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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen  
 
Ten zuidwesten van de kruising Borchlandweg en Holterbergweg is een 150 kV 
transformatorstation gelegen. De beheerder van het transformatorstation is voor-
nemens om dit gebouw uit te breiden. De voorgenomen ontwikkeling past niet bin-
nen de kaders van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. Om deze ontwikke-
ling mogelijk te maken wordt een (uitgebreide) Waboprocedure doorlopen. Onder-
deel hiervan is de ruimtelijke onderbouwing. Voorliggend rapport vormt deze ruim-
telijke onderbouwing.  
 
 
1.2 Projectgebied 
 
Het plangebied bevindt zich in de gemeente Ouder-Amstel op het parkeerterrein P2 
nabij de Amsterdam Arena. Aan de oostzijde wordt de projectlocatie begrensd door 
een dijklichaam, dit geldt ook voor de zuidelijke grens. De westelijke grens wordt 
gevormd door het parkeerterrein P2 terwijl de noordelijke plangrens bestaat uit het 
bestaande transformatorstation.  
 
 
1.3 Omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing 
 
Om de ontwikkeling van het bouwplan planologisch mogelijk te maken  wordt een 
aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend die is voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing en een bouwplan. In de goede ruimtelijke onderbouwing 
wordt uiteengezet waarom het initiatief vanuit milieuhygiënisch en ruimtelijk 
oogpunt passend is op de voorgestelde locatie. In deze ruimtelijke onderbouwing 
wordt dan ook gemotiveerd waarom het initiatief, ondanks dat het niet past binnen 
het vigerende bestemmingsplan, ruimtelijk en milieukundig gezien wel acceptabel 
is. Er wordt onder andere ingegaan op vigerend beleid, stedenbouwkundige 
aspecten alsook programmatische aspecten. De gemeente verwerkt een verleende 
omgevingsvergunning uiteindelijk in een bestemmingsplan (een gemeente heeft de 
wettelijke plicht om te zorgen voor een actueel bestemmingsplan en dient daartoe 
minimaal eenmaal per 10 jaar het bestemmingsplan te herzien). 
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1.4 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 1 betreft de inleiding van de ruimtelijke onderbouwing. In hoofdstuk 2 
wordt de huidige situatie van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 3 ziet toe op 
het project waarvoor de ruimtelijke onderbouwing voor wordt opgesteld. 
 
In hoofdstuk 4 van deze onderbouwing wordt uiteengezet dat de voorziene ont-
wikkeling niet in strijd met de uitgangspunten van het Rijk, provincie en gemeente 
(zoals vastgelegd in diverse (beleids)documenten). Hoofdstuk 5 behandelt het pro-
ject in relatie tot milieuhygiënische aspecten. In hoofdstuk 6 wordt de maatschappe-
lijke en economische uitvoerbaarheid behandeld.  
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2. PROJECTGEBIED 

2.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de huidige situatie van de projectlocatie 
en de directe omgeving. Ook wordt een beschrijving gegeven van de ruimtelijke 
aspecten van dit gebied.  
 
 
2.2 Situatie projectgebied 
 
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Ouder-Amstel, kadastraal perceel 4192. 
Zoals is te zien in figuur 1 ligt het projectgebied ter plaatse van de parkeerplaats P2 
nabij de Amsterdam Arena.  
 
De directe omgeving van het projectgebied is dan ook de parkeerplaats P2, enkele 
wegen en een dijklichaam. Qua functionele beschrijving kan het projectgebied en 
haar omgeving het beste worden omschreven als een gebied met verkeer- en par-
keerdoeleinden en het transformeren van stroom als hoofdfunctie. Het gebied staat 
feitelijk ten dienste van de omliggende functies, zoals de tennis- en evenementenhal 
Borchland, de Amsterdam Arena en de tijdelijke evenementen op P2 (circus e.d.). 
 
 
2.3 Bestaande situatie 
 
Het schakelstation Bijlmer-Noord is in 2002 gebouwd (in afwijking van het vigerende 
bestemmingsplan ‘Strandvliet 1970’). Het station is geïntegreerd in het dijklichaam 
dat parallel aan de Holterbergweg is gelegen. Het station is opgetrokken uit natuur-
steen en is ontworpen door Architect Willem Schutte.  
  
In dit station bevinden zich drie trafoboxen die geschikt zijn voor 150 kV trafo’s. In 
trafoboxen zijn twee 150 kV trafo’s geplaatst. In een trafobox is een open schakelin-
stallatie geplaatst. Aan de noordzijde bevindt zich de leegstaande 150 kV hal. Voor 
deze hal is in opdracht van Tennet een constructie voor een 150 kV schakelinstallatie 
en ruimtes voor besturingsapparatuur ontworpen. De uitvoering is in afwachting 
van een opdracht van Tennet. Daarnaast bevinden zich in het station twee 10 kV 
ruimtes, een secundaire ruimte, verblijfsruimte, accuruimte, LS-ruimte en een sanitai-
re groep. Het bestaande station is weergegeven in tekening 0-8545-33 t/m 35 (zie 
bijlage) en op de foto op de volgende pagina.  
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2.4  De Nieuwe Kern 
 
De ontwikkeling van De Nieuwe Kern is een belangrijke opgave die volgt uit de in 
mei 2008 door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie Ouder-Amstel 2007 (in 
paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op deze structuurvisie). Het gebied is circa 190 
hectare groot en wordt globaal begrensd door de A2 in het westen, het werkgebied 
Amstel Business Park in het noorden, de spoorlijn Amsterdam-Utrecht in het oosten 
en de Burgemeester Stramanweg en het Centrumgebied Zuidoost in het zuiden. De 
Nieuwe Kern omvat in de huidige situatie hoofdzakelijk recreatieve bestemmingen 
(en daaraan gerelateerde bebouwing) zoals volkstuinen, het complex Borchland, 
sportterreinen (onder andere Ajax). Het bestaande transformatorstation ligt ook in 
het plangebied van de Nieuwe Kern. Het gebied wordt doorsneden door enkele 
spoorlijnen. Ongeveer in het midden doorsnijdt de Holterbergweg het gebied van 
noord naar zuid. 
 
Met De Nieuwe Kern wil de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de wo-
ningbouwopgave in de regio. Woningbouw vormt daarom de basis voor de ontwik-
keling van De Nieuwe Kern. Naast woningbouw biedt De Nieuwe Kern ook kansen 
voor andere functies en maakt een gedifferentieerd programma mogelijk dat in een 
brede vraag kan voorzien. Dat past ook in een gebied waar naast de woningbouw-
opgave ook de wens bestaat om aan te sluiten op bestaande economisch georiën-
teerde gebieden. 

Figuur 1. Bestaand 150 kV-station (bron: Google Earth) 

Bestaand schakelstation 
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De plannen van de gemeente zijn sinds 2009 voorbereid en in breed maatschappelijk 
overleg bekend gemaakt. In het maatschappelijk overleg zijn 4 scenario’s gepresen-
teerd die bedoeld waren om deze discussie te voeden. Met gebruikmaking van de 
resultaten van dit maatschappelijk overleg en op basis van divers milieukundig on-
derzoek is inmiddels een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld. Na besluit-
vorming hierover zal dit document vanaf april/mei 2013 in het maatschappelijk ver-
volgoverleg gebracht gaan worden. 
 
Vanwege de voorziene ontwikkelingen voert de gemeente Ouder-Amstel sinds en-
kele jaren het beleid dat er geen definitieve vergunningen meer worden afgegeven. 
Er wordt gewerkt met tijdelijke vergunningen voor de duur van maximaal 5 jaar, 
waarbij tevens privaatrechtelijk overeengekomen wordt dat eventuele tijdelijke 
bebouwing weer wordt verwijderd na afloop van de gestelde termijn. Dit beleid 
wordt gevoerd om te voorkomen dat in het projectgebied voldongen feiten ont-
staan die de flexibiliteit in de planvorming beperken. Slechts in zeer bijzondere ge-
vallen is de gemeente bereid af te wijken van dit beleid en tot op heden is dit niet 
voorgekomen. Vanwege de maatschappelijke belangen die bij voorliggend project 
aanwezig zijn (electriciteitsvoorziening), wordt afgeweken van het beleid en zal een 
permanente vergunning worden verstrekt.  
 
2.4.1 Transformatorstation en nieuwe woningbouw 
 
De uitbreiding van het transformatorstation brengt veranderingen in het akoestisch 
klimaat met zich mee. Er dient inzichtelijk te worden gemaakt tot op welke afstand 
vanaf het transformatorstation woningbouw mogelijk is. Daarom heeft de initiatief-
nemer een akoestisch onderzoek laten uitvoeren, dit is opgenomen in paragraaf 5.4. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat voor grondgebonden woningbouw (3-laagse woning-
bouw) er met betrekking tot de afstand tot zowel het huidige transformatorstation, 
als de uitbreiding geen beperking van betekenis ontstaat indien de juiste maatrege-
len worden genomen. Hoogbouw is dan mogelijk vanaf een afstand van 11,5 meter 
vanuit de westgevel van zowel het huidige transformatorstation als van de uitbrei-
ding.  
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3. PROJECTBESCHRIJVING 

3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt - aan de hand van een beschrijving en situatieschets van het 
project - een beeld gegeven van de ruimtelijke inpassing van het bouwplan in de 
omgeving.  
 
 
3.2 Nut en noodzaak uitbreiding 
 
Begin het jaar 2000 is in overleg met de gemeente Ouder-Amstel het Liander station 
Bijlmer-Noord op zijn huidige locatie (op parkeerterrein P3) gebouwd. Het station is 
ontworpen met de mogelijkheid om vijf energietransformatoren te kunnen plaat-
sen. Deze transformatoren zijn nodig om het gebied vanaf de Amstel tot het AMC 
van elektriciteit te voorzien. Bij de realisatie zijn slechts twee van de vijf transforma-
toren geplaatst.  
 
De gebiedsontwikkeling in de gebieden Amstelkwartier, Kop Weespertrekvaart, De 
nieuwe Kern, Arena poort en Amstel 3 zijn de aanleidingen het station nu af te 
bouwen. Immers, deze ontwikkelingen hebben een stijgende energievraag waaraan 
kan worden voldaan door het bestaande station Bijlmer-Noord uit te breiden. Ook 
zal vanaf dit station een ‘Smart Grid‘ worden aangelegd waarbij slimme meters, 
elektrische auto’s en zonne-energie een duurzame rol spelen. Met het afbouwen 
van het station Bijlmer-Noord is het ook mogelijk om het provisorische station Dui-
vendrecht aan de Ellermanstraat (deels) te ontmantelen of te vervangen. Met het 
ontmantelen van dit het station Duivendrecht zal een 20 kV station met twee trafo-
cellen op het terrein of in de nabijheid van dit station gerealiseerd moeten worden. 
Op termijn kan dus het terrein van het station aan de Ellermanstraatgeheel of ge-
deeltelijk voor andere doelen worden ingezet. 
  
De gemeente zal met de relevante partij (Liander of de gemeente Amsterdam als 
grondeigenaar) in een privaatrechtelijke overeenkomst afspraken maken over de 
eventuele nieuwe functie die ter plaatse van het station aan de Ellermanstraat kan 
worden gerealiseerd. Een dergelijke overeenkomst is ook nodig zodat de economi-
sche uitvoerbaarheid vast komt te staan en de planschade wordt verlegd naar de 
initiatiefnemer.  
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Alliander station Bijlmer-
Noord  

Alliander station Duivend-

recht en De Nieuwe Kern  

Smart Grid in ontwik-
keling 

Figuur 2. Ontwikkelingen in het gebied 
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Het nut en de noodzaak voor het uitbreiden van het Liander station Bijlmer–Noord 
wordt als volgt samengevat: 
 Door verschillende gebiedsontwikkelingen in de omgeving is een uitbreiding 

nodig; 
 Het station is ontworpen om gefaseerd te worden gerealiseerd; 
 De locatie van het station is mede bepaald door de ligging van de hoogspanning 

kabels waar het op is aangesloten; 
 Gezamenlijke voorzieningen binnen de locatie zijn al gerealiseerd en de uitbrei-

ding kan deze benutten; 
 Uitbreiden van het station op deze locatie is maatschappelijk gezien de meest 

economische oplossing.  
 
 

Station Bijlmer Noord 

Figuur 3. Het betrokken gebied. 
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3.3 Uitbreiding bestaand station 
 
In opdracht van Liander wordt (aan de zuidzijde) een plan voor de uitbreiding van 
het station ontwikkeld. Deze uitbreiding vindt plaats in het bestaande dijklichaam. 
Hiervoor dient de betonnen trap die een corridor vormt voor de voetgangers, die 
van P2 naar de Amsterdam Arena lopen, verplaatst te worden. Zie hiervoor de on-
derstaande tekening.  
 

De uitbreiding bestaat uit twee gestapelde ruimten met 20 kV schakelinstallaties, 
twee trafoboxen (150 kV) en ruimten voor de besturing van de trafo’s en 20 kV 
schakelinstallaties. Hiervoor is thans door de opdrachtgever nog geen programma 
van eisen vastgesteld en overlegd. 
 

Figuur 4. Terreintekening 

Bestaand station 

Uitbreiding 
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3.3.1 20 kV schakelinstallatie 
 
De 20 kV schakelinstallatie wordt in de uitbreiding van het station in twee aparte 
boven elkaar gelegen ruimtes geplaatst. De kabelkelders zijn verdiept (1,30 m min 
vloerpeil) uitgevoerd. 
 
In het ontwerp is ervoor gekozen de daklijn gelijk te houden met het bestaande 
station. De verwachting is dat het bevoegd gezag (welstand) bij beoordeling van de 
vergunningverlening voor het ontwerp, dit positief benadert. Het gevolg is wel dat 
het station verdiept moet worden aangelegd. 
 
3.3.2 Transformatorcellen 
 
Voor de uitbreiding dienen twee transformatorcellen aan de zuidzijde gerealiseerd 
te worden. De geprojecteerde cellen zijn ontworpen voor de grootste 150 kV trans-
formatoren die thans op de markt verkrijgbaar zijn.  
 
Het ontwerp is reeds op hoofdlijnen besproken met de architect Schutter die in 2002 
het station heeft gerealiseerd.  
 
3.3.3 Ondergrondse kabelvelden 
 
Het ondergrondse kabelveld (150 kV) wordt hergestructureerd. Dit brengt geen 
ruimtelijke gevolgen met zich mee.  
 
 
3.4 Terrein 
 
3.4.1 Grondverwerving 
 
Voor de uitbreiding dient grond verworven te worden. Voor de huidige uitbreiding 
dient 50 m bij 12,6 m, totaal 630 m2 grond verworven te worden. Deze grond is in 
eigendom van de gemeente Amsterdam. Uit de gesprekken die hebben plaatsge-
vonden met het projectbureau Zuidoostlob, blijkt dat de gemeente Amsterdam 
meewerkt aan het vestigen van een erfpachtrecht voor genoemde kavel c.q. uitbrei-
ding van het bestaande erfpachtrecht E 7417/1. De noodzakelijke toestemming hier-
voor is afhankelijk van de publiekrechtelijke instemming van de gemeente Ouder-
Amstel. Het erfpachtrecht kan worden gevestigd nadat overeenstemming over voor-
liggend initiatief is bereikt.  
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3.4.2 Parkeerbeheer 
 
Het naastgelegen parkeerterrein is in beheer van Parkeerbeheer dat onderdeel is 
van de gemeente Amsterdam. Voor de realisatie van de uitbreiding dienen afspra-
ken met Parkeerbeheer gemaakt te worden. De betonnen trap die een corridor 
vormt voor de voetgangers, die van P2 naar de Amsterdam Arena lopen, zal ver-
plaatst moeten worden. Tijdens de uitvoering zal een deel van het parkeerterrein 
gebruikt worden als bouwterrein. De terreintekening (zie figuur 4) is reeds in het 
bezit van de gemeente Amsterdam. 
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4. BELEIDSKADERS 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden allereerst de uitkomsten van de toetsing aan het ter plaatse 
vigerende bestemmingsplan beschreven. Vervolgens wordt de voor de ontwikkeling 
relevante (beleids)documenten van Rijk, provincie en gemeente beschreven en de 
toetsing hieraan. 
 
 
4.2 Vigerend bestemmingsplan 
 
De beoogde ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Strandvliet 
1970’ (7 juli 1994) van de gemeente Ouder-Amstel. In figuur 5 is de plankaart 
behorende bij dit bestemmingsplan weergegeven. De locatie van de uitbreiding is 
gelegen binnen de bestemming ‘verkeersdoeleinden’ en/of ‘recreatieve doeleinden 
IV’. Een transformatorstation past niet binnen de bestemmingsomschrijving 
behorende bij de voorgenoemde bestemmingen. Voor de volledigheid wordt 
opgemerkt dat er reeds een transformatorstation is gerealiseerd binnen deze 
bestemming.  

 
 

Figuur 5. Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan  
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4.3 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgesteld op 13 maart 2012. In de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobi-
liteit. Het kabinet beschrijft in de Structuurvisie onder andere in welke infrastruc-
tuurprojecten het de komende jaren wil investeren. Provincies en gemeentes krijgen 
meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. De Rijksoverheid richt zich op nationa-
le belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid.  
 
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan 
provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschaps-
beleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigings-
klimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de 
SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:  
 
 de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (interna-
tionaal) vestigingsklimaat;  

 de bereikbaarheid verbeteren;  
 zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cul-

tuurhistorische waarden.  
 
De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid 
meer bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking 
en het behoud van groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet 
beter op de hoogte van de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven 
en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet ge-
beuren.  
 
De voorliggende ontwikkeling is niet in conflict met Rijksbelangen.  
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in 
werking getreden. In het Barro, beter bekend als de Algemene Maatregel van Be-
stuur (AMvB) Ruimte, zijn een aantal nationale belangen opgenomen die juridische 
borging vereisen. Het gaat om Mainport ontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, 
Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie en Erfgoederen van uitzon-
derlijke universele waarde. Op een later moment zullen de onderwerpen Hoofdwe-
gen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal 
belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Ecologische hoofdstructuur, Primaire 
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waterkeringen buiten het kustfundament, IJselmeergebied en Duurzame verstede-
lijking opgenomen worden in het Barro.  
Het Barro is gericht op doorwerking van deze nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Per onderwerp worden regels gegeven, waaraan bestem-
mingsplannen zullen moeten voldoen.  
 
Binnen het plangebied spelen geen nationale belangen. Hiermee is de ontwikkeling 
niet in strijd met Rijksbelangen. 
 
 
4.4 Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 
De structuurvisie ‘Kwaliteit door veelzijdigheid’ is op 21 juni 2010 vastgesteld door 
Provinciale Staten van Noord-Holland (16 februari 2010 vastgesteld door Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland).  
 
In de structuurvisie geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier zij de 
ruimte in de provincie de komende dertig jaar wil benutten en ontwikkelen. De pro-
vincie zet vooral in op compacte en goed bereikbare steden, omringd door aantrek-
kelijk groen. De drie hoofdbelangen waarmee zij deze ruimtelijke ambitie wil reali-
seren zijn ‘Klimaatbestendigheid, Ruimtelijke kwaliteit en Duurzaam ruimtegebruik’. 
Het plangebied is op de structuurvisiekaart aangeduid als 'Metropolitaan stedelijk 
gebied en regionale kernen Bestaand Bebouwd Gebied BBG'. Binnen dit gebied 
wordt door de provincie gestreefd naar innovatief ruimtegebruik, intensiveren en 
herstructureren, het mengen van wonen en werken, kwaliteitsverbetering, kennisin-
tensieve en creatieve milieus. 
De provincie zet in op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en in het bijzon-
der binnen de stedelijke gebieden. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen geen 
afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit. 
 
De voorliggende ontwikkeling betreft de uitbreiding van bestaande bebouwing. 
Hiermee draagt het bij aan de ruimtelijke kwaliteit en een duurzaam ruimtegebruik. 
Hiermee past de ontwikkeling binnen het in de structuurvisie geformuleerde beleid.  
 
Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie (Prvs) 
Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid staan de pro-
vincie – naast de bekende bestuurlijke middelen als subsidies, overleg, convenanten 
e.d.– diverse juridische instrumenten ter beschikking, zoals onder andere een provin-
ciale ruimtelijke verordening. De Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 
(Prvs) is het aangewezen instrument als het gaat om algemene regels omtrent de 
inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen of afwijkingen van bestemmings-
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plannen. Uiteraard moet altijd het provinciale belang de inzet van de verordening 
rechtvaardigen.  
 
