen. 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

3. Veiligheidsregio Zeeland, 
Postbus 8016, 4330EA 
Middelburg 
 
Geen aanleiding tot nadere 
advisering. 
  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

4. Waterschap Schelde-
stromen, Postbus 1000, 4330 
ZW Middelburg 
 
a. een deel van het 

plangebied is gelegen in 
beschermingszone A 
van de regionale 
waterkering. Bouw- en 
graafwerkzaamheden in 
deze zone vereisen een 
watervergunning. 

b. Verzoek tot aanpassing 
regels in artikel 4.3.1 lid 
2 binnen 
dubbelbestemming 
‘Waarde–Archeologie 1’ 

 

 
 
 
 
a. Het deel van beschermingszone A wat binnen het plangebied is gelegen, 

zal opgenomen worden op de verbeelding en in de regels. Wij zijn ons 
bewust dat binnen deze zone voor genoemde werkzaamheden een 
watervergunning vereist is. 
 
 
 
 

b. Bedoeld wordt lid 3 van genoemd artikel. Ten aanzien van dit 
bestemmingsplan is het geen probleem om betreffende regel aan te vullen 
met ‘tenzij dit een maatregel is van de bevoegde waterbeheerder’, gezien 
het type archeologische waarde dat binnen het plangebied aanwezig is. 
Deze aanvulling is echter niet algemeen toepasbaar voor elk 
bestemmingsplan en vraagt bij ieder bestemmingsplan een nadere 
afweging. 
 

 
 
 
 
a. Aanpassing 

verbeelding en 
regels. 

 
 
 
 
 
b. Aanpassing 

regels. 
 

5. Delta NV, Postbus 5048, 
4330 KA Middelburg 
 
Geen reactie. 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

6. Nederlandse Gasunie, 
Postbus 44, 2740 AK 
Waddinxveen 
 
Het plangebied ligt buiten de 
1% letaliteitgrens van de 
dichtst bij gelegen leiding. 
Deze leiding heeft geen 
invloed op het plangebied. Er 
is geen nadere advisering 
nodig. 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 



Antwoordnota Inspraakreacties  
 
Voorontwerp-bestemmingsplan “Scheldekwartier, Aagje Dekenstraat” 

 
 
 Inspraakreacties 
 

COMMENTAAR CONCLUSIE 

 
Hans Minderhoud namens 
Fietsersbond afdeling 
Vlissingen/Souburg, Oranjedijk 
40, 4381 AV Vlissingen 
 
De reactie heeft uitsluitend 
betrekking op bijlage 8, zijnde 
het Structuurontwerp 
Verlengde Aagje Dekenstraat 
18-10-2012 en niet op de 
inhoud van het 
bestemmingsplan an sich. De 
fietsersbond wil de gemeente 
op deze wijze tijdig informeren 
over de wensen van de 
fietsersbond ten aanzien van 
de Aagje Dekenstraat, ter  
voorkoming dat deze door het 
bestemmingsplan worden 
verhinderd. D.d. 18 september 
2013 heeft overleg 
plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de 
Fietsersbond. In het overleg 
zijn alle vragen mondeling 
beantwoord. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

Dhr. Maas en dhr. De Pagter 
namens KSG, Glacisstraat 
165, 4381 SE Vlissingen; 
 
a. geen schriftelijke reactie. Er 
heeft d.d. 30 augustus 2013 
een gesprek plaatsgevonden 
over het voorontwerp. Met 
name de toekomstige 
inrichting van de weg is 
besproken. Tijdens het overleg 
is verzocht om de passage 
rondom de ontsluiting van de 
Koningsbrug aan te vullen. Het 
overleg is vastgelegd in een 
verslag. 
 

 
 
 
 
a. De genoemde passage binnen de toelichting zal aangevuld worden met de 

tekst uit paragraaf 9 van het Structuurontwerp Verlengde Aagje 
Dekenstraat 18-10-2012 aangaande de vereisten voor bevoorrading door 
KSG. 

 
 

 
 
 
 
a. Aanpassing 

toelichting. 
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