De ontwikkeling betreft het uitbreiden van een functie binnen Bestaand Bebouwd 
Gebied. Om deze reden past de voorgenomen uitbreiding van het transformatorsta-
tion binnen het beleid provinciale verordening. 
 

 
 

4.5 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Ouder-Amstel 2007 
De gemeentelijke structuurvisie is op 6 mei 2008 vastgesteld. In dit visiedocument 
gaat de gemeente in op de toekomstige ruimtelijk-functionele ontwikkeling van het 

grondgebied van de gemeente. De visie gaat uit van bestaande ruimtelijke waarden 
en kwaliteiten in relatie tot toekomstige wensen en eisen, onder meer op het ge-
bied van wonen, werken, recreëren en mobiliteit. 
 
In de figuur 7 is een uitsnede opgenomen van het kaartbeeld behorende bij de 
structuurvisie. Hieruit blijkt dat het project is gelegen in een gebied aangeduid als 
‘werklandschap, multifunctioneel gebied met aandacht voor woonvormen’. Voorlig-
gende ontwikkeling kan worden beschouwd als nutsvoorzieningen welke noodzake-
lijk is een dergelijk gebied. Hiermee past de ontwikkeling binnen de structuurvisie. 
 
De Nieuwe Kern 
De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie om het in figuur 7 aangeduide gebied 
komende jaren te herontwikkelen voor met name woningbouw. Daarvoor wordt op 
dit moment een nota van uitgangspunten opgesteld. Vanaf april/mei 2013 wordt 

Figuur 6. Uitsnede kaart met bestaande bebouwd gebied (Prvs) 
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een concept van de nota van uitgangspunten ingebracht in breed maatschappelijk 
overleg. De nota van uitgangspunten vormt de basis voor een later op te stellen 
structuurvisie voor De Nieuwe Kern.  

Door de gewenste ontwikkeling van De Nieuwe Kern stijgt de energievraag. Daarom 
zijn maatregelen nodig om het gebied ook in de toekomst van voldoende stroom te 
kunnen voorzien. Door uitbreiding van het bestaande 150 kV transformatorstation 
kan de stijgende vraag naar stroom worden opgevangen. 
 
Door de centrale ligging van het bestaande 150 kV transformatorstation heeft uit-
breiding daarvan de voorkeur ten opzichte van het bouwen van nieuwe transforma-
torstations op andere locaties. 
 
Om aan te tonen dat de uitbreiding van voorliggend transformatorstation haalbaar 
is en verantwoord vanuit milieutechnisch oogpunt wordt in hoofdstuk 6 nader inge-
gaan op milieu. Voor eventuele omliggende toekomstige woningen zijn akoestiek 
en EM-velden twee belangrijke aspecten. Hier is dan ook extra onderzoek naar uit-
gevoerd. 
 
 

  

Werklandschap, multifunctioneel ge-

bied met aandacht voor woonvormen. 

Figuur 7. Uitsnede structuurvisie kaart gemeente Ouder-Amstel 
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5. MILIEU- EN WAARDENTOETS 

5.1 Inleiding 
 
De toetsing aan diverse milieuhygiënische aspecten vormt een belangrijke afweging 
of een initiatief al dan niet door kan gaan. In de volgende paragrafen wordt be-
knopt ingegaan op de van toepassing zijnde aspecten en zijn eveneens de resultaten 
van de toetsing daaraan weergegeven.  
 
5.1.1 Inleiding 
 
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hier-
voor zijn de modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het 
Europese Hof van 15 oktober 20091. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een 
project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen me.r.- (beoordeling) uit te 
voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een 
project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een 
kwetsbaar natuurgebied ligt.  
 
Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van 2011 ook bij kleine bouw-
projecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte 
hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook 
bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een MER nodig 
is.  
 
Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij 
een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de 
toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er 
een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Met andere woorden: dan is het opstellen 
van een MER nodig. 
 
5.1.2 Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 
 
Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of 
de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of 
de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke milieugevolgen 
zijn. Het bestemmingsplan en de mogelijkheden die dit plan biedt vallen niet onder 
de lijst C ‘Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van 
een milieueffectrapportage verplicht is’. 
 
                                                      
1 HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 (Commissie tegen Nederland)  
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Drempelwaarden Lijst D 
Voorliggende ontwikkeling wordt niet genoemd in de Drempelwaarden Lijst D. 
 
Gevoelig gebied 
In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt 
onder een gevoelig gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die be-
schermd worden op basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cul-
tuurhistorische waarden en waterwingebieden.  
 
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een gebied dat wordt beschermd wordt 
vanuit de natuurwaarden. Het plan ligt daarnaast zodanig ver verwijderd van de 
Ecologische Hoofdstructuur, een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of overig be-
schermd natuurgebied dat van externe werking geen sprake kan zijn. Het plange-
bied behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbescher-
mingsgebied. Ook behoort het plangebied niet tot een gebied waarbinnen een 
Rijksmonument ligt of een Bèlvéderegebied. Bovendien is er geen sprake van een 
landschappelijk waardevol gebied. 
 
Milieugevolgen 
In volgende paragraven van hoofdstuk 5 zijn de verschillende milieueffecten be-
schouwd, zoals geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er door de ontwikkeling 
inderdaad geen sprake zal zijn van nadelige milieugevolgen.  
 
Conclusie 
Zoals beschreven in de voorafgaande alinea’s zijn er geen 'belangrijke nadelige mili-
eugevolgen’ te verwachten en daarom is het niet noodzakelijk een m.e.r.-
beoordeling uit te voeren. 
 
 
5.2 Bodem 
 
5.2.1 Beleid en Regelgeving  
 
In verband met de voorgenomen bouwactiviteiten op de locatie dient inzicht te 
worden verkregen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Dat is 
nodig om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontrei-
nigde stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehaltes 
boven de achtergrondwaarde.  
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5.2.2 Projectlocatie en conclusie 
 
Ter plaatse van de ontwikkeling is een bodemonderzoek2 uitgevoerd. Het onderzoek 
is als bijlage toegevoegd. De conclusie uit het onderzoek is dat er geen aanleiding is 
tot het uitvoeren van vervolgonderzoek. Volgens de resultaten zijn er geen milieu-
hygiënische belemmering ten aanzien van de bouw van de voorgenomen ontwikke-
ling.  
 
 
5.3 Archeologie 
 
5.3.1 Beleid en regelgeving  
 
Wet op de archeologische monumentenzorg  
Per 1 september 2007 is het Verdrag van Malta vastgelegd in de Wet op de archeo-
logische monumentenzorg (aangepaste Monumentenwet 1988). Door archeologie 
tijdig in de planvorming te betrekken, kunnen de archeologische waarden hierin 
eventueel worden ingepast. Het uitgangspunt ten aanzien van de aanwezige arche-
ologische waarden in de planvorming is, volgens Rijks- en provinciaal beleid, behoud 
in situ3.  
 
In het kader van de gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern te Duivendrecht is er een 
archeologisch bureauonderzoek4 uitgevoerd. Het projectgebied voor de uitbreiding 
van het transformatorstation is gelegen binnen het onderzoeksgebied van voorge-
noemd onderzoek. Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd, in het navolgende een 
samenvatting en conclusie. Voor de volledigheid wordt vermeld dat het onderstaan-
de geldt voor het gehele gebied De Nieuwe Kern en daarmee is het onderzoek toe-
pasbaar voor voorliggende ruimtelijke onderbouwing (dit is ook afgestemd met de 
gemeente d.d. 10 januari 2012, dhr. M. van den Ancker). 
 
Het gebied De Nieuwe Kern is gelegen in het westelijke veengebied in de Groot 
Duivendrechtse Polder die in de Late Middeleeuwen is ontgonnen. Tot aan de ont-
ginning is er sprake van een veenmoeras dat onaantrekkelijk voor bewoning is. Het 
onderzochte gebied heeft dan ook een lage archeologische trefkans op archeolo-
gische resten en/of sporen uit de periode Laat-Paleolithicum – Vroege Middeleeu-
wen.  
 
Na de ontginning (Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd) was er wel sprake van bewo-
ning, maar blijft de archeologische trefkans laag. In de omgeving van de onder-

                                                      
2   Oranjewoud, Verkennend bodemonderzoek toekomstig onderstation Holterbergweg in Duivend-

recht, projectnr. 246188-40, 14 mei 2012 
3  In situ = ter plekke of binnen de context van de vindplaats  
4  ARC, Een archeologisch bureau-onderzoek voor de gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern te Duivend-

recht, gemeente Ouder-Amstel (NH), ARC-rapporten 2011-135, Geldermalsen 2011 
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zoekslocatie zijn resten vanaf de Late Middeleeuwen bekend. In 1832 en 1900 is de 
onderzoekslocatie grotendeels onbebouwd en zijn enkele boerderijen aanwezig. 
Vanaf 1934 zijn sportparken, volkstuinen, snelwegen, spoorbanen en gronddepots 
op de onderzoekslocatie gerealiseerd. Mogelijk zijn hierdoor de eventueel aanwezi-
ge resten al deels door het huidige landgebruik verstoord. Eventuele diepere ont-
ginningssporen kunnen nog wel aanwezig zijn. 
 
5.3.2 Conclusie en aanbeveling 
 
De conclusie uit het rapport is dat de onderzoekslocatie een lage archeologische 
trefkans op archeologische resten en/of sporen uit de periode Laat-Paleolithicum – 
Nieuwe Tijd heeft. Het advies dat gedaan wordt is dat gezien de lage archeologische 
verwachting van het plangebied vervolgonderzoek niet noodzakelijk is. Er wordt 
dan ook geadviseerd onderzoekslocatie vrij te geven. Het is aan de bevoegde over-
heid, de gemeente Ouder-Amstel, om de onderzoekslocatie definitief vrij te geven. 
 
De meldingsplicht conform art. 53 van de Monumentenwet uit 1988 blijft hoe dan 
ook van kracht. Mochten bij graafwerkzaamheden op de onderzoekslocatie alsnog 
archeologische resten en/of sporen worden aangetroffen, dient dit direct te worden 
gemeld aan de bevoegde overheid. 
 
 
5.4 Geluid 
 
5.4.1 Beleid en regelgeving 
 
Omdat er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met geluidgevoelige 
bebouwing dient een beoordeling plaats te vinden op basis van een goede ruimte-
lijke ordening. Omdat hiervoor geen wettelijke normering is vastgesteld wordt ge-
bruik gemaakt van de systematiek uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzone-
ring. Daarnaast dient in het kader van de milieuwetgeving een beoordeling van de 
geluidbelasting plaats te vinden op basis van het Activiteitenbesluit. 
De toetsingswaarde in het kader van een goede ruimtelijke ordening komen over-
een met de toetsingswaarden van het Activiteitenbesluit. Samenvattend is er ge-
toetst aan de volgende waarden: 
 
 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van geluidbronnen 

binnen de inrichting wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 50 dB(A). 
 Voor het maximaal geluidniveau als gevolg van geluidbronnen binnen de in-

richting wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 70 dB(A). 
 Indirecte hinder als gevolg van verkeersbewegingen die zijn toe te schrijven aan 

het bedrijf, wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaal-
waarde met een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. 
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Verder wordt opgemerkt dat indien het geluid als tonaal kan worden beoordeeld, 
dient een toeslag van 5 dB in rekening te worden gebracht op de langtijdgemiddel-
de beoordelingsniveaus. Of het geluid van de transformatoren in de omgeving als 
tonaal wordt herkend, hangt mede af van het achtergrondgeluidniveau c.q. stoorge-
luid en het geluidniveau van de transformatoren ter plaatse. Vooralsnog is er in dit 
onderzoek er vanuit gegaan dat het geluid als tonaal kan worden herkend en wordt 
de toeslag van 5 dB in rekening gebracht. 
 
Aanvullend toetsingskader 
De gemeente Ouder-Amstel is voornemens om in de toekomst in de directe omge-
ving van het transformatorstation woningbouw mogelijk te maken zodat op deze 
ontwikkeling dient te worden geanticipeerd. Om die reden heeft de gemeente Ou-
der-Amstel als aanvullend toetsingskader gesteld dat de uitbreiding de huidige mo-
gelijkheden voor woningbouw in de directe omgeving van het transformatorstation 
niet mag beperken. Dat houdt in dat de geluiduitstraling als gevolg van de uitbrei-
ding niet hoger mag zijn dan de geluiduitstraling van het transformatorstation in de 
huidige situatie. 
 
Doel van het onderzoek is de geluiduitstraling van het huidige transformatorstation 
en de uitbreiding inzichtelijk te maken en eventuele maatregelen te bepalen om de 
geluiduitstraling van de uitbreiding zodanig te beperken dat aan het aanvullend 
toetsingskader van de gemeente Ouder-Amstel wordt voldaan. Tevens is in het on-
derzoek de minimale afstand bepaald tussen het transformatorstation en de toe-
komstige woningbouw. 
 
5.4.2 Resultaten 
 
Met betrekking tot de toekomstige woningbouw zijn er 2 situaties te onderschei-
den: 
 
1. Situatie met grondgebonden woningen bestaande uit 3 bouwlagen; 
2. Situatie met hoogbouw.  
 
Het aandachtsgebied betreft de westzijde van het transformatorstation. Aan de 
oostzijde is de Holterbergweg gelegen. 
 
Geluidsbelasting in relatie tot grondgebondenwoningen 
De maatgevende beoordelingshoogte bij grondgebonden woningen bedraagt 7,50 
meter. In de onderstaande figuren 8 en 9 zijn voor deze beoordelingshoogte de 
geluidbelastingen weergegeven in de directe omgeving van het transformatorsta-
tion nabij de transformatoren in vollast. Figuur 8 betreft de situatie bij de bestaande 
trafocellen, figuur 9 betreft de situatie bij de uitbreiding met toepassing van ge-
luidwerende maatregelen. De geluidbelastingen zijn inclusief de toeslag voor tonaal 
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geluid. Uit de figuren is af te leiden dat voor grondgebonden woningen geen be-
perking geldt voor de afstand tot het transformatorstation. Bij een waarneemhoog-
te van 7,50 meter vindt namelijk geen overschrijding van de grenswaarde van 50 
dB(A) plaats. 
 

Figuur 9. Geluidbelastingen transformator uitbreiding, langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) 

inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid op 7,5 meter hoogte 

Figuur 8. Geluidbelastingen bestaande transformator, langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr,Lt) inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid op 7,5 meter hoogte 
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Geluidbelastingen in relatie tot hoogbouw woningen 
Met betrekking tot hoogbouw woningen wordt in de bestaande situatie de grens-
waarde van 50 dB(A) bereikt op een afstand van 11,5 meter van de westgevel van 
het transformatorstation. Deze waarde wordt in de situatie van de uitbreiding op 
die afstand niet overschreden. In de navolgende tabel zijn de geluidbelastingen 
weergegeven op een afstand van 11,5 meter van de westgevel van transformatorsta-
tion. De geluidbelastingen zijn inclusief de toeslag voor tonaal geluid. De etmaal-
waarden zijn afgerond conform de afrondingregels van de Handleiding rekenen en 
meten industrielawaai. 

 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de twee transformatoren 
inclusief geluidwerende maatregelen, de toetsingswaarde van 50 dB(A) etmaal-
waarde op een afstand van 11,50 meter van de westgevel van het transformatorge-
bouw bij geen enkele waarneemhoogte wordt overschreden. Dit houdt in dat bij 
hoogbouw deze afstand als minimale afstand dient te worden aangehouden. De 
maatgevende beoordelingshoogte voor hoogbouw bedraagt 13,50 meter. 
 
Horizontale geluidcontouren 
Om de geluiduitstraling van de inrichting naar de omgeving in horizontale zin ruim-
telijk inzichtelijk te maken zijn horizontale geluidcontouren bepaald voor de maat-
gevende hoogten van 7,50 meter voor grondgebonden woningen en 13,50 meter 
voor hoogbouw woningen. Deze hoogten komen overeen met bouwlaag 3, respec-
tievelijk bouwlaag 5. De contouren, inclusief toeslag voor tonaal geluid zijn weerge-
geven in figuur 10 en 11. De uitbreiding is gearceerd weergegeven. De toetsings-
waarde van 50 dB(A) is in de figuren 14 en 15 weergegeven als de grenslijn tussen 
het gele en het oranje vlak. De contouren zijn tevens opgenomen in bijlage 5 van 
het onderzoek (zie bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing).  



Hoofdstuk 5 30  

Figuur 10. Horizontale geluidcontouren Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) waar-

neemhoogte van 7,50 meter inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid 

Figuur 11. Horizontale geluidcontouren Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) waar-

neemhoogte van 13,50. 
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Conclusie langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is op basis van contouren en waarneem-
punten ruimtelijk inzichtelijk gemaakt met als uitgangspunt het toepassen van ge-
luidreducerende maatregelen (zie paragraaf 5.4.3). Uit de resultaten blijkt dat 
hoogbouw mogelijk is vanaf een afstand van 11,5 meter van het transformatorsta-
tion. Voor grondgebonden woningbouw (3-laagse woningbouw) geldt er met be-
trekking tot de afstand geen beperking. 
 
Maximaal geluidniveau  
De geluidbronnen zijn continu bronnen zodat toetsing aan het maximaal geluidni-
veau in deze situatie niet relevant is. 
 
Indirecte hinder 
Het transformatorstation is in principe onbemand. Verkeersbewegingen van en naar 
de inrichting zullen alleen incidenteel optreden ten behoeve van inspectie en on-
derhoud en zijn beperkt in aantal. Het geluid vanwege het verkeer van en naar de 
inrichting kan derhalve als verwaarloosbaar worden aangemerkt. 
 
5.4.3 Conclusie 
 
Uit het onderzoek blijkt dat voor de ontwikkeling het toetsingskader van het Activi-
teitenbesluit dient te worden gehanteerd. Om te voldoen aan het aanvullend toet-
singskader van de gemeente Ouder-Amstel waarin is gesteld dat de geluiduitstraling 
als gevolg van de uitbreiding van het transformatorstation niet hoger mag zijn dan 
de geluiduitstraling van het bestaande transformatorstation in de huidige situatie, 
dienen er geluidreducerende maatregelen te worden genomen. Liander zal deze 
maatregelen nemen om de met het onderzoek berekende waarden en afstanden te 
halen. De trafocellen van de uitbreiding dienen volledig te worden voorzien van 
absorberende wanden bestaande uit Soundblox type N2. Voor grondgebonden wo-
ningbouw (3-laagse woningbouw) geldt er met betrekking tot de afstand tot zowel 
het huidige transformatorstation als de uitbreiding geen beperking. Hoogbouw is 
mogelijk vanaf een afstand van 11,5 meter vanuit de westgevel van zowel het huidi-
ge transformatorstation als van de uitbreiding. 
 
Vanuit het aspect akoestiek zijn er geen belemmeringen ten aanzien van het pro-
ject, mits de hiervoor beschreven geluidwerende maatregelen worden toegepast. 
Liander is bereid deze maatregelen te nemen en één en ander wordt vastgelegd in 
een overeenkomst. Voor de volledigheid wordt echter opgemerkt dat er ook op 
andere wijzen aan de normen kan worden voldaan. Bijvoorbeeld door het toepassen 
van andere typen transformatoren en dergelijke. Het belangrijkste is dat de resulta-
ten uit het onderzoek worden gehaald.  
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5.5 Water 
 
5.5.1 Algemeen 
 
Water en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds is 
water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee 
beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik (waterberging). Anderzijds kunnen 
ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de water-
huishouding (vervuiling van het oppervlaktewater). 
 
5.5.2 Beleidskader 
 
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen dient de betrokken waterbeheerder (of 
waterbeheerders) te worden geraadpleegd. Dit is vastgelegd in het Besluit ruimtelij-
ke ordening. Op grond van beleid van de provincie Noord-Holland dient, indien een 
planologische procedure wordt gevoerd, een Watertoets te worden doorlopen. Dit is 
een instrument om de mate te toetsen waarin is rekening gehouden met waterhuis-
houdkundige aspecten. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als waterkwaliteit, 
waterkwantiteit en veiligheid. Voor het projectgebied geldt dat Waternet de water-
beheerder is (Waternet is een gezamenlijke uitvoerende dienst van het hoogheem-
raadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam, en daarmee 
ook de waterbeheerder van het onderhavige plangebied). 
 
5.5.3 Huidige waterhuishoudkundige situatie 
 
Algemeen 
De planlocatie is in thans deels verhard met een voetpad en deels onverhard, dit 
betreft gras op het dijklichaam.  
 
Oppervlaktewater 
Rondom het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Voor de volledigheid: 
er is geen oppervlaktewater in het plangebied aanwezig.  
 
5.5.4 Water in relatie tot de beoogde ontwikkeling 
 
Waterberging 
Door de waterbeheerder wordt de vuistregel gehanteerd dat de toename van ver-
hard of bebouwd oppervlak met minimaal 1.000 m² voor tenminste 10% moet wor-
den gecompenseerd middels oppervlaktewater. Het dakoppervlak van de ontwikke-
ling is circa 630 m2 Hiermee ligt deze oppervlakte ruimschoots onder de als vuistregel 
gehanteerde 1.000 m2. Compensatie van verharding is dan ook niet noodzakelijk.  
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Ondergronds 
Een gedeelte van het transformatorstation wordt verdiept aangelegd op 1,3 m mi-
nus vloerpeil. De oppervlakte van het gedeelte dat ondergronds wordt aangelegd 
bedraagt 630 m2-. Gezien de geringe oppervlakte en het feit dat het ondergrondse 
gedeelte niet heel diep wordt aangelegd zijn invloeden op de grondwaterstand 
redelijkerwijs uit te sluiten.  
 
Hemelwaterafvoer 
Indien er een gescheiden stelsel aanwezig is, dan zal het hemelwater ondergrond 
worden afgevoerd naar een hemelwaterriool. Mocht dit niet het geval zijn dan zal 
de hemelwaterafvoer ondergronds worden aangesloten op het openbaar rioolstel-
sel. 
 
Materiaal 
Uitgangspunt van de waterbeheerder is dat het gebruik van uitlogende materialen 
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van regen- en oppervlaktewater. Gebruik 
van dergelijke materialen dient voorkomen te worden. 
 
5.5.5 Conclusie 
 
Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling geen 
negatieve effecten heeft op de waterhuishouding.  
 
 
5.6 Natuurwaarden 
 
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door 
middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt 
van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor 
wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. De be-
scherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbe-
schermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking van 
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige ge-
biedsbescherming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is 
geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal ni-
veau in de Structuurvisie en Verordening Ruimte is vastgelegd. 
 
Verkennend natuurwaardenonderzoek uitbreiding transformatorstation  
In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn de gevolgen van de ruimtelijke 
ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet 
en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de 
‘Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van 
het Ministerie van LNV van september 2009.  
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Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is door een ecoloog van BRO5 een 
bureauonderzoek gedaan (zie ook bijlage 4). Het doel van dit bureauonderzoek is 
om een beeld te krijgen van de gebiedskenmerken, het grondgebruik en de moge-
lijke natuurwaarden binnen het plangebied. Voor dit bronnenonderzoek is gebruik 
gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinciale natuurgegevens en 
algemene verspreidingsatlassen. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is 
vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling 
op beschermde natuurwaarden.  
 
Conclusie en aanbevelingen 
Het gehele terrein ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet 
beschermde gebieden en geheel buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Er hoeft 
geen rekening gehouden te worden met de wettelijke en planologische gebiedsbe-
scherming.  
 
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffings-
plicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). 
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om 
schade aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perio-
den zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze be-
schermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of 
vrijstelling is verleend.  
 
Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwij-
deren of verstoren van deze vogelnesten. Het is daarom aan te bevelen om beno-
digde werkzaamheden uit te voeren in de periode dat de kans op broedende vogels 
het kleinst is. Dit is het geval in de periode september tot maart. Indien dit niet mo-
gelijk is, is het aan te bevelen het terrein rondom te controleren op aanwezigheid 
van broedende vogels.  
 
Er is geen reden tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek naar beschermde plan-
ten of dieren binnen het plangebied. Met inachtneming van de bovenstaande voor-
waardes (ten aanzien van de zorgplicht en broedvogels), kan het voorgenomen plan 
in overeenstemming met de Flora- en faunawet plaats vinden.  
 
 

                                                      
5  BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbu-

reaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren 
wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in fe-
bruari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van 
EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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5.7 Luchtkwaliteit 
 
5.7.1 Beleid en regelgeving 
 
Wet Milieubeheer 
De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de 
Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder wel-
ke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoe-
fenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de be-
voegdheid:  
 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grens-

waarde; 
 een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit; 
 een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontrei-

niging; 
 een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 
 
In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en 
de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd 
die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het begrip 'niet in betekenende mate' is 
gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en fijn stof (PM10). In de Regeling 
NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woning-
bouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de luchtveront-
reiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere 
wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande 
project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit ach-
terwege blijven. 
 
5.7.2 Conclusie 
 
Het beoogde transformatorstation zal geen tot nauwelijks verkeersaantrekkende 
werking hebben. Afgezien van de enkele controle en onderhoudsbezoeken per jaar 
is het station onbemand.  
 
Om die reden heeft de bouw van het transformatorstation geen significante nega-
tieve effecten op de verkeerssituatie ter plaatse en speelt het aspect luchtkwaliteit 
geen rol bij de realisatie. 
 
 



Hoofdstuk 5 36  

5.8 Externe veiligheid 
 
5.8.1 Beleid en Regelgeving 
 
Bij externe veiligheid gaat het om het binnen aanvaardbare grenzen houden van 
risico’s bij productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om 
de kans dat derden (omwonenden of andere bedrijven c.q. assets van bedrijven) 
dodelijk letsel oplopen door een calamiteit bij een bedrijf of door een ongeval bij 
het vervoeren van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en via buisleidingen. 
Rond bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en langs routes of buis-
leidingtracés waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, zijn daarom zones inge-
steld waarbinnen de risico’s moeten worden onderzocht en getoetst bij toekomstige 
bebouwing. Hiervoor is wet- en regelgeving opgesteld.  
 
Binnen gemengde gebieden is er sprake van milieubelastende en milieugevoelige 
functies die op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. Wanneer hier sprake van is 
wordt gebruik gemaakt van bijlage 4 uit de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' 
van de VNG (2009).Deze bijlage 4 is een Staat van Bedrijfsactiviteiten voor gebieden 
met functiemening die specifiek gericht is op de toelaatbaarheid van milieubelas-
tende activiteiten binnen gebieden met functiemening. De bijlage bevat geen richt-
afstanden maar categorieën A, B en C, die aangeven onder welke omstandigheden 
activiteiten inpasbaar zijn. 
 
categorie A: toelaatbaar aanpandig aan woningen; 
categorie B: toelaatbaar indien bouwkundig afgescheiden van woningen; 
categorie C: toelaatbaar indien gesitueerd langs een hoofdweg. 
 
5.8.2 Projectlocatie 
 
Er kan vastgesteld worden dat, aangezien het transformatorstation geen gebouw 
betreft waar mensen langdurig aanwezig zijn, het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de ontwikkeling. De projectlocatie ligt in een gebied waar 
sprake is van functiemenging in de huidige situatie. Er zijn kantoren, parkeerplaat-
sen, sportvelden en een tennis- en evenementenhal aanwezig. Met het voornemen 
het gebied te ontwikkelen tot een gemengd woongebied neemt de functiemening 
toe. Er kan dan ook gebruik worden gemaakt van de bijlage 4 zoals beschreven in 
paragraaf 5.8.1. Het 150 kV transformatorstation kan worden aangemerkt als cate-
gorie B, toelaatbaar indien bouwkundig afgescheiden van woningen en andere ge-
voelige functies. 
 
Het transformatorstation inclusief de uitbreiding is in de huidige situatie bouwkun-
dig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies. In de toekomstige 
situatie zou men kunnen besluiten om de woningen (of andere gevoelige functies) 
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aansluitend op het transformatorstation inclusief uitbreiding te realiseren. Hierbij 
wordt opgemerkt dat vanuit akoestisch oogpunt, met betrekking tot woningen, er 
11,5 meter afstand tot de westgevel moet worden aangehouden (voor wat betreft 
hoogbouw). Direct woningen (of andere gevoelige functies) aan de noord- en oost-
gevel situeren lijkt onrealistisch omdat hier wegen lopen. Tegelijkertijd moet wor-
den opgemerkt dat bouwkundig afgescheiden betekent dat de toekomstige wonin-
gen of andere gevoelige functies niet aan het transformatorstation plus uitbreiding 
mogen worden gebouwd. Ook als met deze eis rekening wordt gehouden is er meer 
dan voldoende ontwerpvrijheid voor de toekomstige stedenbouwkundige invulling 
van het gebied en vormt externe veiligheid geen belemmering. Er zijn andere geval-
len waar een vergelijkbaar transformatorstation in een woonwijk is gerealiseerd, 
bijvoorbeeld het transformatorstation in de Watergraafsmeer in Amsterdam (af-
stand circa 30 meter) en de Waarderpolder in Haarlem (afstand 10 meter).  
 
Bij transformatorstations vormt transformatorbrand een risico. Brandpreventie en 
brandbestrijding zijn dus belangrijke aandachtspunten bij oliegevulde transformato-
ren. Om het brandgevaar zoveel mogelijk te ondervangen moet het verouderen van 
de olie zoveel mogelijk worden voorkomen door de temperatuur van de olie te be-
perken en door de transformator te beveiligen tegen vonkoverslag. Tussen alle 
transformatoren worden, ter voorkoming van branddoorslag of -overslag en be-
scherming van de overige transformatoren in geval van een calamiteit (brand of 
explosie) met één transformator, scheidingswanden (scherfwanden) geplaatst. De 
transformatoren worden opgesteld bovenop calamiteitenbassins voor de opvang 
van eventueel  lekkende olie. Verder zijn de transformatoren voorzien van koeling 
en een beveiliging tegen oververhitting. Voor de bestrijding van een beginnende 
brand zijn binnen de inrichting draagbare poeder- en CO2-blustoestellen aanwezig. 
Voor de inrichting komt een bedrijfsnoodplan beschikbaar. Tot slot wordt opge-
merkt dat de transformatoren worden ingebouwd in betonnen cellen.  
 
5.8.3 Conclusie  
 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de doorgang van de 
ontwikkeling. 
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5.9 EM-velden 
 
5.9.1 Algemeen 
 
De rijksoverheid heeft haar beleid voor elektromagnetische velden beschreven in het 
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 4) en de beleidsnota Nuchter omgaan met Risi-
co’s. Dit beleid omvat het voorzorgprincipe dat bij het opstellen van een bestem-
mingsplan een bepaalde afstand dient te zijn vrijgehouden tussen gevoelige be-
stemmingen en nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen. Als richtwaarde wordt 
voor de magnetische veldsterkte een waarde aangehouden van 0,4 microTesla jaar-
gemiddeld.  
 
5.9.2 Projectlocatie 
 
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing ziet toe op de realisatie van een transfor-
matorstation. Ondergrondse leidingen zullen aan dit station worden aangetakt, het 
ondergrondse kabelveld (150 kv) wordt geherstructureerd. Er is geen sprake van 
nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen. Derhalve vormen EM-velden geen be-
lemmering voor de realisatie van het transformatorstation. 
 
Daarbij wordt opgemerkt dat voor transformatorstations er geen aangescherpte 
Nederlandse norm is voor wat betreft de sterkte van het magneet veld (dit geldt wel 
voor bovengrondse lijnen). In het voorliggende geval geldt dan ook de internatio-
naal geldende ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protecti-
on) norm van 100 microTesla piek. Voor de volledigheid, het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu) heeft niets van doen met deze norm. Het RIVM of 
andere instanties kennen geen standaard methodiek om de piekwaarde van het 
magneetveld te berekenen. Liander heeft een EM studie6 laten uitvoeren. Deze is als 
bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. Uit de studie blijkt dat dat er 
in de toekomstige situatie met de realisatie van de uitbreiding van het onderstation 
geen overschrijding zal zijn aan de nieuwe buitengevels (van het station) van 100 
microtesla. 
 
 

                                                      
6  Liander, 150 kV/20 kV onderstation Bijlmer Noord, Magneetveld analyse, documentnummer: 

RLO104TB090712, 9 juli 2012 
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5.10 Ontsluiting en parkeren 
 
Ontsluiting 
Het transformatorstation wordt ontsloten via de Borchlandweg op de Holterberg-
weg. Via deze weg kan Amsterdam worden bereikt, of de richting de A2. Hiermee is 
het gebied uitstekend ontsloten. Hieraan moet worden toegevoegd dat het trans-
formatorstation nauwelijks verkeersaantrekkende werking kent. Vanuit verkeers-
kundig oogpunt zijn er geen belemmeringen ten aanzien van de voorliggende ont-
wikkeling.  
 
Parkeren 
Het transformatorstation is in principe onbemand. Verkeersbewegingen van en naar 
de inrichting zullen alleen (periodiek) optreden ten behoeve van inspectie en on-
derhoud en zijn beperkt in aantal. Indien dit het geval is kan er gebruik worden 
gemaakt van de parkeergelegenheid op het parkeerterrein aan de noordzijde van 
het station.  
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6. UITVOERBAARHEID 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
6.1.1 Wettelijk vooroverleg 
 
In het kader van artikel 3.1.1 Bro wordt het initiatief besproken met provincie, wa-
terschap en de VROM-inspectie. Dit wordt gedaan op het moment dat een definitie-
ve aanvraag om een omgevingsvergunning (inclusie alle bijlagen) is ingediend. De 
reacties van deze partijen kunnen aanleiding geven om de ruimtelijke onderbou-
wing op onderdelen aan te passen.  
 
6.1.2 Inspraak en zienswijzen 
 
Indien op grond van de inspraakverordening van de gemeente Ouder-Amstel een 
omgevingsvergunning (inclusief alle bijlagen) voor de inspraak ter visie wordt ge-
legd, zullen de eventuele reacties worden samengevat en beantwoord. Deze reacties 
kunnen leiden tot een aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing.  
 
In ieder geval zal de omgevingsvergunning (inclusief alle bijlagen) ter visie worden 
gelegd voor zienswijzen. Ook hier geldt dat de zienswijzen worden samengevat en 
beantwoord en dat deze eventueel kunnen leiden tot een aanpassing.  
 
 
6.2 Economische uitvoerbaarheid 
 
Met de invoering van de Grondexploitatiewet als onderdeel van de Wet ruimtelijke 
ordening is het verhaal van kosten verplicht. De wetgever acht het wenselijk dat de 
gemeente en ontwikkelaar het, voor bepaalde bouwplannen, onderling eens wor-
den over het kostenverhaal (zoals bepaald in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening). Voor vaststelling van het – daarvoor in aanmerking komende –besluit 
dient vast te liggen op welke wijze het kostenverhaal wordt gedekt.  
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6.2.1 Kostenverhaal 
 
Om gemaakte kosten te verhalen dient de gemeenteraad ingevolge artikel 6.12 van 
de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te stellen voor de gronden 
waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorge-
nomen. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen dat als 
bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro wordt aangewezen een bouwplan 
voor:  
a) de bouw van een of meer woningen; 
b) de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; 
c) de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte 

of met een of meer woningen; 
d) de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 

doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten min-
ste 10 woningen worden gerealiseerd; 

e) de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 
doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, 
kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe 
functies ten minste 1.500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt; 

f) de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-
vloeroppervlakte. 

 
Voorliggend plan voorziet in de bouw van een transformatorstation dat bestaat uit 
een hoofdgebouw en betreft derhalve een bouwplan waarvoor in principe een ex-
ploitatieplan dient te worden opgesteld. In afwijking hiervan behoeft de gemeente-
raad7 bij een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning waarbij wordt af-
geweken van het bestemmingsplan, geen exploitatieplan vast te stellen, indien: 
a) het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 

gronden anderszins verzekerd is.  
b) het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is, en het stellen van 

eisen, regels, of een uitwerking van regels niet noodzakelijk is. 
 
Het project wordt voor en door Liander ontwikkeld ten behoeve van het transfor-
meren van stroom. Dit houdt in dat alles kosten voor rekening van Liander komen. 
Dit wordt vastgelegd in een anterieure exploitatieovereenkomst tussen Liander en 
de gemeente Ouder-Amstel. Hiermee zijn de kosten anderszins verzekerd. In deze 
overeenkomst wordt ook opgenomen dat eventuele verzoeken tot planschade wor-
den verlegd richting ontwikkelende partij en dat de noodzakelijke geluidwerende 
maatregelen worden aangebracht door Liander.  
 
Het plan is hiermee economisch uitvoerbaar. 
 
                                                      
7 Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden door de gemeenteraad aan het college van B&W.  
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Bijlage 1:  
 

Tekeningen transformatorstation 
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 Bijlage 2:  
 

Presentatie Welstand 



 



Uitbreiding 150 kV-station 

Bijlmer-Noord
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ir. Willem Schutter, architect bna  

www.willem.schutter.nl

Bestaande toestand 

• Huidige gebouw destijds gebouwd binnen de 

contouren van de bestaande “dijk”

• Straatzijde geheel gesloten

• Kopgevel entrée voor machinerieen

• Gevel parkeerplaatszijde met 1 raam , een 

aantal vluchtdeuren en een hoofdentree  



Bestaande materialen 

• Gevel opgebouwd uit leisteen, in dit geval 

Belgische schisten, welke in dagbouw 

gewonnen worden .

• De schisten zijn donkergrijs gevoegd

• Aan de straatzijde is de oorspronkelijke 

TerraTrel-wand in “bewogen” uitvoering 

teruggezet, de schistenwand bevat in het 

midden een verzinkt draagprofiel    

Bestaande materialen, vervolg

• Aan de parkerplaatszijde bestaat de 

onderzijde van de gevel uit prefab 

betonelementen met natuursteen motief 

• Daarboven dezelfde opbouw als de 

straatgevel

• De dakrand bestaat uit donkerbruin staal

• De vluchtdeuren zijn van aluminium en licht 

pastel groen. 

• De hoofdentree is groener als markering        



Straatgevel tijdens de bouw

Kopgevel tijdens de bouw



Bestaande straatgevel

Bestaande gevel parkeerplaats



Bestaande materialen in beeld 1

Bestaande materialen in beeld 2



Bestaande materialen in beeld 3

Uitbreidingsplan  

• Uitgangspunt is : uitbreiding als bestaand

• Probleem: twee grote ingangsdeuren nodig 

• Deze deuren moeilijk te verbergen achter 

natuursteen 

• Daarmee beeldverstorend 

• Gedachte : punt waar verlengd wordt mag 

herkenbaar zijn.   



Probleemstelling in beeld

aanbouw



aanbouw

Google earth 2013



Fotomontage straatgevel

Fotomontage gevel parkeerplaats 



Nieuwe situatie

Verbindingsplaat 

• Verraadt inhoud : 

• Kabels 

• Stroomkleurig  



Uitneembare gevelplaat

3D vervorming



beelden straatzijde





beelden parkeerplaatszijde 
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 Archeologisch onderzoek  
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Projectgegevens

Projectnaam Gebiedsontwikkeling Duivendrechtseveld te Duivendrecht
Projectcode 2011/362
CIS-code 49.693

Projectleider M. Verboom-Jansen, Msc
Contact 0345-620107, m.verboom@arcbv.nl

Opdrachtgever Gemeente Ouder-Amstel; dhr. Z. Hussain
Contact 020-3043302; hussain@ouder-amstel.nl

Bevoegde overheid Gemeente Ouder-Amstel
Contact 020-4962121

Locatiegegevens

Toponiem Gebiedsontwikkeling Duivendrechtseveld
Plaats Duivendrecht
Gemeente Ouder-Amstel
Provincie Noord-Holland

Kaartblad 25G
RD-coördinaten NW: 122.768/481.924

NO: 124.048/482.109
ZO: 124.629/481.196
ZW: 123.813/480.312

Oppervlakte 190 ha

Beschrijving onderzoekslocatie

Geologie Formatie van Nieuwkoop

Geomorfologie Niet gekarteerd; in buurt van ontgonnen veenvlakte (1M46)

Bodem Niet gekarteerd, afgegraven, koopveengronden op veenmosveen
(hVs-II), en koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of
(mesotroof) broekveen (hVc-II) vlierveengronden op (meestal
niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 120 cm
(dVk-II).

Historische situatie In 1832 en 1900 zijn op de onderzoekslocatie enkele boerderijen
aanwezig maar is de locatie grotendeels onbebouwd. Vanaf 1934
zijn sportparken, volkstuinen, snelwegen, spoorbanen en
gronddepots op de onderzoekslocatie gerealiseerd.

Archeologische
verwachting

Lage archeologische trefkans op archeologische resten en/of
sporen uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd.
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Afbeelding 1. Topografische kaart van de onderzoekslocatie (blauw omlijnd) en
omgeving, voorzien van RD-coördinaten. Bron: Topografische Dienst Nederland.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In opdracht van de gemeente Ouder-Amstel heeft Archaeological Research & Con-
sultancy (ARC bv) een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd voor gebieds-
ontwikkeling Duivendrechtseveld te Duivendrecht.

Aanleiding tot dit onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging. Conform de
Wet op de archeologische monumentenzorg1 dient het plangebied eerst te worden
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden.

Het bureau-onderzoek is uitgevoerd door M. Verboom-Jansen MSc. Het archeolo-
gisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwali-
teitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2).2

1.2 Ligging en beschrijving van het onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie ligt in een grotendeels onbebouwd gebied van de gemeente
Ouder-Amstel (afb. 1) en beslaat ongeveer 190 ha. De onderzoekslocatie wordt in
het westen begrensd door de A2, in het noorden door het Amstel Businnes Park,
in oosten door de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en in het zuiden globaal door de
Burgemeester Stramanweg (afb. 2). De onderzoekslocatie wordt doorsneden door
enkele wegen en spoorwegen (afb. 3). Verder zijn gronddepots, volkstuintjes, golf-
banen, sportparken en bebouwing op de onderzoekslocatie aanwezig. De maai-
veldhoogte op de onderzoekslocatie varieert van 1,5 tot 4 m−NAP (zie afb. 4).

1.3 Overzicht van de geplande werkzaamheden

Het huidige onderzoek vindt plaats in het kader van een bestemmingsplanwijzi-
ging. Er zijn dus nog geen concrete bouwplannen. In de Visie 2020 staat dat
de onderzoekslocatie moet worden ontwikkelt tot een woon-werk-kern met enke-
le duizenden woningen en bijbehorende voorzieningen.3 In de woonkern komen
verschillende woonvormen, van laagbouw tot appartementen. Woningbouw is op
basis van het huidige bestemmingsplan, dat uit 1970 dateert, niet mogelijk.

1.4 Doel van het onderzoek

Doel van het bureau-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te ver-
wachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verkre-
gen informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoeks-
locatie opgesteld. Hierin wordt beschreven of er archeologische resten aanwezig

1In werking getreden op 1 september 2007.
2De inhoud van de KNA kan worden geraadpleegd op www.sikb.nl.
3Bron: Randvoorwaarden Gebiedsontwikkeling Duivendrecht, 2e concept, 19 augustus 2009.
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(kunnen) zijn in het plangebied, wat de potentiële aard en omvang hiervan is en
of de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied een bedreiging vormen voor
het bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hier-
mee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te worden gehouden.

1.5 Werkwijze

Voor het bureau-onderzoek wordt bronnenmateriaal uit diverse disciplines geraad-
pleegd en geı̈ntegreerd tot een archeologisch verwachtingsmodel. Op basis van
geologische, geomorfologische en bodemkundige informatie wordt een beeld ge-
schetst van de landschappelijke ontwikkeling van de omgeving van de onderzoeks-
locatie. Deze landschappelijke ontwikkeling geeft inzicht in de potentiële bewoon-
baarheid van de locatie. Voor de beschrijving van de archeologische waarden
wordt gebruikgemaakt van Archis2 – de online archeologische database van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) – , de Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden (IKAW) en de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), en, indien
van toepassing, van informatie over eerder gedaan onderzoek en archeologische
waarnemingen. Naast deze informatie is de Cultuur-historische Waardenkaart van
de provincie Noord-Holland geraadpleegd.4 De gemeente Ouder-Amstel beschikt
op moment van schrijven niet over een archeologische beleidsadvieskaart. De his-
torische ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van historisch-topografisch
kaartmateriaal en historische bronnen. Hierbij wordt ook ingegaan op eventuele
(sub)recente verstoringen die de archeologische verwachting beı̈nvloeden.

4http://gis.noord-holland.nl/chi/start.html
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2 Resultaten bureau-onderzoek

2.1 Bekende aardwetenschappelijke waarden

De onderzoekslocatie ligt in het westelijke veengebied. Het westelijke veenge-
bied is ontstaan in het Holoceen, de huidige warme periode (vanaf 10.000 14C jaar
geleden). Gedurende het Holoceen stijgt de zeespiegel, waardoor de grondwater-
spiegel in Nederland ook stijgt. Hierdoor ontstaat veen op de reeds aanwezige
pleistocene afzettingen. Dit veen vormt de Basisveen Laag binnen de Formatie
van Nieuwkoop. De pleistocene afzettingen worden tussen 8 en 12 m−NAP op de
onderzoekslocatie verwacht.5

Doordat de zeespiegel blijft stijgen, is het Basisveen vanuit het westen door de zee
overstroomd. Daarbij ontstaat eerst een brakwatermilieu waarin (lagunaire) klei
is afgezet. Rond 4100 v. Chr. is het brakwatermilieu veranderd in een wadden-
gebied, achter een kustbarrière met veel openingen (open kust). Het sediment dat
hierbij is afgezet vormt het Wormer Laagpakket binnen de Formatie van Naaldwijk
(Berendsen 2004).

In het Subboreaal (5000 – 2900 14C jaar geleden) neemt de snelheid van de zee-
spiegelstijging af. Hierdoor neemt de aanvoer van zand naar de kust toe, waardoor
de eerder gevormde strandwallen zich stabiliseren (Berendsen 2004). Het wad-
dengebied achter de strandwallen slibt ondertussen steeds verder op. Daarnaast
bouwt de kust zich uit doordat westelijk van de bestaande strandwallen nieuwe
strandwallen gevormd worden. Door de uitbouw van de kust ontstaat geleidelijk
een gesloten kust. De lagune achter de strandwallen wordt steeds zoeter, waardoor
op grote schaal veen gevormd wordt. Dit veen vormt het Hollandveen Laagpakket
binnen de Formatie van Nieuwkoop.

In eerste instantie is er sprake van een eutroof (voedselrijk) milieu waarin riet- en
broekveen wordt gevormd. Naarmate het veenpakket dikker wordt en de veenvor-
mende planten niet meer bij het grondwater kunnen komen, ontstaat een oligotroof
(voedselarm) milieu, waarin hoogveen wordt gevormd. Dit hoogveen bestaat voor-
namelijk uit veenmosveen (De Mulder et al. 2003, Berendsen 2004). Het veenge-
bied wordt doorsneden door enkele veenrivieren. Langs deze veenrivieren heeft
niet of nauwelijks fluviatiele sedimentatie plaatsgevonden. Belangrijke rivieren in
de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de Amstel en de Vecht.

Vanaf 1500 v. Chr. dringt de zee via de monding van de Vecht, bij Bergen, het land
binnen. Hierbij treedt op grote schaal erosie van het veengebied op en wordt het
Oer-IJ gevormd. Ten noorden van het Oer-IJ vindt pas vanaf 1000 n. Chr. afbraak
van het veengebied plaats, door de vorming van de Zuiderzee. Hierbij ontstaan
in Noord-Holland veel grote meren, zoals de Schermer, de Purmer, de Wormer en
de Beemster, die later zijn ingepolderd. Door doorbraken van de Zuiderzeedijk
treedt nog veel erosie op. De mariene afzettingen die hierbij op het veen zijn
afgezet, worden gerekend tot het Laagpakket van Walcheren van de Formatie van
Naaldwijk. Zuidelijk van het Oer-IJ, waar de onderzoekslocatie ook ligt, blijft het

5Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)/Archis2, kaart: Pleistoceen top.
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veengebied voor erosie gespaard.

Op de geomorfologische kaart is de onderzoekslocatie niet gekarteerd. Er mag ech-
ter vanuit worden gegaan dat de onderzoekslocatie in een veenontginningsvlakte
(1M46) ligt, waar ook de rest van de Groot Duivendrechtse Polder toe behoort.

Een deel van de onderzoekslocatie is niet gekarteerd op de bodemkaart (afb. 6).
In het westen van de onderzoekslocatie, ongeveer ter plaatse van het gronddepot,
is de bodem afgegraven. In het noorden van de onderzoekslocatie zijn koopveen-
gronden op veenmosveen (hVs-II) aanwezig, in het oosten van de onderzoeksloca-
tie zijn koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen
(hVc-II) aanwezig en in het westen van de onderzoekslocatie zijn vlierveengron-
den op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 120 cm (dVk-
II) aanwezig. Koopveengronden zijn kleiige eerdveengronden met een veraarde
bovengrond van 15 tot 50 cm dikte (De Bakker & Schelling 1989). De kleiige
bovengrond is afkomstig vanuit de Zuiderzee. Vlierveengronden zijn veengron-
den met een weinig (max. 15 cm dik) of niet veraarde moerige bovengrond en
met een ongerijpte ondergrond. Vlierveengronden zijn niet of nauwelijks veraard
omdat de grondwaterstand zo hoog is. Een grondwaterstand van II betekent dat
de gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm –mv ligt en de ge-
middeld laagste grondwaterstand tussen 50 en 80 cm –mv ligt. Ten oosten van
de Groot Duivendrechtse Polder ligt de Amstel. Langs de Amstel ligt een smalle
strook drechtvaaggronden (Mv41C). Door het weinige sediment dat door de Am-
stel wordt vervoerd, zijn de oeverwallen gefundeerd op veen. Dit veen komt binnen
80 cm –mv voor (De Bakker & Schelling 1989).

2.2 Bekende archeologische waarden

Met betrekking tot de archeologische verwachting en bekende archeologische waar-
den moet onderscheid worden gemaakt tussen de periode voor de Late Middeleeu-
wen en de periode vanaf de Late Middeleeuwen. Voor de Late Middeleeuwen
vond bewoning plaats op de hoger gelegen delen van het landschap, zoals strand-
wallen, dekzandruggen en rivier-oeverwallen. Vanaf de Late Middeleeuwen is het
landschap minder van belang en worden ook minder aantrekkelijke gebieden ont-
gonnen en bewoond. Gedurende een groot deel van het Holoceen maakt de on-
derzoekslocatie deel uit van een veenmoeras, dat tot de Late Middeleeuwen niet
aantrekkelijk voor bewoning is. Hierdoor heeft de onderzoekslocatie op de IKAW
(afb. 7) een lage archeologische trefkans. Een deel van de onderzoekslocatie is
door bebouwing niet gekarteerd.

Volgens de Archeologische Monumentenkaart en de cultuurhistorische waarden-
kaart van de Provincie Noord-Holland6 zijn op de onderzoekslocatie geen archeo-
logische monumenten aanwezig. In de omgeving van de onderzoekslocatie, dicht
bij de Amstel is een monument van archeologische waarde aanwezig (AMK-terrein
1925). Hier is een huisterp met sporen van bewoning uit de Nieuwe Tijd aanwezig.

6http://gis.noord-holland.nl/chi/start.html.
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Binnen de onderzoekslocatie zijn geen archeologische waarnemingen bekend. Di-
rect ten westen van de onderzoekslocatie is aan het maaiveld kogelpotaardewerk uit
de Late Middeleeuwen aangetroffen (waarnemingsnrs. 102.659 en 102.676). Di-
rect ten zuiden van de onderzoekslocatie is kogelpotaardewerk aangetroffen (waar-
nemingsnr. 18.624) Mogelijk is bij deze waarneming sprake van een huisterpje.
Ten zuidwesten van de onderzoekslocatie is steengoed uit de Nieuwe Tijd aange-
troffen (waarnemingsnr. 102.729).

Onderzoeken in de omgeving van de onderzoekslocatie hebben geen extra aanvul-
lende informatie met betrekking tot het plangebied opgeleverd.

Samenvattend kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie een lage trefkans heeft
op archeologische resten en/of sporen uit de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe
Tijd. In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn resten vanaf de Late Middel-
eeuwen bekend.

2.3 Historische situatie en bouwhistorische waarden

Het veengebied is vanaf de Late Middeleeuwen ontgonnen. Rond het jaar 1000
zijn de ontginners al ver in zuidelijke richting het Noord-Hollands veengebied
binnengedrongen en zijn de venen in de omgeving van Amsterdam op verschil-
lende plaatsen bewoond (Barends et al. 2005). De bewoning heeft voornamelijk
plaatsgevonden langs de verschillende veenstroompjes. De Groot Duivendrecht-
se Polder, waar ook de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is vanaf de 12e eeuw
ontgonnen. Hierbij werd ontgonnen vanaf de oeverwallen van de Amstel (Schutter-
Zijlstra et al. 2007). De ontginningen in het veengebied zijn geleid door de graven
van Holland. De ontginning van het veen verloopt volgens een vast patroon waarbij
langgerekte kavels van gelijke lengte en breedte worden aangelegd. Om het veen
te ontwateren zijn sloten aangelegd. Hierdoor oxideert het veen en treedt inklin-
king op. Door de ontwatering en voortschrijdende inklinking is het maaiveldniveau
van de Groot Duivendrechtse Polder inmiddels gedaald tot circa 2 m−NAP.7 Dit
heeft eveneens tot gevolg dat de Amstel hoger in het landschap is komen te liggen
en nu één van de hoogste delen van de Duivendrechtse Polder vormt. Vanaf de
17e eeuw neemt de welvaart toe en word de Groot Duivendrechtse Polder steeds
meer van belang voor de stad Amsterdam. Ook worden langs de Amstel een aantal
buitenplaatsen gebouwd en pleziertuinen aangelegd voor rijke Amsterdamse han-
delslieden (Thijs 2009).

In 1832 is de onderzoekslocatie grotendeels onbebouwd (afb. 8 t/m 9). In het oos-
ten van de onderzoekslocatie zijn aan de molenwetering enkele boerderijen aan-
wezig. In 1900 (afb. 12) is de situatie nog hetzelfde als in 1832. In 1935 is in het
oosten van de onderzoekslocatie een golfbaan van 34 ha. aangelegd (zie afb. 3).
In 1954 is de A2 geopend. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn ten oosten
van de A2 enkele grote volkstuincomplexen aangelegd. Hieraan grenzend werd
een slibveld aangelegd. In de jaren zeventig zijn de sportparken Strandvliet en

7http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/documenten/MIPrapporten/gemeentebeschrijvingen/Ouder
Amstel.pdf
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De Toekomst op de onderzoekslocatie aangelegd. In de jaren tachtig en negen-
tig is het sportpark Borcheland aangelegd en station Duivendrecht gerealiseerd.
In 1993 is de zuidelijke tak van de spoorlijn tussen Amsterdam RAI en Duivend-
recht voltooid. In 1996 is de kruising van de Holterbergweg met de Burgemeester
Stramanweg gereconstrueerd en zijn parkeerplaatsen aangelegd. In 2008 is de be-
bouwing op het terrein van Endemol gerealiseerd (afb. 2). Van de oorspronkelijke
verkaveling is vrij weinig meer over.8

Volgens de KennisInfrastructuur Cultuurhistorie9 en de cultuurhistorische waar-
denkaart van de Provincie Noord-Holland zijn er geen rijksmonumenten, geen
provinciale monumenten en geen historische waterwegen op de onderzoeksloca-
tie aanwezig. Er zijn dus geen bouwhistorische waarden op de onderzoekslocatie
aanwezig.

2.4 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

De onderzoekslocatie ligt in de Groot Duivendrechtse Polder die in de Late Mid-
deleeuwen ontgonnen is. Tot aan de ontginning is er sprake van een veenmoeras
dat onaantrekkelijk voor bewoning is. De onderzoekslocatie heeft dan ook een la-
ge archeologische trefkans op archeologische resten en/of sporen uit de periode
Laat-Paleolithicum – Vroege Middeleeuwen. Na de ontginning (Late Middeleeu-
wen – Nieuwe Tijd) is er wel sprake van bewoning, maar blijft de trefkans laag.
In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn resten vanaf de Late Middeleeu-
wen bekend. Eventueel aanwezige archeologische resten worden verwacht onder
de bouwvoor. Gezien de hoge grondwaterstand kunnen zowel anorganische resten
zoals (vuur)steen, aardewerk en metaal als organische resten zoals hout en bot be-
waard zijn gebleven. Mogelijk zijn de eventueel aanwezige resten al deels door het
huidige landgebruik verstoord. Eventuele diepere ontginningssporen kunnen nog
wel aanwezig zijn.

8Bron: Randvoorwaarden Gebiedsontwikkeling Duivendrechtseveld, 2e concept, 19 augustus
2009.

9www.kich.nl

9



Rapport 2011-135 ARC bv

3 Samenvatting en conclusie

De onderzoekslocatie ligt in het westelijk veengebied, in de Groot Duivendrecht-
se Polder die in de Late Middeleeuwen ontgonnen is. Tot aan de ontginning is er
sprake van een veenmoeras dat onaantrekkelijk voor bewoning is. De onderzoeks-
locatie heeft dan ook een lage archeologische trefkans op archeologische resten
en/of sporen uit de periode Laat-Paleolithicum – Vroege Middeleeuwen. Na de
ontginning (Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd) is er wel sprake van bewoning,
maar blijft de trefkans laag. In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn resten
vanaf de Late Middeleeuwen bekend. In 1832 en 1900 is de onderzoekslocatie gro-
tendeels onbebouwd en zijn enkele boerderijen aanwezig. Vanaf 1934 zijn sport-
parken, volkstuinen, snelwegen, spoorbanen en gronddepots op de onderzoekslo-
catie gerealiseerd. Mogelijk zijn de eventueel aanwezige resten al deels door het
huidige landgebruik verstoord. Eventuele diepere ontginningssporen kunnen nog
wel aanwezig zijn.

Geconcludeerd kan worden dat de onderzoekslocatie een lage archeologische tref-
kans op archeologische resten en/of sporen uit de periode Laat-Paleolithicum –
Nieuwe Tijd heeft.
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4 Aanbeveling

Gezien de lage archeologische verwachting van het plangebied is vervolgonder-
zoek niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt de onderzoekslocatie vrij te geven. Het
is aan de bevoegde overheid, de gemeente Ouder-Amstel, om de onderzoekslocatie
definitief vrij te geven. De meldingsplicht conform art. 53 van de Monumentenwet
uit 1988 blijft hoe dan ook van kracht. Mochten bij graafwerkzaamheden op de
onderzoekslocatie alsnog archeologische resten en/of sporen worden aangetroffen,
dient dit direct te worden gemeld aan de bevoegde overheid.
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Afbeelding 2. Bebouwing op de onderzoekslocatie (zwart omlijnd).
Bron: Randvoorwaarden Gebiedsontwikkeling Duivendrechtseveld, 2e concept, 19 augustus 2009.



Afbeelding 3. Landgebruik op de onderzoekslocatie (zwart omlijnd).
Bron: Randvoorwaarden Gebiedsontwikkeling Duivendrechtseveld, 2e concept, 19
augustus 2009.



Afbeelding 4. Hoogtekaart in de omgeving van de onderzoekslocatie (blauw omlijnd).
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Afbeelding 8. Het westen van de onderzoekslocatie (blauw omcirkeld) op een kaart uit
1832. Bron: www.watwaswaar.nl.

Afbeelding 9. Het zuidwesten van de onderzoekslocatie (blauw omcirkeld) op een kaart uit
1832. Bron: www.watwaswaar.nl.



Afbeelding 10. Het zuiden en oosten van de onderzoekslocatie op een kaart uit 1832.
De kaart is westelijk gericht. Bron: www.watwaswaar.nl.

Afbeelding 11. Het noordelijkste puntje van de onderzoekslocatie (blauw omcirkeld) op een
kaart uit 1832. Bron: www.watwaswaar.nl.
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   Quickscan flora en fauna 
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Advies : Verkennend natuurwaardenonderzoek

Locatie : Borchlandweg, Amsterdam (NH)
Datum : 13 januari 2012
Projectnummer : 211x05658

Opgesteld door : Pauline Maas – Ecoloog ruimtelijke ordening

Natuurbescherming in Nederland
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van
een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het
plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeen-
stemming is met de natuurwetgeving. De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd
in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een
uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige ge-
biedsbescherming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die is geïntrodu-
ceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de Structuurvisie
en Verordening Ruimte is vastgelegd.

Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden
en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in
Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er n.a.v. projecten, plannen
en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart ge-
bracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief
effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Natuurmonu-
ment) zijn vergunningsplichtig.

Provinciaal beleid
De EHS en de provinciale groenstructuur zijn ruimtelijk in de Structuurvisie en Verordening vast-
gelegd. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingszones.
Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en verbindings-
zones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot de
EHS. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het
provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdie-
ren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bij-
zondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren,
schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de
soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene zorg-
plicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende
maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
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Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden
zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De
zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval
dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de
juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstel-
ling beschermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (teza-
men tabel 3) en met alle vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie gewenst
is. Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste vraag
of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op
dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.

Met passende maatregelen kan de aanvraagprocedure voor een ontheffing voorkomen worden.
Voor soorten van 'tabel 2' geldt bovendien dat een ontheffing niet nodig is wanneer gewerkt
wordt conform een door LNV goedgekeurde gedragscode. Als passende maatregelen niet moge-
lijk zijn dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden op grond van een belang behorende
bij het beschermingsregime waaronder de soort beschermd wordt.

Ligging en begrenzing van het plangebied
De ruimtelijke ontwikkeling betreft de uitbreiding van een transformatorstation, gelegen aan de
Borchlandweg / Holterbergerweg op parkeerterrein P2 nabij de Amsterdam Arena. Het plange-
bied bestaat uit onbebouwd terrein. Opgaande begroeiingen zijn tevens afwezig.

Impressie van het plangebied: in de linkerafbeelding is het huidige transformator station te zien met de verharde

parkeerplaats ten zuiden van het gebouw, in de rechterafbeelding is het transformatorstation aan de rechterzijde

ten zien en is tevens de opgaande wal met wandelpad zichtbaar waar de uitbreiding van het gebouw voorzien is.

Verkennend natuurwaardenonderzoek uitbreiding transformatorstation
In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet
tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet en planologisch beschermde
natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en
faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.
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Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is door een ecoloog van BRO1 een bureauonder-
zoek gedaan. Het doel van dit bureauonderzoek is om een beeld te krijgen van de gebiedsken-
merken, het grondgebruik en de mogelijke natuurwaarden binnen het plangebied. Voor dit
bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals de provinciale na-
tuurgegevens en algemene verspreidingsatlassen. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is
vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op be-
schermde natuurwaarden.

Natuurbeschermingswet
Het projectgebied ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde
gebieden. Binnen een afstand van 3 kilometer komen geen wettelijk beschermde natuurgebie-
den voor. Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied ‘Mar-
kermeer & IJmeer’ ligt op ongeveer 7 kilometer afstand van het projectgebied. Mogelijk versto-
rende effecten van de ruimtelijke ontwikkeling zoals versnippering, verandering van de water-
huishouding, verstoring door licht, geluid, trillingen en menselijke activiteit op de aangewezen
habitattypen en habitatsoorten zijn in dit geval, gezien de afstand tussen het plangebied en het
Natura 2000-gebied, redelijkerwijs uit te sluiten.

Planologisch beschermde natuurwaarden
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenlig-
gende verbindingszones. Het plangebied ligt geheel buiten de Ecologische Hoofdstructuur zoals
deze is vastgesteld in de Verordening Ruimte van provincie Noord-Holland. De open graslanden
ten westen van de A2, op ongeveer 700 meter afstand van het plangebied, zijn wel aangewezen
als EHS. Door de voorgenomen ontwikkeling zullen de wezenlijke kenmerken van het nabijgele-
gen EHS niet aangetast worden.

Flora
Binnen het plangebied zijn door de huidige inrichtingen en aanwezige verhardingen geen bij-
zondere of beschermde plantensoorten aanwezig.

Grondgebonden zoogdieren
In het plangebied kunnen enkele algemeen beschermde diersoorten van beschermingsniveau 1
op enige wijze in het plangebied voorkomen (bijvoorbeeld langs de opgaande wal met het wan-
delpad). Het zal in dit geval gaan om soorten zoals muizen. Voor deze soorten geldt een algeme-
ne vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van algemene
verspreidingsgegevens en habitatvoorkeur is het voorkomen van grondgebonden strenger be-
schermde soorten, zoals Steenmarter en Eekhoorn, binnen het plangebied en/of het gebouw re-
delijkerwijs uit te sluiten. Het plangebied is door de aanwezige verhardingen niet geschikt als
leefgebied voor zoogdiersoorten. De kans dat vleermuizen in het gebouw aanwezig wordt zeer
klein ingeschat. Het plangebied maakt verder geen deel uit van een foerageergebied of vliegrou-
te. Aanvullend onderzoek naar vleermuizen in het gebouw wordt daarom in dit geval niet nood-
zakelijk geacht.

                                                     
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus. Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft

als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de
door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de
discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen
op het gebied van ecologisch onderzoek.
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Vogels
Vogelsoorten met jaarrond beschermde nestplaatsen volgens de ‘Aangepaste lijst jaarrond be-
schermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (2009) worden door de inrichting van het ter-
rein niet binnen het plangebied verwacht. Het is niet waarschijnlijk dat vogelsoorten binnen of
direct rondom het plangebied nestelen door de afwezigheid van opgaande begroeiingen. Voor
algemene soorten geldt wel altijd dat hun nestplaats beschermd is gedurende de periode dat
deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet
mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het (verwijderen of) verstoren van deze vogelnes-
ten. Het is daarom aan te bevelen om te zorgen dat er geen vogelsoorten in de bebouwing kun-
nen nestelen gedurende de werkzaamheden. Met inachtneming van deze voorwaarde (geen ver-
storende werkzaamheden in het geval er vogels binnen of in de directe nabijheid van het plan-
gebied nestelen) in overeenstemming met de Flora- en faunawet plaats vinden.

Vissen, amfibieën en reptielen
Het plangebied heeft geen specifieke waarde voor algemene en beschermde vis- amfibie- of rep-
tielsoorten, op basis hiervan is het voorkomen van streng beschermde vissen, amfibieën en rep-
tielen redelijkerwijs uitgesloten. Voor algemene soorten, zoals Bruine kikker of Gewone pad,
geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunwet bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Beschermde ongewervelde diersoorten
Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied geen waarde door het ontbreken
van geschikte biotopen en vegetaties. Het voorkomen van beschermde ongewervelde soorten is
echter met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer specifieke eisen aan
hun leefomgeving stellen. Derhalve zijn negatieve effecten op deze soortgroep redelijkerwijs niet
te verwachten.

Conclusie en aanbevelingen
Het gehele terrein ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde
gebieden en geheel buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Er hoeft geen rekening gehouden te
worden met de wettelijke en planologische gebiedsbescherming.

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel
een zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat
de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of
zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren
in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhanke-
lijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd
zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.

Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of versto-
ren van deze vogelnesten. Het is daarom aan te bevelen om benodigde werkzaamheden uit te
voeren in de periode dat de kans op broedende vogels het kleinst is. Dit is het geval in de periode
september tot maart. Indien dit niet mogelijk is, is het aan te bevelen het terrein rondom te con-
troleren op aanwezigheid van broedende vogels. Er is geen reden tot het uitvoeren van aanvul-
lend onderzoek naar beschermde planten of dieren binnen het plangebied. Met inachtneming
van de bovenstaande voorwaardes (ten aanzien van de zorgplicht en broedvogels), kan het voor-
genomen plan in overeenstemming met de Flora- en faunawet plaats vinden.
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Het eigenbedrijf van het 
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• Het aantal, de liggingconfiguratie en

De componenten die geen on

berekening.
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Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensio

relevante stroomvoerende delen van het 

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

mbH, Berlin, Duitsland).

 

Magneetveld

De berekende waarde van 

deze waarde nooit worden overschreden

 

Grenzen van model

Vanaf het 

onderstation

 

3.2 Rekenstromen

De stromen in de geleiders worden symmetrisch verondersteld

Voor de 

De stroomrichting wordt 

afgaande 20 kV kabels.

Voor het berekenen van 

van de componenten

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

 

Uitgangspunten

Model 

De uitbreiding van onder

transformatoren en twee schakelhallen

uitbreiding met de twee transformatoren en schakelhal

Ontwerp 

De basis voor de magneetveldberekeningen is het ontwerp van 

beschreven in hoofdstuk

Het eigenbedrijf van het 

weinig bijdragen aan het magneetveld.

Het aardnet van het 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

van het magneetveld.

Vanuit het ontwerp worden onderstaande invoergegevens gebruikt:

Positie van de 20 kV schakelinstallaties;

Positie en oriëntatie van de

Het aantal, de liggingconfiguratie en

De componenten die geen on

berekening. 

Software 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensio

relevante stroomvoerende delen van het 

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

mbH, Berlin, Duitsland).

Magneetveld 

De berekende waarde van 

waarde nooit worden overschreden

Grenzen van model 

het onderstation 

station wordt meegenomen binnen de erfgrens.

Rekenstromen

De stromen in de geleiders worden symmetrisch verondersteld

Voor de stromen door het railsysteem wordt verondersteld

De stroomrichting wordt 

afgaande 20 kV kabels.

het berekenen van 

van de componenten

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

Uitgangspunten 

De uitbreiding van onderstation Bijlmer Noord

transformatoren en twee schakelhallen

met de twee transformatoren en schakelhal

De basis voor de magneetveldberekeningen is het ontwerp van 

beschreven in hoofdstuk 2. 

Het eigenbedrijf van het onderstation 

en aan het magneetveld.

Het aardnet van het onderstation 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

van het magneetveld. 

p worden onderstaande invoergegevens gebruikt:

an de 20 kV schakelinstallaties;

Positie en oriëntatie van de twee

Het aantal, de liggingconfiguratie en

De componenten die geen onderdeel zijn van de primaire installaties worden niet meegenomen in de 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensio

relevante stroomvoerende delen van het 

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

mbH, Berlin, Duitsland). 

De berekende waarde van het magneetveld

waarde nooit worden overschreden

 

station lopen diverse kabelverbindingen. 

meegenomen binnen de erfgrens.

Rekenstromen 

De stromen in de geleiders worden symmetrisch verondersteld

door het railsysteem wordt verondersteld

De stroomrichting wordt verondersteld 

afgaande 20 kV kabels. 

het berekenen van de grenswaarde van 

van de componenten. 

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord – Magneetveld analyse

Bijlmer Noord

transformatoren en twee schakelhallen. Er wordt een analyse gemaakt van het magneetveld voor de 

met de twee transformatoren en schakelhal

De basis voor de magneetveldberekeningen is het ontwerp van 

rstation wordt niet mee gemodelleerd. Verhoudingsgewijs zal dit erg 

en aan het magneetveld. 

rstation wordt niet gemodelleerd. Bij de magneetveld berekening wordt 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

p worden onderstaande invoergegevens gebruikt:

an de 20 kV schakelinstallaties; 

twee geplande transformatoren van 80 MVA;

Het aantal, de liggingconfiguratie en de opbouw van de kabelcircuits.

derdeel zijn van de primaire installaties worden niet meegenomen in de 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensio

relevante stroomvoerende delen van het onde

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

magneetveld is de grenswaarde

waarde nooit worden overschreden buiten de erfgrens

lopen diverse kabelverbindingen. 

meegenomen binnen de erfgrens.

De stromen in de geleiders worden symmetrisch verondersteld

door het railsysteem wordt verondersteld

verondersteld vanaf de 150 kV zijde van de transformatoren richting de 

de grenswaarde van 

Magneetveld analyse 

 

Bijlmer Noord bestaat in hoofdlijnen 

r wordt een analyse gemaakt van het magneetveld voor de 

met de twee transformatoren en schakelhal

De basis voor de magneetveldberekeningen is het ontwerp van 

wordt niet mee gemodelleerd. Verhoudingsgewijs zal dit erg 

wordt niet gemodelleerd. Bij de magneetveld berekening wordt 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

p worden onderstaande invoergegevens gebruikt:

 

ande transformatoren van 80 MVA;

de opbouw van de kabelcircuits.

derdeel zijn van de primaire installaties worden niet meegenomen in de 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensio

onderstation gemodelleerd worden.

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

is de grenswaarde

buiten de erfgrens

lopen diverse kabelverbindingen. 

meegenomen binnen de erfgrens. 

De stromen in de geleiders worden symmetrisch verondersteld

door het railsysteem wordt verondersteld

vanaf de 150 kV zijde van de transformatoren richting de 

de grenswaarde van 100 microtesla

in hoofdlijnen uit twee delen, namelijk 

r wordt een analyse gemaakt van het magneetveld voor de 

met de twee transformatoren en schakelhal 2. Schakelhal

De basis voor de magneetveldberekeningen is het ontwerp van onder

wordt niet mee gemodelleerd. Verhoudingsgewijs zal dit erg 

wordt niet gemodelleerd. Bij de magneetveld berekening wordt 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

p worden onderstaande invoergegevens gebruikt: 

ande transformatoren van 80 MVA;

de opbouw van de kabelcircuits.

derdeel zijn van de primaire installaties worden niet meegenomen in de 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensio

gemodelleerd worden.

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

is de grenswaarde van 100

buiten de erfgrens. 

lopen diverse kabelverbindingen. De invloed van de kabel

De stromen in de geleiders worden symmetrisch verondersteld over de drie fasen

door het railsysteem wordt verondersteld dat die dezelfde richting hebben

vanaf de 150 kV zijde van de transformatoren richting de 

microtesla wordt de nominale stroom gehanteerd

uit twee delen, namelijk 

r wordt een analyse gemaakt van het magneetveld voor de 

Schakelhal 1 is een reservehal.

onderstation Bijlmer Noord

wordt niet mee gemodelleerd. Verhoudingsgewijs zal dit erg 

wordt niet gemodelleerd. Bij de magneetveld berekening wordt 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

ande transformatoren van 80 MVA; 

de opbouw van de kabelcircuits. 

derdeel zijn van de primaire installaties worden niet meegenomen in de 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

(build 2786) gebruikt. Met EFC400 worden de berekeningen driedimensionaal uitgevoerd, waarbij de 

gemodelleerd worden. 

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

van 100 microtesla

e invloed van de kabels binnen het 

over de drie fasen

dat die dezelfde richting hebben

vanaf de 150 kV zijde van de transformatoren richting de 

wordt de nominale stroom gehanteerd

Pagina 

uit twee delen, namelijk twee 

r wordt een analyse gemaakt van het magneetveld voor de 

1 is een reservehal.

Bijlmer Noord zoals 

wordt niet mee gemodelleerd. Verhoudingsgewijs zal dit erg 

wordt niet gemodelleerd. Bij de magneetveld berekening wordt 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

derdeel zijn van de primaire installaties worden niet meegenomen in de 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

naal uitgevoerd, waarbij de 

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

microtesla. In de praktijk 

e invloed van de kabels binnen het 

over de drie fasen. 

dat die dezelfde richting hebben. 

vanaf de 150 kV zijde van de transformatoren richting de 

wordt de nominale stroom gehanteerd

Pagina 8 van 15 

 

twee 

r wordt een analyse gemaakt van het magneetveld voor de 

1 is een reservehal. 

zoals 

wordt niet mee gemodelleerd. Verhoudingsgewijs zal dit erg 

wordt niet gemodelleerd. Bij de magneetveld berekening wordt 

gezocht naar de worst case situatie. Het meenemen van het aardnet zal namelijk leiden tot verlaging 

derdeel zijn van de primaire installaties worden niet meegenomen in de 

Voor het berekenen van de magnetische veldsterkte wordt het softwarepakket EFC400 versie 2008 

naal uitgevoerd, waarbij de 

EFC400: Programmatuur van Forschungsgesellschaft für Energie und Umwelttechnologie (FGEU, 

. In de praktijk zal 

s binnen het 

vanaf de 150 kV zijde van de transformatoren richting de 

wordt de nominale stroom gehanteerd 



150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

9 juli 2012 

 

 

4 Magneetvelden

4.1 3D

Om het magneetveld

worden in 

het onder

stroomwaarde

 

In Figuur 

positie en oriëntatie 

Figuur 2

 

 

Dit 3D model 

erfgrens komt.

 

4.2 Grensw

In Figuur 

groene rechthoek

is de ligging van het 

rechthoek.

 

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

 

agneetvelden

3D-model 

het magneetveld

worden in het software pakket 

onderstation gemodelleerd. Vervolgens krijgt elk stroomvoerend deel de bijbehore

stroomwaarde en stroomrichting

Figuur 3 is het 3D-

positie en oriëntatie van de diverse onderdelen van de installatie 

2. 

Figuur 3, 3D

it 3D model is gebruikt om aan te tonen dat de 

erfgrens komt. 

Grenswaarde

Figuur 4 is de uitbreiding 

groene rechthoek ten opzichte van een uitsnede van de zogenaamde ‘plankaart’. Op deze 

is de ligging van het 

rechthoek. 

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

agneetvelden 

het magneetveld te kunnen berekenen moet een 3D

het software pakket EFC

gemodelleerd. Vervolgens krijgt elk stroomvoerend deel de bijbehore

en stroomrichting.

-model opgenomen van het 

van de diverse onderdelen van de installatie 

, 3D-model middenspanningsdeel 

gebruikt om aan te tonen dat de 

aarde magneetveld

uitbreiding van het 

ten opzichte van een uitsnede van de zogenaamde ‘plankaart’. Op deze 

is de ligging van het huidige onder

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord – Magneetveld analyse

te kunnen berekenen moet een 3D

EFC-400 alle stroomvoerende delen van het 

gemodelleerd. Vervolgens krijgt elk stroomvoerend deel de bijbehore

. 

model opgenomen van het 

van de diverse onderdelen van de installatie 

middenspanningsdeel 

gebruikt om aan te tonen dat de 

agneetveld 

van het onderstation 

ten opzichte van een uitsnede van de zogenaamde ‘plankaart’. Op deze 

onderstation Bijlmer Noord

Magneetveld analyse 

 

te kunnen berekenen moet een 3D-

alle stroomvoerende delen van het 

gemodelleerd. Vervolgens krijgt elk stroomvoerend deel de bijbehore

model opgenomen van het middenspanningsdeel

van de diverse onderdelen van de installatie 

middenspanningsdeel uitbreiding onder

gebruikt om aan te tonen dat de grenswaarde 

station Bijlmer Noord

ten opzichte van een uitsnede van de zogenaamde ‘plankaart’. Op deze 

Bijlmer Noord aangegeven door middel van een 

-model worden gemaakt. Om dit te realiseren 

alle stroomvoerende delen van het 

gemodelleerd. Vervolgens krijgt elk stroomvoerend deel de bijbehore

middenspanningsdeel

van de diverse onderdelen van de installatie is overeenkomstig de lay

uitbreiding onder

grenswaarde van 100 

Bijlmer Noord weergegeven

ten opzichte van een uitsnede van de zogenaamde ‘plankaart’. Op deze 

aangegeven door middel van een 

model worden gemaakt. Om dit te realiseren 

alle stroomvoerende delen van het middenspanningsdeel

gemodelleerd. Vervolgens krijgt elk stroomvoerend deel de bijbehore

middenspanningsdeel van het onder

is overeenkomstig de lay

uitbreiding onderstation Bijlmer Noord

100 microtesla 

weergegeven door middel van een 

ten opzichte van een uitsnede van de zogenaamde ‘plankaart’. Op deze 

aangegeven door middel van een 

Pagina 

model worden gemaakt. Om dit te realiseren 

middenspanningsdeel

gemodelleerd. Vervolgens krijgt elk stroomvoerend deel de bijbehorende fase

onderstation. De 

is overeenkomstig de lay-out van 

Bijlmer Noord 

microtesla nooit buiten de 

door middel van een 

ten opzichte van een uitsnede van de zogenaamde ‘plankaart’. Op deze zelfde 

aangegeven door middel van een grijze

Pagina 9 van 15 

 

model worden gemaakt. Om dit te realiseren 

middenspanningsdeel van 

nde fase, 

De 

out van 

 

nooit buiten de 

door middel van een 

zelfde kaart 

grijze 



150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

9 juli 2012 

 

 

 

De grenswaarde

bedraagt 

getoetst op deze 

grenswaarde bereiken

grenswaarde van 100 microtesla

 

Uit de analyse van het magneetveld blijkt dat 

van de uitbreiding 

kan optreden bij 

ruim onder de grenswaarde van 100 microtesla.

 

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

 

grenswaarde van het magneetveld waar de algemene bevolking aan b

bedraagt 100 microtesla

getoetst op deze grens

waarde bereiken

grenswaarde van 100 microtesla

Uit de analyse van het magneetveld blijkt dat 

van de uitbreiding ten opzichte van de andere 

kan optreden bij een 

ruim onder de grenswaarde van 100 microtesla.

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

Figuur 

van het magneetveld waar de algemene bevolking aan b

microtesla zoals door ICNIRP is vastgelegd. 

grenswaarde. Op enkele locaties binnen het 

waarde bereiken, maar deze 

grenswaarde van 100 microtesla

Uit de analyse van het magneetveld blijkt dat 

ten opzichte van de andere 

een hoge belasting van het onderstation. Deze magneetveldsterkte blijft evengoed 

ruim onder de grenswaarde van 100 microtesla.

150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord – Magneetveld analyse

Figuur 4, weergave onderstation Bijlmer Noord

van het magneetveld waar de algemene bevolking aan b

zoals door ICNIRP is vastgelegd. 

Op enkele locaties binnen het 

deze locaties liggen

grenswaarde van 100 microtesla zal daarom 

Uit de analyse van het magneetveld blijkt dat 

ten opzichte van de andere 

hoge belasting van het onderstation. Deze magneetveldsterkte blijft evengoed 

ruim onder de grenswaarde van 100 microtesla.

Magneetveld analyse 

 

weergave onderstation Bijlmer Noord

van het magneetveld waar de algemene bevolking aan b

zoals door ICNIRP is vastgelegd. 

Op enkele locaties binnen het 

locaties liggen ruim binnen de erfgrens van het 

daarom nooit optreden buiten de erfgrens van het 

Uit de analyse van het magneetveld blijkt dat op maaiveld niveau aan 

ten opzichte van de andere nieuwe gevels 

hoge belasting van het onderstation. Deze magneetveldsterkte blijft evengoed 

ruim onder de grenswaarde van 100 microtesla. 

weergave onderstation Bijlmer Noord

van het magneetveld waar de algemene bevolking aan b

zoals door ICNIRP is vastgelegd. De uitbreiding van

Op enkele locaties binnen het onderstation kan het magneetveld deze 

ruim binnen de erfgrens van het 

nooit optreden buiten de erfgrens van het 

op maaiveld niveau aan 

gevels in lichte mate een hoger magneetveld 

hoge belasting van het onderstation. Deze magneetveldsterkte blijft evengoed 

weergave onderstation Bijlmer Noord 

van het magneetveld waar de algemene bevolking aan blootgesteld mag worden, 

De uitbreiding van het onde

station kan het magneetveld deze 

ruim binnen de erfgrens van het 

nooit optreden buiten de erfgrens van het 

op maaiveld niveau aan de noordoostelijke buit

in lichte mate een hoger magneetveld 

hoge belasting van het onderstation. Deze magneetveldsterkte blijft evengoed 

Pagina 

lootgesteld mag worden, 

het onderstation is 

station kan het magneetveld deze 

ruim binnen de erfgrens van het onderstation

nooit optreden buiten de erfgrens van het onderstation.

de noordoostelijke buitengevel 

in lichte mate een hoger magneetveld 

hoge belasting van het onderstation. Deze magneetveldsterkte blijft evengoed 

Pagina 10 van 15 

 

 

lootgesteld mag worden, 

rstation is 

station kan het magneetveld deze 

rstation. De 

rstation. 

engevel 

in lichte mate een hoger magneetveld 

hoge belasting van het onderstation. Deze magneetveldsterkte blijft evengoed 



150 kV / 20 kV onderstation Bijlmer Noord

9 juli 2012 

 

 

5 Concl

De conclusie beschrijft het antwoord op de 

grenswaarde van 

Noord binnen de erfgrens van het 

 

Voor blootstelling 

wettelijke grenswaarden vastgesteld. Wel hebben het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
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blootstelling aan elektrische of 

en distributiesysteem, bij veldsterktes
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Zij meent dat er op grond van de huidige, in dit advies beschreven wetenschappelijke 

maatregelen te nemen om het wonen in de nabijheid van

omstandigheden met een verhoogde, maar 

blijvende blootstelling aan ELF elektromagnetische velden* te beperken. Zi

ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.’ 
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Bijlage 3 Instemming 

deze bijlage heeft Liander de instemming gegeven voor de 

uitgevoerd zijn voor de wijzigingen van onderstation Bijlmer Noord
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1 INLEIDING 

 
 
In opdracht van Liandon B.V. is door AGEL adviseurs een akoestisch onderzoek verricht ten 
behoeve van de uitbreiding van het 150-kV station Bijlmer-Noord in de gemeente Ouder-
Amstel. Het akoestisch onderzoek is benodigd voor de ruimtelijke onderbouwing voor de 
uitbreiding van het bestaande station.  
In de huidige situatie is het transformatorstation voorzien van drie trafocellen waarvan er twee 
voorzien zijn van een 150/20 kV 45 MVA transformator. Een trafocel is voorzien van een open 
schakelinstallatie met een vermogensschakelaar. Deze zal bij de uitbreiding komen te vervallen. 
De twee huidige transformatoren staan zodanig opgesteld dat bij het falen van een 
transformator de andere het benodigde vermogen kan leveren. Het in te schakelen vermogen 
bedraagt daarom maximaal 45 MVA.  
De uitbreiding bestaat uit twee gestapelde ruimten met 20 kV schakelinstallaties, twee 
trafocellen ten behoeve van twee 150/20 kV 80 MVA transformatoren, ruimten voor de 
besturing van de transformatoren en voor 20 kV schakelinstallaties. De nieuwe transformatoren 
zullen volgens hetzelfde principe als bij de bestaande transformatoren worden opgesteld. Het in 
te schakelen vermogen van de uitbreiding bedraagt derhalve maximaal 80 MVA. 
Inclusief de uitbreiding komt het maximaal in te schakelen vermogen op 125 MVA. 
 
Omdat het maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van het 
transformatorstation de 200 MVA niet overschrijdt is het transformatorstation geen 
zoneringsplichtige inrichting op grond van de Wet geluidhinder. Omdat na de uitbreiding het 
maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van het transformatorstation de 
200 MVA niet overschrijdt, is de inrichting niet vergunningplichtig1. Wel valt de inrichting onder 
de werkingsfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) en dient te worden voldaan aan de daarin gestelde voorschriften.  
 
De realisatie van de uitbreiding van het transformatorstation betreft een nieuwe planologische 
ontwikkeling. In het kader hiervan dient rekening gehouden te worden met het toetsingskader 
welke geldt voor een goede ruimtelijke ordening zodat er in de omgeving van de ontwikkeling 
een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Dit staat los van de voorschriften van 
het Activiteitenbesluit. In verband daarmee dient aansluiting te worden gezocht bij de VNG 
publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Het hierbij te hanteren toetsingskader is afhankelijk van 
het plaatselijke omgevingstype. 
De gemeente Ouder-Amstel is voornemens is om in de toekomst in de directe omgeving van 
het transformatorstation woningbouw mogelijk te maken zodat op deze ontwikkeling dient te 
worden geanticipeerd. Om die reden heeft de gemeente Ouder-Amstel als aanvullend 
toetsingskader gesteld dat de uitbreiding de huidige mogelijkheden voor woningbouw in de 
directe omgeving van het transformatorstation niet mag beperken. Dat houdt in dat de 
geluiduitstraling als gevolg van de uitbreiding niet hoger mag zijn dan de geluiduitstraling van 
het transformatorstation in de huidige situatie. 
 
Doel van het onderzoek is de geluiduitstraling van het huidige transformatorstation en de 
uitbreiding inzichtelijk te maken en eventuele maatregelen te bepalen om de geluiduitstraling 
van de uitbreiding zodanig te beperken dat aan het aanvullend toetsingskader van de gemeente 
Ouder-Amstel wordt voldaan. Tevens wordt in het onderzoek de minimale afstand bepaald 
tussen het transformatorstation en de toekomstige woningbouw.  
                                                
1 Het Besluit omgevingsrecht wijst transformatorstations met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte 
transformatoren met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer, aan als 
vergunningplichtig. (Bijlage 1, Onderdeel B, Categorie 20.1b) 
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2 NORMSTELLING 

 

 
2.1 Algemeen 

 
Omdat er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met geluidbelastende activiteiten 
dient een beoordeling plaats te vinden op basis van een goede ruimtelijke ordening. Omdat 
hiervoor geen wettelijke normering is vastgesteld wordt gebruik gemaakt van de systematiek 
uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering. Daarnaast heeft de gemeente Ouder-Amstel 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening gesteld dat de geluiduitstraling als gevolg van 
de uitbreiding niet hoger mag zijn dan de geluiduitstraling in de huidige situatie. 
Met betrekking tot de milieuwetgeving dient een beoordeling van de geluidbelasting plaats te 
vinden op basis van het Activiteitenbesluit. 
 
2.2 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 
 
Voor de beoordeling van de geluidkwaliteit in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
wordt gebruik  gemaakt van het toetsingskader geluid zoals deze is omschreven in hoofdstuk 5 
van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.  
 
2.2.1 Beoordeling omgevingstype 
De VNG-publicatie geeft richtafstanden voor een tweetal omgevingstypes, het omgevingstype 
rustige woonwijk en rustig buitengebied en het omgevingstype gemengd gebied. 
Het omgevingstype van een gebied wordt als rustige woonwijk en rustig buitengebied  
beschouwd als het gebied ingericht is volgens het principe van functiescheiding. De 
gebruiksbestemming bestaat in hoofdzaak uit een woonbestemming en eventueel aangevuld 
met wijkgebonden voorzieningen. Aan de buitenranden van het woongebied, bij een overgang 
naar andere bestemmingen, is sprake van weinig verstoring door verkeer. 
Het omgevingstype van een gebied wordt als gemengd gebied beschouwd als het gebied een 
matige tot sterke functiemenging vertoond tussen wonen, winkels, horeca en kleine bedrijven. 
Daarnaast worden gebieden die gelegen zijn langs hoofdontsluitingen eveneens aangemerkt als 
een gemengd gebied. Hierbij is door de verhoogde milieubelasting vanwege de functiemenging 
en het wegverkeer een verkleining van de richtafstanden met één afstandsstap aanvaardbaar. 
 
Het transformatorstation ligt direct ten zuiden van de Holterbergweg. De Holterbergweg kan 
worden beschouwd als een hoofdontsluitingsweg. Uit het verkeersonderzoek ten behoeve van 
het bestemmingsplan ArenAPoort Kavel 172 blijkt dat de verkeersintensiteit op deze weg 
(wegvak De Passage en op/afrit Stramanweg noordzijde) voor 2015 geprognosticeerd is op 
circa 33.000 motorvoertuigen per gemiddelde werkdag. Gelet op dit gegeven kan het gebied 
nabij het transformatorstation worden aangemerkt als een omgevingstype gemengd gebied.  
 
2.2.2 Toetsingskader 
Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 ‘Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en 
planherzieningen’.Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de 
geluidbelasting groter wordt en daarmee ook het belang van de onderzoeks- en 
motiveringsplicht. 
Stap 1 Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden 

overschreden  kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven. 

                                                
2 Verkeersonderzoek Kavel 17 Centrum Zuidoost, Gemeente Amsterdam Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 17 
juli 2009 
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Stap 2 Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidsonderzoek noodzakelijk en dient bij het  
omgevingstype rustige woonwijk voldaan te worden aan de volgende richtwaarde: 
- 45 dB(A) etmaalwaarde3 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 
Bij het omgevingstype gemengd gebied dient voldaan te worden aan de volgende 
richtwaarden: 
- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 

Stap 3 Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een rustige woonwijk  
een maximale geluidbelasting mogelijk van: 
- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. 
Bij het omgevingstype gemengd gebied is een maximale geluidbelasting mogelijk van: 
- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  
Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze 
concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Bij de beoordeling dient rekening 
gehouden te worden met de cumulatie van andere aanwezige geluidbronnen. 

Stap 4 Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet 
mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 
Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan 
dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met cumulatie van reeds aanwezige geluidsbronnen. 

Toetsing aan de richtafstanden (stap 1) 

Op basis van de VNG publicatie valt de ontwikkeling in te delen in de categorie ‘elektriciteits-
distributiebedrijven’. Bij deze categorie is de richtinggevende hinderafstand afhankelijk van het 
geïnstalleerd maximaal in te schakelen vermogen en is als volgt ingedeeld: 
-   10 -   100 MVA: categorie 3.1, richtafstand voor geluid: 50 meter; 
- 100 -   200 MVA: categorie 3.2, richtafstand voor geluid: 100 meter; 
- 200 - 1000 MVA: categorie 4.2, richtafstand voor geluid: 300 meter. 
Inclusief de uitbreiding is het maximaal in te schakelen vermogen 125 MVA zodat de 
richtafstand voor geluid 100 meter bedraagt. Deze afstand is gebaseerd op het omgevingstype 
rustige woonwijk c.q. rustig buitengebied. Omdat sprake is van het omgevingstype gemengd 
gebied kunnen de richtafstanden met één afstandsstap worden verkleind en bedraagt de 
richtafstand 50 meter.  
Binnen een afstand van 50 meter zijn geen woningen aanwezig. Echter omdat de gemeente 
Ouder-Amstel voornemens is om in de toekomst binnen een afstand van 50 meter van het 
transformatorstation woningbouw mogelijk te maken dient op deze ontwikkeling te worden 
geanticipeerd. Dit houdt in dat uit een akoestisch onderzoek moet blijken dat de ontwikkeling 
geen beperkingen op zal leveren voor de toekomstige woningbouw. Als uitgangspunt heeft de 

                                                
3 De etmaalwaarde is gedefinieerd als de hoogste waarde van: 
� De equivalente geluidsbelasting gedurende de dag (07.00 - 19.00 uur) 
� De equivalente geluidsbelasting gedurende de avond (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 

5 dB(A) 
� De equivalente geluidsbelasting gedurende de nacht (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 

10 dB(A). 
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gemeente Ouder-Amstel gesteld dat de uitbreiding de huidige mogelijkheden voor woningbouw 
in de directe omgeving van het transformatorstation niet mag beperken. Dat houdt in dat de 
geluiduitstraling als gevolg van de uitbreiding niet hoger mag zijn dan de geluiduitstraling van 
het transformatorstation in de huidige situatie. 
 
2.3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) in werking getreden. Onderstaand is een overzicht gegeven van de 
geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In tabel 2.1 zijn de toetsingswaarden 
weergegeven welke in artikel 2.17 van dit besluit zijn opgenomen. 
 
Tabel 2.1: Toetsingswaarden geluid Activiteitenbesluit 

 
Dagperiode 

07:00–19:00 

Avondperiode 

19:00–23:00 

Nachtperiode 

23:00–07:00 uur 

LAr,LT  op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT  in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax  op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 
In de directe omgeving van de ontwikkeling zijn geen geluidgevoelige objecten aanwezig zodat 
een toetsing aan het Activiteitenbesluit niet aan de orde is. 
 
2.4 Beoordeling verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) 

 
De Circulaire “geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, d.d. 
29 februari 1996 / Nr. MBG 96006131 van het Directoraat-generaal Directie Geluid en Verkeer 
geeft richtlijnen met betrekking tot het beoordelen van het geluid vanwege verkeer buiten de 
inrichtingsgrenzen, welke in principe tot de inrichting behoort (indirecte hinder). 
Conform deze circulaire wordt, met betrekking tot de aan de inrichting toe te rekenen 
verkeersbewegingen buiten het terrein van de inrichting, aan de volgende 
voorkeursgrenswaarden (equivalente geluidsniveaus LAeq) getoetst: 
� 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
� 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode); 
� 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode). 
De voorkeursgrenswaarden gelden ter plaatse van woningen van derden en andere 
geluidgevoelige objecten. De voorkeursgrenswaarden komen overeen met de richtwaarden voor 
de verkeersaantrekkende werking van de in paragraaf 2.2 behandelde VNG-publicatie Bedrijven 
en milieuzonering. 
 
2.5 Tonaal geluid 

 
Indien het geluid als tonaal kan worden beoordeeld, dient een toeslag (Kt) van 5 dB in rekening 
te worden gebracht op de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT. Het voor 
transformatoren kenmerkende spectrum bestaat uit zuivere tonen, met als grondfrequentie 100 
Hz (de gelijkgerichte 50 Hz frequentie) en boventonen hiervan. Of het geluid van de 
transformatoren in de omgeving als tonaal wordt herkend, hangt mede af van het 
achtergrondgeluidniveau c.q. stoorgeluid en het geluidniveau van de transformatoren ter 
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plaatse. Vooralsnog is er in dit onderzoek er vanuit gegaan dat het geluid als tonaal kan worden 
herkend en wordt de toeslag van 5 dB in rekening gebracht. 
 
2.6 Toetsingswaarden samenvattend 

 
De toetsingswaarde in het kader van een goede ruimtelijke ordening komen overeen met de 
toetsingswaarden van het Activiteitenbesluit. Samenvattend zal er worden getoetst aan de 
volgende waarden: 
� Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van geluidbronnen binnen de 

inrichting wordt getoetst aan een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde; 
� De geluidcontour van het transformatorstation met uitbreiding mag niet groter zijn dan 

de geluidcontour in de huidige situatie; 
� Voor het maximaal geluidniveau als gevolg van geluidbronnen binnen de inrichting wordt 

getoetst aan een grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde; 
� Indirecte hinder  als gevolg van verkeersbewegingen die zijn toe te schrijven aan het 

bedrijf, wordt getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde met 
een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. 
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3 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

 
 
Voor het in beeld brengen van de geluidbelasting van de activiteiten dient de representatieve 
bedrijfssituatie van de betreffende activiteit vastgesteld te worden. Hieronder wordt verstaan de 
voor de geluiduitstraling relevante omstandigheden die kenmerkend zijn voor de bedrijfsvoering 
bij de volledige capaciteit voor de betreffende etmaalperiode.  
 
Met betrekking tot de geluiduitstraling van de inrichting is er in principe sprake van de volgende 
geluidbronnen: 
1. twee 45 MVA transformatoren; 
2. twee 80 MVA transformatoren; 
3. verkeersbewegingen. 
 
ad. 1. Twee 45 MVA transformatoren 

De twee huidige 45 MVA transformatoren zijn van het type ONAN en zijn niet voorzien 
van een geforceerde koeling.  
Bij 100% vollast is er sprake van een maximale nominale spanning (100% Un) en een 
maximale nominale stroom (100% In). Bij nullast is er geen stroomafname (0% In) maar 
is er wel sprake van een maximale nominale spanning (100% Un) omdat de 
transformator immers op het hoogspanningsnet is aangesloten. 
Volgens opgave van Liandon bedraagt het geluidvermogen van de transformator bij een 
maximale nominale spanning (100% Un) 62,7 dB(A) en het geluidvermogen bij maximale 
nominale stroom (100% In) 69,0 dB(A)

4. 
Het geluidvermogen bij 100% vollast komt dan op 69,9 dB(A) (=100% Un + 100% In). 
Het geluidvermogen bij nullast bedraagt 62,7 dB(A) (=100% In). 
 
Er wordt uitgegaan van een worstcase situatie waarbij slechts 1 transformator voor 
maximaal het ontwerpvermogen in bedrijf staat en de andere transformator op nullast. 
De vollast komst daarbij overeen met het ontwerpvermogen.  
 
De stroomafname van het transformatorstation varieert met de behoefte. Voor het 
belastingpatroon worden de volgende percentages als bovengrens aangehouden: 100% 
in de dagperiode, 80% in de avondperiode en 60% in de nachtperiode. 
 
De twee transformatoren staan inpandig opgesteld in aparte cellen van 10 x 8 meter en 
met een wandhoogte van 8,60 meter. De trafocellen zijn voorzien van een dakrooster. 
Het broncentrum van de transformator bevindt zich op 2 meter boven het vloerniveau 
van de trafocel. De gemiddelde afstand tot het dakvlak bedraagt 7 meter. 
Het binnenniveau ter plaatse van het dakrooster is in bijlage 2 berekend en bedraagt 
55,8 dB(A) bij 100% vollast en 48,6 dB(A) bij nullast. Het uitstralingsoppervlak bedraagt 

                                                
4 Geluidmetingen bij een volledige belasting, waarbij sprake is van gelijktijdig een maximale nominale spanning en een 
maximale nominale stroom, zijn door de hoge waarden ervan in de praktijk niet mogelijk . Om het bronvermogenniveau 
bij volle belasting te kennen wordt daarom uitgegaan van een afzonderlijke bepaling van het bronvermogenniveau bij 
een maximale nominale spanning (100% Un) en het bronvermogenniveau bij een maximale nominale stroom (100% In). 
Deze twee bedrijfstoestanden zijn in een testopstelling afzonderlijk wel realiseerbaar. In het eerste geval is de 
transformator ingeschakeld (op hoogsspanning aangesloten) en is er geen stroomafname aan de laagspanningszijde. In 
het tweede geval wordt bij een beperkte hoogspanning een gecontroleerde kostsluitproef aan de laagspanningszijde 
uitgevoerd tot de maximale nominale stroom is bereikt. Het bronvermogenniveau bij volle belasting is de som van het 
bronvermogenniveau van beide bedrijfstoestanden. 
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80 m2 hetgeen resulteert in een afgestraald geluidvermogen van 69,9 dB(A) bij 100% 
vollast en 62,7 dB(A) bij nullast. Er is sprake van continu geluid. 

 
ad. 2. De twee nieuw te plaatsen transformatoren zijn van het type ONAN en zijn niet voorzien 

van een geforceerde koeling.  
Bij 100% vollast is er sprake van een maximale nominale spanning (100% Un) en een 
maximale nominale stroom (100% In). Bij nullast is er geen stroomafname (0% In) maar 
is er wel sprake van een maximale nominale spanning (100% Un) omdat de 
transformator immers op het hoogspanningsnet is aangesloten. 
Volgens opgave van Liandon bedraagt het geluidvermogen van de transformator bij een 
maximale nominale spanning (100% Un) 78,0 dB(A) en het geluidvermogen bij maximale 
nominale stroom (100% In) 72,0 dB(A). 
Het geluidvermogen bij 100% vollast komt dan op 79,0 dB(A) (=100% Un + 100% In). 
Het geluidvermogen bij nullast bedraagt 72,0 dB(A) (=100% In). 
 
Er wordt uitgegaan van een worstcase situatie waarbij slechts 1 transformator voor 
maximaal het ontwerpvermogen in bedrijf staat en de andere transformator op nullast. 
De vollast komst daarbij overeen met het ontwerpvermogen.  
 
De stroomafname van het transformatorstation varieert met de behoefte. Als bovengrens 
van het belastingpatroon worden de volgende percentages aangehouden: 100% in de 
dagperiode, 80% in de avondperiode en 60% in de nachtperiode. 

 
De twee transformatoren staan inpandig opgesteld in aparte cellen van 10 x 13 meter en 
met een wandhoogte van 8,60 meter. De trafocellen zijn voorzien van een dakrooster. 
Het broncentrum van de transformator bevindt zich op 2 meter boven het vloerniveau 
van de trafocel. De gemiddelde afstand tot het dakvlak bedraagt 7,5 meter. 
Het binnenniveau ter plaatse van het dakrooster is in bijlage 2 berekend en bedraagt 
62,8 dB(A) bij 100% vollast en 55,8 dB(A) bij nullast. Het uitstralingsoppervlak bedraagt 
130 m2 hetgeen resulteert in een afgestraald geluidvermogen van 79,0 dB(A) bij 100% 
vollast en 72,0 dB(A) bij nullast. Er is sprake van continu geluid. 
 
Akoestische maatregelen 
Uit het bovenstaande blijkt dat de geluidafstraling van de uitbreiding 9 dB hoger is dan 
de geluidafstraling van de bestaande situatie. Het afstralend geluidniveau kan in 
voldoende mate worden gereduceerd indien alle wanden van de trafocellen van de 
uitbreiding volledig absorberend wordt uitgevoerd door het toepassen van Soundblox 
type N2. 
De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2.  

 
ad. 3. Verkeersbewegingen 

Het transformatorstation is in principe onbemand. Verkeersbewegingen van en naar de 
inrichting zullen alleen incidenteel optreden ten behoeve van inspectie en onderhoud en 
zijn beperkt in aantal. Het geluid vanwege het verkeer van en naar de inrichting kan 
derhalve als verwaarloosbaar worden aangemerkt. 
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4 REKENMETHODE EN MODELLERING 

 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai", van 1999. Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter 
bepaling van de geluidsbelasting ter plaatse van beoordelingspunten. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu V2.13. Als standaard bodemfactor is een 
factor 1, absorberende bodem, aangehouden. De wegen en het plangebied voor woningbouw 
zijn als harde bodem ingevoerd met bodemfactor 0. De terreinhoogten zijn bepaald via het AHN 
(Actueel Hoogtebestand Nederland) en met hoogtelijnen gemodelleerd. 
 
Met betrekking tot de toekomstige woningbouw zijn er 2 situaties te onderscheiden: 
1. Situatie met grondgebonden woningen bestaande uit 3 bouwlagen; 
2. Situatie met hoogbouw. 
Het aandachtsgebied betreft de westzijde van het transformatorstation. Aan de oostzijde is de 
Holterbergweg gelegen.  
 
De berekende etmaalwaarden zijn inclusief de 5 dB toeslag voor tonaal geluid. Deze toeslag is 
in de berekening als een negatieve groepsreductie ingevoerd. 
 
In figuur 4.1 is een 3D weergave van het akoestisch rekenmodel afgebeeld. 
  
In bijlage 1 zijn de figuren met betrekking tot de modellering opgenomen.  
 
De invoergegevens van het model zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
Figuur 4.1: 3D weergave akoestisch rekenmodel 
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5 BEREKENINGSRESULTATEN 

 
 
5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

 
5.1.1 Algemeen 
De onderstaande berekeningsresultaten zijn bepaald op basis van de geluidreducerende 
maatregelen zoals is beschreven in paragraaf 3 onder ad. 2. 
 
5.1.2 Geluidbelastingen in relatie tot grondgebonden woningen 
De maatgevende beoordelingshoogte bij grondgebonden woningen bedraagt 7,50 meter. In de 
onderstaande figuren 5.1 en 5.2 zijn voor deze beoordelingshoogte de geluidbelastingen 
weergegeven in de directe omgeving van het transformatorstation nabij de transformatoren in 
vollast. Figuur 5.1 betreft de situatie bij de bestaande trafocellen, figuur 5.2 betreft de situatie 
bij de uitbreiding. De geluidbelastingen zijn inclusief de toeslag voor tonaal geluid. 
 
Uit de figuren is af te leiden dat voor grondgebonden woningen geen beperking geldt voor de 
afstand tot het transformatorstation. Bij een waarneemhoogte van 7,50 meter vindt namelijk 
geen overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) plaats.  
 
Figuur 5.1: Geluidbelastingen bestaande transformator in vollast, langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) inclusief 
5 dB toeslag tonaal geluid op 7,5 meter hoogte 

 
 

Geprojecteerd woongebied 
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Figuur 5.2: Geluidbelastingen transformator uitbreiding in vollast, langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) inclusief 
5 dB toeslag tonaal geluid op 7,5 meter hoogte 

 
 
5.1.3 Geluidbelastingen in relatie tot hoogbouw woningen 
Met betrekking tot hoogbouw woningen wordt in de bestaande situatie de grenswaarde van 
50 dB(A) bereikt op een afstand van 11,5 meter van de westgevel van het transformatorstation. 
Deze waarde wordt in de situatie van de uitbreiding op die afstand niet overschreden. In de 
onderstaande tabel zijn de geluidbelastingen weergegeven op een afstand van 11,5 meter van 
de westgevel van transformatorstation. De geluidbelastingen zijn inclusief de toeslag voor 
tonaal geluid. De etmaalwaarden zijn afgerond conform de afrondingregels van de Handleiding 
rekenen en meten industrielawaai. 
 
Tabel 5.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) op 11,5 meter afstand inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 
>50 
dB(A) 

01_A Afstand 11,5 meter bestaande situatie 7,50 37,7 36,7 35,5 46 - 

01_B Afstand 11,5 meter bestaande situatie 10,50 41,4 40,4 39,2 49 - 

01_C Afstand 11,5 meter bestaande situatie 13,50 42,0 41,0 39,8 50 - 

01_D Afstand 11,5 meter bestaande situatie 16,50 41,5 40,5 39,3 49 - 

01_E Afstand 11,5 meter bestaande situatie 19,50 40,9 39,9 38,7 49 - 

01_F Afstand 11,5 meter bestaande situatie 22,50 40,2 39,2 37,9 48 - 

02_A Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 7,50 38,1 37,1 35,9 46 - 

02_B Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 10,50 42,3 41,3 40,0 50 - 

02_C Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 13,50 42,7 41,7 40,5 50 - 

02_D Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 16,50 42,2 41,3 40,0 50 - 

02_E Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 19,50 41,7 40,7 39,5 50 - 

02_F Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 22,50 41,0 40,1 38,8 49 - 

Geprojecteerd woongebied 

Holterbergweg 
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Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de twee transformatoren in vollast de 
toetsingswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 11,50 meter van de westgevel 
van het transformatorgebouw bij geen enkele waarneemhoogte wordt overschreden. Dit houdt 
in dat bij hoogbouw deze afstand als minimale afstand dient te worden aangehouden. De 
maatgevende beoordelingshoogte voor hoogbouw bedraagt 13,50 meter. 
 
5.1.4 Horizontale geluidcontouren 
Om de geluiduitstraling van de inrichting naar de omgeving in horizontale zin ruimtelijk 
inzichtelijk te maken zijn horizontale geluidcontouren bepaald voor de maatgevende hoogten 
van 7,50 meter voor grondgebonden woningen en 13,50 meter voor hoogbouw woningen. Deze 
hoogten komen overeen met bouwlaag 3, respectievelijk bouwlaag 5. De contouren, inclusief 
toeslag voor tonaal geluid zijn weergegeven in figuur 5.3 en 5.4. De uitbreiding is gearceerd 
weergegeven. 
De toetsingswaarde van 50 dB(A) is in de figuren 5.3 en 5.4 weergegeven als de grenslijn 
tussen het gele en het oranje vlak. De contouren zijn tevens opgenomen in bijlage 5. 
 
Figuur 5.3: Horizontale geluidcontouren Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) waarneemhoogte van 7,50 meter 
inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid 
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Figuur 5.4: Horizontale geluidcontouren Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lt) waarneemhoogte van 13,50 
meter inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid 

 
 

5.1.5 Conclusie langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is op basis van contouren en waarneempunten 
ruimtelijk inzichtelijk gemaakt met als uitgangspunt het toepassen van geluidreducerende 
maatregelen zoals is beschreven in paragraaf 3 onder ad. 2. 
Uit de resultaten blijkt dat hoogbouw mogelijk is vanaf een afstand van 11,5 meter van het 
transformatorstation. Voor grondgebonden woningbouw (3-laagse woningbouw) geldt er met 
betrekking tot de afstand geen beperking.  

 
5.2 Maximaal geluidniveau 

 
De geluidbronnen zijn continu bronnen zodat toetsing aan het maximaal geluidniveau in deze 
situatie niet relevant is. 
 
5.3 Indirecte hinder 

 
Het transformatorstation is in principe onbemand. Verkeersbewegingen van en naar de 
inrichting zullen alleen incidenteel optreden ten behoeve van inspectie en onderhoud en zijn 
beperkt in aantal. Het geluid vanwege het verkeer van en naar de inrichting kan derhalve als 
verwaarloosbaar worden aangemerkt. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 
 
6.1 Samenvatting 

 
In opdracht van Liandon B.V. is door AGEL adviseurs een akoestisch onderzoek verricht ten 
behoeve van de uitbreiding van het 150-kV station Bijlmer-Noord in de gemeente Ouder-
Amstel. Het akoestisch onderzoek is benodigd voor de ruimtelijke onderbouwing voor de 
uitbreiding van het bestaande station. 
In de huidige situatie is het transformatorstation voorzien van drie trafocellen waarvan er twee 
voorzien zijn van een 150/20 kV 45 MVA transformator. Deze twee transformatoren staan 
zodanig opgesteld dat bij het falen van een transformator de andere het benodigde vermogen 
kan leveren. Het in te schakelen vermogen bedraagt daarom maximaal 45 MVA.  
De uitbreiding bestaat uit twee gestapelde ruimten met 20 kV schakelinstallaties, twee 
trafocellen ten behoeve van twee 150/20 kV 80 MVA transformatoren, ruimten voor de 
besturing van de transformatoren en voor 20 kV schakelinstallaties. De nieuwe transformatoren 
zullen volgens hetzelfde principe als bij de bestaande transformatoren worden opgesteld. Het in 
te schakelen vermogen van de uitbreiding bedraagt maximaal 80 MVA. Inclusief de uitbreiding 
komt het maximaal in te schakelen vermogen op 125 MVA. 
 
Het transformatorstation is geen zoneringsplichtige inrichting op grond van de Wet geluidhinder 
omdat het maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van het 
transformatorstation de 200 MVA niet overschrijdt. Omdat na de uitbreiding het maximaal 
gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van het transformatorstation de 200 MVA niet 
overschrijdt, is de inrichting niet vergunningplichtig. Wel valt de inrichting onder de 
werkingsfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) en dient te worden voldaan aan de daarin gestelde voorschriften. 
De realisatie van de uitbreiding van het transformatorstation betreft een nieuwe planologische 
ontwikkeling. In het kader hiervan dient ook rekening gehouden te worden met het 
toetsingskader welke geldt voor een goede ruimtelijke ordening zodat er in de omgeving van de 
ontwikkeling een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. In verband daarmee 
dient aansluiting te worden gezocht bij de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Het 
hierbij te hanteren toetsingskader is afhankelijk van het plaatselijke omgevingstype. Het 
plaatselijke omgevingstype kan worden beoordeeld als gemengd gebied in verband met de 
aanwezigheid van een hoofdontsluitingsweg met een hoge verkeersintensiteit (Holterbergweg). 
De richtwaarde voor de geluidbelasting op woningen komt daarmee overeen met de 
grenswaarde van het Activiteitenbesluit. De toetsingswaarden bedragen derhalve: 
� 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
� 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau 
� 50 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder als gevolg van verkeersbewegingen die zijn 

toe te schrijven aan de inrichting 
 
Binnen een afstand van 50 meter zijn er geen woningen aanwezig. Omdat de gemeente Ouder-
Amstel voornemens is om in de toekomst in de directe omgeving van het transformatorstation 
woningbouw mogelijk te maken dient op deze ontwikkeling te worden geanticipeerd. De 
gemeente Ouder-Amstel heeft als aanvullend toetsingskader gesteld dat de uitbreiding de 
huidige mogelijkheden voor woningbouw in de directe omgeving van het transformatorstation 
niet mag beperken. Dat houdt in dat de geluiduitstraling als gevolg van de uitbreiding niet 
hoger mag zijn dan de geluiduitstraling van het transformatorstation in de huidige situatie.  
Doel van het onderzoek is de geluiduitstraling van het huidige transformatorstation en de 
uitbreiding inzichtelijk te maken en eventuele maatregelen te bepalen om de geluiduitstraling 
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van de uitbreiding zodanig te beperken dat aan het aanvullend toetsingskader van de gemeente 
Ouder-Amstel wordt voldaan. Tevens wordt in het onderzoek de minimale afstand bepaald 
tussen het transformatorstation en de toekomstige woningbouw.  
 
De akoestische berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai", van 1999. Toegepast is de methode II.8 (berekening van 
overdracht) ter bepaling van de geluidsbelasting ter plaatse van beoordelingspunten. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu, versie V2.13. 
De bronvermogenniveaus van de transformatoren zijn door Liandon opgegeven. Het 
kenmerkende spectrum van het geluid van transformatoren bestaat uit zuivere tonen zodat 
wordt uitgegaan van tonaal geluid. Er wordt uitgegaan van een worstcase situatie waarbij 
slechts 1 transformator voor maximaal het ontwerpvermogen in bedrijf staat en de andere 
transformatoren op nullast. De vollast komst daarbij overeen met het ontwerpvermogen.  
De stroomafname van het transformatorstation varieert met de behoefte. Voor het 
belastingpatroon wordt voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 100%, 80% en 
60% als bovengrens aangehouden. 
De geluidbronnen zijn continu bronnen zodat toetsing aan het maximaal geluidniveau in deze 
situatie niet relevant is. 
 
Uit de opgegeven bronvermogens is te herleiden dat de geluiduitstraling van de uitbreiding 9 dB 
hoger is dan geluiduitstraling van het bestaande transformatorstation. Het afstralend 
geluidniveau kan in voldoende mate worden gereduceerd indien alle wanden van de trafocellen 
van de uitbreiding volledig absorberend wordt uitgevoerd door het toepassen van Soundblox 
type N2. 
 
Met betrekking tot het bepalen van de minimale afstand tussen het transformatorstation en de 
toekomstige woningbouw zijn 2 situaties beschouwd: 
1. Situatie met grondgebonden woningen bestaande uit 3 bouwlagen; 
2. Situatie met hoogbouw. 
Het aandachtsgebied betreft de westzijde van het transformatorstation. Aan de oostzijde is de 
Holterbergweg gelegen.  
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is op basis van de 50 dB(A)-geluidcontouren en 
waarneempunten ruimtelijk inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt is het toepassen van 
geluidreducerende maatregelen bij de nieuwe trafocellen. Bij de bepaling is rekening gehouden 
met 5 dB toeslag voor tonaal geluid.  
Uit de resultaten blijkt dat voor grondgebonden woningbouw (3-laagse woningbouw) geen 
beperking geldt voor de afstand tot het transformatorstation. Hoogbouw is mogelijk vanaf een 
afstand van 11,5 meter van het transformatorstation.  
 
Maximaal geluidniveau 
De geluidbronnen zijn continu bronnen zodat toetsing aan het maximaal geluidniveau in deze 
situatie niet relevant is. 
 
Indirecte hinder 
Het transformatorstation is in principe onbemand. Verkeersbewegingen van en naar de 
inrichting zullen alleen incidenteel optreden ten behoeve van inspectie en onderhoud en zijn 
beperkt in aantal. Het geluid vanwege het verkeer van en naar de inrichting kan derhalve als 
verwaarloosbaar worden aangemerkt. 
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6.2 Conclusie 

 
Uit het onderzoek blijkt dat voor de ontwikkeling het toetsingskader van het Activiteitenbesluit 
dient te worden gehanteerd. Om te voldoen aan het aanvullend toetsingskader van de 
gemeente Ouder-Amstel waarin is gesteld dat de geluiduitstraling als gevolg van de uitbreiding 
van het transformatorstation niet hoger mag zijn dan de geluiduitstraling van het bestaande 
transformatorstation in de huidige situatie, dienen er geluidreducerende maatregelen te worden 
genomen. De trafocellen van de uitbreiding dienen volledig te worden voorzien van 
absorberende wanden bestaande uit Soundblox type N2.  
Voor grondgebonden woningbouw (3-laagse woningbouw) geldt er met betrekking tot de 
afstand tot zowel het huidige transformatorstation als de uitbreiding geen beperking. 
Hoogbouw is mogelijk vanaf een afstand van 11,5 meter vanuit de westgevel van zowel het 
huidige transformatorstation als van de uitbreiding. 
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Bijlage 1

Figuur 1

Situatiekaart

Industrielawaai - IL, [Bestaand + uitbreiding met SB-A - Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m] , Geomilieu V2.13
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Bijlage 1

Figuur 2

Objecten en bodemgebieden

Industrielawaai - IL, [Bestaand + uitbreiding met SB-A - Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m] , Geomilieu V2.13
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Bijlage 1

Figuur 3

Hoogtelijnen

Industrielawaai - IL, [Bestaand + uitbreiding met SB-A - Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m] , Geomilieu V2.13
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Bijlage 1

Figuur 4

Geluidbronnen

Industrielawaai - IL, [Bestaand + uitbreiding met SB-A - Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m] , Geomilieu V2.13
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Bijlage 1

Figuur 5

Toetspunten

Industrielawaai - IL, [Bestaand + uitbreiding met SB-A - Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m] , Geomilieu V2.13
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D04 Akoestisch onderzoek

Transformatorstation Bijlmer-Noord Bijlage 2

Gemeente Ouder-Amstel

Binnenniveau t.p.v. dakrooster trafocellen 45 MVA transformator in vollast

Binnenniveau in indirect geluidveld L P  = L W  + 10 log ( Q / 4 π r 2  + 4 (1 - a / A ) )   

Ruimtedimensies:

Lengte 10,0 m

Breedte 8,0 m

Hoogte 8,6 m

Oppervlakten en absorptie: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Som

opp materiaal

Vloer 80 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,3 1,3 2,6 2,6 3,9 5,2 5,2

Dakrooster 80 opening 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Lange wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Lange wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Korte wand 68,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,7 0,7 1,4 1,4 2,1 2,8 2,8

Korte wand 68,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,7 0,7 1,4 1,4 2,1 2,8 2,8

Som 469,6 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 80,0 84,4 84,4 88,8 88,8 93,2 97,6 97,6

Bronvermogenniveau ter plaatse van dakrooster:

Afstand bron - dakrooster r= 7,5 m

Richtingsfactor Q= (1 = niet richtingafhankelijk, 4 sterk richtingafhankelijk) 1 1 1 1 1 1 1 1

Bronstrerkte 100% Un L w = 27,0 53,0 57,9 58,7 54,3 41,5 30,4 17,9 62,7

Bronstrerkte 100% In L w = 33,3 59,3 64,2 65,0 60,6 47,8 36,7 24,2 69,0

Bronstrerkte vollast L w = 34,3 60,3 65,2 66,0 61,6 48,8 37,7 25,2 69,9

Niveau in geluidveld L p = 20,6 46,3 51,2 51,8 47,4 34,3 23,0 10,5 55,8

Binnenniveau t.p.v. dakrooster trafocellen 45 MVA transformator in nullast

Binnenniveau in indirect geluidveld L P  = L W  + 10 log ( Q / 4 π r 2  + 4 (1 - a / A ) )   

Ruimtedimensies:

Lengte 10,0 m

Breedte 8,0 m

Hoogte 8,6 m

Oppervlakten en absorptie: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Som

opp materiaal

Vloer 80 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,3 1,3 2,6 2,6 3,9 5,2 5,2

Dakrooster 80 opening 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Lange wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Lange wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Korte wand 68,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,7 0,7 1,4 1,4 2,1 2,8 2,8

Korte wand 68,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,7 0,7 1,4 1,4 2,1 2,8 2,8

Som 469,6 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 80,0 84,4 84,4 88,8 88,8 93,2 97,6 97,6

Bronvermogenniveau ter plaatse van dakrooster:

Afstand bron - dakrooster r= 7,0 m

Richtingsfactor Q= (1 = niet richtingafhankelijk, 4 sterk richtingafhankelijk) 1 1 1 1 1 1 1 1

Bronstrerkte 100% Un L w = 27,0 53,0 57,9 58,7 54,3 41,5 30,4 17,9 62,7

Bronstrerkte 0% In L w = 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0

Bronstrerkte vollast L w = 27,1 53,0 57,9 58,7 54,3 41,5 30,5 18,0 62,7

Niveau in geluidveld L p = 13,4 39,1 44,0 44,6 40,2 27,1 15,8 3,3 48,6

Binnenniveau t.p.v. dakrooster trafocellen 80 MVA transformator in vollast

Binnenniveau in indirect geluidveld L P  = L W  + 10 log ( Q / 4 π r 2  + 4 (1 - a / A ) )   

Ruimtedimensies:

Lengte 13,0 m

Breedte 10,0 m

Hoogte 8,6 m

Oppervlakten en absorptie: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Som

opp materiaal

Vloer 130 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,3 1,3 2,6 2,6 3,9 5,2 5,2

Dakrooster 130 opening 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Lange wand 111,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,1 1,1 2,2 2,2 3,4 4,5 4,5

Lange wand 111,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,1 1,1 2,2 2,2 3,4 4,5 4,5

Korte wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Korte wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Som 655,6 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 130,0 135,3 135,3 140,5 140,5 145,8 151,0 151,0

Bronvermogenniveau ter plaatse van dakrooster:

Afstand bron - dakrooster r= 7,0 m

Richtingsfactor Q= (1 = niet richtingafhankelijk, 4 sterk richtingafhankelijk) 1 1 1 1 1 1 1 1

Bronstrerkte 100% Un L w = 36,3 62,3 67,2 68,0 63,6 50,8 39,7 27,2 72,0

Bronstrerkte 100% In L w = 42,3 68,3 73,2 74,0 69,6 56,8 45,7 33,2 78,0

Bronstrerkte vollast L w = 43,3 69,3 74,2 75,0 70,6 57,8 46,7 34,2 79,0

Niveau in geluidveld L p = 27,5 53,3 58,2 58,8 54,4 41,4 30,1 17,6 62,9

Binnenniveau t.p.v. dakrooster trafocellen 80 MVA transformator in nullast

Binnenniveau in indirect geluidveld L P  = L W  + 10 log ( Q / 4 π r 2  + 4 (1 - a / A ) )   

Ruimtedimensies:

Lengte 13,0 m

Breedte 10,0 m

Hoogte 8,6 m

Oppervlakten en absorptie: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Som

opp materiaal

Vloer 130 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,3 1,3 2,6 2,6 3,9 5,2 5,2

Dakrooster 130 opening 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Lange wand 111,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,1 1,1 2,2 2,2 3,4 4,5 4,5

Lange wand 111,8 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 1,1 1,1 2,2 2,2 3,4 4,5 4,5

Korte wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Korte wand 86 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,9 0,9 1,7 1,7 2,6 3,4 3,4

Som 655,6 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 130,0 135,3 135,3 140,5 140,5 145,8 151,0 151,0

Bronvermogenniveau ter plaatse van dakrooster:

Afstand bron - dakrooster r= 7,5 m

Richtingsfactor Q= (1 = niet richtingafhankelijk, 4 sterk richtingafhankelijk) 1 1 1 1 1 1 1 1

Bronstrerkte 100% Un L w = 36,3 62,3 67,2 68,0 63,6 50,8 39,7 27,2 72,0

Bronstrerkte 0% In L w = 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0

Bronstrerkte vollast L w = 36,3 62,3 67,2 68,0 63,6 50,8 39,7 27,3 72,0

Niveau in geluidveld L p = 20,5 46,3 51,2 51,8 47,4 34,4 23,1 10,6 55,8
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D04 Akoestisch onderzoek

Transformatorstation Bijlmer-Noord Bijlage 2

Gemeente Ouder-Amstel

Binnenniveau t.p.v. dakrooster trafocellen 80 MVA transformator in vollast - 4 wanden voorzien van Soundblox type N2

Binnenniveau in indirect geluidveld L P  = L W  + 10 log ( Q / 4 π r 2  + 4 (1 - a / A ) )   

Ruimtedimensies:

Lengte 13,0 m

Breedte 10,0 m

Hoogte 8,6 m

Oppervlakten en absorptie: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Som

opp materiaal

Vloer 130 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dakrooster 80,0 opening 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Dak 50,0 cellenbeton 0,04 0,08 0,10 0,14 0,16 0,20 0,25 0,30 2,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 12,5 15,0

Lange wand SB type N2 111,8 Soundblox type N2 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 11,2 83,9 128,6 95,0 106,2 72,7 83,9 67,1

Lange wand SB type N2 111,8 Soundblox type N2 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 11,2 83,9 128,6 95,0 106,2 72,7 83,9 67,1

Korte wand beton 86 Soundblox type N2 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 8,6 64,5 98,9 73,1 81,7 55,9 64,5 51,6

Korte wand beton 86 Soundblox type N3 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 8,6 64,5 98,9 73,1 81,7 55,9 64,5 51,6

Som 655,6 0,19 0,58 0,82 0,65 0,71 0,53 0,59 0,51 121,6 380,7 540,0 423,3 463,8 347,2 389,2 332,4

Bronvermogenniveau ter plaatse van dakrooster:

Afstand bron - dakrooster r= 7,5 m

Richtingsfactor Q= (1 = niet richtingafhankelijk, 4 sterk richtingafhankelijk) 1 1 1 1 1 1 1 1

Bronstrerkte 100% Un L w = 36,3 62,3 67,2 68,0 63,6 50,8 39,7 27,2 72,0

Bronstrerkte 100% In L w = 42,3 68,3 73,2 74,0 69,6 56,8 45,7 33,2 78,0

Bronstrerkte vollast L w = 43,3 69,3 74,2 75,0 70,6 57,8 46,7 34,2 79,0

Niveau in geluidveld L p = 27,8 47,0 48,6 51,8 46,6 36,2 24,2 12,9 55,1

Binnenniveau t.p.v. dakrooster trafocellen 80 MVA transformator in nullast - 4 wanden voorzien van Soundblox type N2

Binnenniveau in indirect geluidveld L P  = L W  + 10 log ( Q / 4 π r 2  + 4 (1 - a / A ) )   

Ruimtedimensies:

Lengte 13,0 m

Breedte 10,0 m

Hoogte 8,6 m

Oppervlakten en absorptie: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Som

opp materiaal

Vloer 130 beton 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dakrooster 80,0 opening 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Dak 50,0 cellenbeton 0,04 0,08 0,10 0,14 0,16 0,20 0,25 0,30 2,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 12,5 15,0

Lange wand SB type N2 111,8 Soundblox type N2 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 11,2 83,9 128,6 95,0 106,2 72,7 83,9 67,1

Lange wand SB type N2 111,8 Soundblox type N2 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 11,2 83,9 128,6 95,0 106,2 72,7 83,9 67,1

Korte wand 86 Soundblox type N2 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 8,6 64,5 98,9 73,1 81,7 55,9 64,5 51,6

Korte wand 86 Soundblox type N3 0,10 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,60 8,6 64,5 98,9 73,1 81,7 55,9 64,5 51,6

Som 655,6 0,19 0,58 0,82 0,65 0,71 0,53 0,59 0,51 121,6 380,7 539,9 423,3 463,8 347,1 389,2 332,4

Bronvermogenniveau ter plaatse van dakrooster:

Afstand bron - dakrooster r= 7,5 m

Richtingsfactor Q= (1 = niet richtingafhankelijk, 4 sterk richtingafhankelijk) 1 1 1 1 1 1 1 1

20120411

alpha m2 OR

alpha m2 OR

Richtingsfactor Q= (1 = niet richtingafhankelijk, 4 sterk richtingafhankelijk) 1 1 1 1 1 1 1 1

Bronstrerkte 100% Un L w = 36,3 62,3 67,2 68,0 63,6 50,8 39,7 27,2 72,0

Bronstrerkte 0% In L w = 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0

Bronstrerkte vollast L w = 36,3 62,3 67,2 68,0 63,6 50,8 39,7 27,3 72,0

Niveau in geluidveld L p = 20,9 40,0 41,6 44,8 39,6 29,2 17,2 5,9 48,1
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Transformatorstation Bijlmer-Noord                                      20120411, bijlage 2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Trafostation Bijlmer-Noord                                           

Bronnaam           :  Trafocel 45 MVA vollast                                                                         

MeetDatum          :  5-7-2012                                                                                        

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    80,00                                                                                         

Cd            [dB] :     5                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :      0,0    20,6    46,3    51,2    51,8    47,4    34,3    23,0    10,5    55,8 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0         

Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

Cd            [dB] :      5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     14,0    34,6    60,3    65,2    65,8    61,4    48,3    37,0    24,5    69,9 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Trafostation Bijlmer-Noord                                           

Bronnaam           :  Trafocel 45 MVA nullast                                                                         

MeetDatum          :  5-7-2012                                                                                        

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :    80,00                                                                                         

Cd            [dB] :     5                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :      0,0    13,4    39,1    44,0    44,6    40,2    27,1    15,8     3,3    48,6 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0         

Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

Cd            [dB] :      5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     14,0    27,4    53,1    58,0    58,6    54,2    41,1    29,8    17,3    62,7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Trafostation Bijlmer-Noord                                           

Bronnaam           :  Trafocel 80 MVA vollast                                                                         

MeetDatum          :  5-7-2012                                                                                        

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :   130,00                                                                                         

Cd            [dB] :     5                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :      0,0    27,5    53,3    58,2    58,8    54,4    41,4    30,1    17,6    62,8 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1         

Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

Cd            [dB] :      5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     16,1    43,6    69,4    74,3    74,9    70,5    57,5    46,2    33,7    79,0 

Source Explorer V2.20                                                    23-1-2013 11:41:22
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Transformatorstation Bijlmer-Noord                                      20120411, bijlage 2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Trafostation Bijlmer-Noord                                           

Bronnaam           :  Trafocel 80 MVA nullast                                                                         

MeetDatum          :  5-7-2012                                                                                        

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :   130,00                                                                                         

Cd            [dB] :     5                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :      0,0    20,5    46,3    51,2    51,8    47,4    34,4    23,1    10,6    55,8 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1         

Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

Cd            [dB] :      5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     16,1    36,6    62,4    67,3    67,9    63,5    50,5    39,2    26,7    72,0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Trafostation Bijlmer-Noord                                           

Bronnaam           :  Trafocel 80 MVA vollast + 4 wanden Soundblox type N2                                            

MeetDatum          :  5-7-2012                                                                                        

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :   130,00                                                                                         

Cd            [dB] :     5                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :      0,0    27,8    46,9    48,5    51,7    46,5    36,1    24,1    12,8    55,0 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1         

Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

Cd            [dB] :      5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     16,1    43,9    63,0    64,6    67,8    62,6    52,2    40,2    28,9    71,2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   

___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  Trafostation Bijlmer-Noord                                           

Bronnaam           :  Trafocel 80 MVA nullast + 4 wanden Soundblox type N2                                            

MeetDatum          :  5-7-2012                                                                                        

Meetduur           :    :  :                                                                                          

Type geluid        :  Continu                                                                                         

Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              

Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              

Hoek windricht [°] :  --                                                                                              

RV             [%] :  --                                                                                              

Opp. meetv    [m²] :   130,00                                                                                         

Cd            [dB] :     5                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lp         [dB(A)] :      0,0    20,9    40,0    41,6    44,8    39,5    29,1    17,1     5,8    48,1 

Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

10log(S)      [dB] :     21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1    21,1         

Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         

Cd            [dB] :      5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0         

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lw         [dB(A)] :     16,1    37,0    56,1    57,7    60,9    55,6    45,2    33,2    21,9    64,2 

Source Explorer V2.20                                                    23-1-2013 11:41:22



 
 

   

BIJLAGE 3 
 
 
 
INVOERGEGEVENS



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m

Model eigenschap
Omschrijving Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Verantwoordelijke fhenrichs
Rekenmethode IL
Aangemaakt door fhenrichs op 5-7-2012

Laatst ingezien door fhenrichs op 23-1-2013
Model aangemaakt met Geomilieu V2.02
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 13,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --

23-1-2013 11:30:51Geomilieu V2.13



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Bestaand + uitbreiding met SB-A - Trafostation Bijlmer-Noord te Ouder-Amstel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 trafostation     8,60      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 bebouwing     6,00      1,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 bebouwing    12,00      1,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 bebouwing    21,00      1,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23-1-2013 11:36:02Geomilieu V2.13



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Bestaand + uitbreiding met SB-A - Trafostation Bijlmer-Noord te Ouder-Amstel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
01 verharding 0,00
02 geprojecteerd woongebied 0,00
03 geprojecteerd woongebied 0,00

23-1-2013 11:36:02Geomilieu V2.13



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Bestaand + uitbreiding met SB-A - Trafostation Bijlmer-Noord te Ouder-Amstel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H
01 0.00 m+ peil      0,00
02 1.50 m+ peil      1,50
03 3.10 m+ peil      3,10
04 1.50 m+ peil      1,50

23-1-2013 11:36:02Geomilieu V2.13



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Bestaand + uitbreiding met SB-A - Trafostation Bijlmer-Noord te Ouder-Amstel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl.
01 Cel 1 (45 MVA in vollast)     8,70      1,37 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  3,199  4,798 Nee
02 Cel 2 (45 MVA in nullast)     8,70      1,74 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  3,199  4,798 Nee
03 Cel 3 (80 MVA trafo in vollast) met SB-N2     8,70      2,77 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  3,199  4,798 Nee
04 Cel 4 (80 MVA trafo in nullast) met SB-N2     8,70      2,99 Absoluut Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  3,199  4,798 Nee

23-1-2013 11:36:02Geomilieu V2.13



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Bestaand + uitbreiding met SB-A - Trafostation Bijlmer-Noord te Ouder-Amstel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k
01   69,94   14,00   34,60   60,40   65,30   65,90   61,50   48,40   37,10   24,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   62,69   14,00   27,40   53,20   58,10   58,60   54,20   41,20   29,90   17,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   71,11   16,10   43,90   63,00   64,60   67,80   62,60   52,20   40,20   28,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   64,20   16,10   37,00   56,10   57,70   60,90   55,60   45,20   33,20   21,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23-1-2013 11:36:02Geomilieu V2.13



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Bestaand + uitbreiding met SB-A - Trafostation Bijlmer-Noord te Ouder-Amstel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k
01    0,00    0,00    0,00
02    0,00    0,00    0,00
03    0,00    0,00    0,00
04    0,00    0,00    0,00

23-1-2013 11:36:02Geomilieu V2.13



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 3Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m
Bestaand + uitbreiding met SB-A - Trafostation Bijlmer-Noord te Ouder-Amstel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Afstand 11,5 meter bestaande situatie      0,00 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
02 Afstand 11,5 meter bij uitbreiding      0,00 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja

23-1-2013 11:36:02Geomilieu V2.13



 
 

   

BIJLAGE 4 
 
 
BEREKENINGSRESULTATEN OP 11,5 METER AFSTAND 



AGEL adviseursD04 Akoestisch onderzoek
20120411, bijlage 4Transformatorstation Bijlmer-Noord Gemeente Ouder-Amstel

Rapport: Resultatentabel
Model: Langijdgemiddeld LAr,LT op 11,5 m

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Afstand 11,5 meter bestaande situatie 7,50 37,7 36,7 35,5 45,5
01_B Afstand 11,5 meter bestaande situatie 10,50 41,4 40,4 39,2 49,2
01_C Afstand 11,5 meter bestaande situatie 13,50 42,0 41,0 39,8 49,8
01_D Afstand 11,5 meter bestaande situatie 16,50 41,5 40,5 39,3 49,3
01_E Afstand 11,5 meter bestaande situatie 19,50 40,9 39,9 38,7 48,7

01_F Afstand 11,5 meter bestaande situatie 22,50 40,2 39,2 37,9 47,9
02_A Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 7,50 38,1 37,1 35,9 45,9
02_B Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 10,50 42,3 41,3 40,0 50,0
02_C Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 13,50 42,7 41,7 40,5 50,5
02_D Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 16,50 42,2 41,3 40,0 50,0

02_E Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 19,50 41,7 40,7 39,5 49,5
02_F Afstand 11,5 meter bij uitbreiding 22,50 41,0 40,1 38,8 48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-1-2013 11:36:34Geomilieu V2.13



 
 

   

BIJLAGE 5 
 
 
HORIZONTALE GELUIDCONTOUREN 
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Contouren etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Waarneemhoogte 7,50 meter.

Inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid.

Industrielawaai - IL, [Bestaand + uitbreiding met SB-A - Geluidcontouren LAr,LT (h = 7,5 m)] , Geomilieu V2.13
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periode: Etmaalwaarde
Inclusief groepsreducties
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Contouren etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Waarneemhoogte 13,50 meter.

Inclusief 5 dB toeslag tonaal geluid.

Industrielawaai - IL, [Bestaand + uitbreiding met SB-A - Geluidcontouren LAr,LT (h = 13,5 m)] , Geomilieu V2.13
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periode: Etmaalwaarde
Inclusief groepsreducties

  

50 - 99 dB(A)

45 - 50 dB(A)
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30 - 35 dB(A)

0 - 30 dB(A)
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BIJLAGE 6 
 
 
PRODUCTINFORMATIE SOUNDBLOX TYPE N2 
 
 
 



 
 
 
 
 

BESTEKTEKST ASONA SOUNDBLOX type N2 
 
 
 
 
• ALGEMEEN 
Betonblok voor niet-dragend schoon metselwerk, zowel voor binnen als voor 
buitenwerk, aan de dichte zijde voorzien van twee verticale gleuven, welke elk in 
verbinding staat met een holle ruimte en samen met deze holle ruimte een zg. 
Helmholz - resonator vormt, waardoor het op het betonblok vallend geluid in hoge 
mate geabsorbeerd wordt. 
 
 
• AFMETINGEN 
Type N 
L x B x H = 322 x 187 x 190 mm (maattolerantie ± 2 mm) 
 
 
• GELUIDSABSORPTIE 
De geluidsabsorptie - coëfficiënten gemeten volgens ISO 354 
 

Type 125 250 500 1000 2000 4000 NRC αw 
N2 0,75 1,15 0,85 0,95 0,65 0,75 0,90 0,75 LH 

 
Bij de Type 2 uitvoeringen zijn in de holle ruimten achter de gleuven, met zwart 
glasvlies beklede minerale absorptievullingen opgenomen voor verhoging van de 
geluidsabsorptie. 
 
 
• GELUIDSISOLATIE 
De dichte zijde van de betonblokken voorzien van een raaplaag met een dikte van 
min. 10 mm. 
De luchtgeluidsisolatie gemeten volgens NEN 1070 en gewogen volgens DIN 
52210 bedraagt: 
 
N2 Rw = 50 dB 
 
 
• BREUKSTERKTE 
12 N/mm² 
 



GELUIDABSORPTIEMETING volgens de NAGALMMETHODE

Opdrachtgever : Asona Nederland B.V.       
Projectnummer : 628.029
Datum : 1996-08-30
Constructie : Soundblox type N2-X

Gemeten in de nagalmkamer van de Technisch Physische Dienst TNO-TU Delft

Oppervlakte monster : 11,7 m²
Volume nagalmkamer : 200 m³

63 0,12 Zendsignaal ruis
80 0,19 Twee luidsprekerposities

100 0,57 Temperatuur : 21 ºC
125 0,98 Relatieve vochtigheid : 68,0%
160 1,10 ∆LA,α,Str : 7 dB(A)
200 0,97

250 1,00

315 0,87

400 0,81

500 0,86

630 0,98

800 0,93

1000 0,83

1250 0,74

1600 0,71

2000 0,70

2500 0,73

3150 0,74

4000 0,67

5000 0,67

6300 0,64

8000 0,64

10000 0,57

Technisch Physische Dienst TNO-TU Delft ASONA05

αS
Freq.
(Hz)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

-----> Frequentie (Hz) 

-->
 α

s



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7: 
 

Bodemonderzoek 
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