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1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond en vraagstelling 

De drukke snelweg A9 loopt momenteel dwars door Badhoevedorp, maar er is 
besloten deze weg om te leggen. Dit betekent dat er voor het vrijkomende tracé en 
enkele naastgelegen locaties nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan, ook 
voor het centrumgebied. Voor de invulling van het tracé wordt een masterplan op
gesteld, en de centrumontwikkeling neemt hier en belangrijke plaats in. 

De gemeente Haarlemmermeer heeft, in samenwerking met de ontwikkelende par
tijen Bohemen en AM Wonen, gevraagd inzicht te geven in de huidige vraag
aanbodsituatie met betrekking tot de detailhandel en andere bedrijvigheid in Bad
hoevedorp en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor met name het win
kelcentrum. 

De centrale vragen voor het onderzoek zijn als volgt geformuleerd: 
• Welke ruimtelijk-functionele ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor de retail 

en overige bedrijvigheid in Badhoevedorp, rekening houdend met het nu reeds 
aanwezige aanbod in de plaats zelf en de omringende plaatsen en met de loka
le, regionale en algemene trends en ontwikkelingen, zowel wat betreft vraag, 
aanbod als beleid? 

• Wat is de mening van de ondernemers over de centrum- en bedrijventerrein
ontwikkeling in Badhoevedorp, in hoeverre en onder welke voorwaarden zijn zij 
geïnteresseerd in verplaatsing? 

De belangrijkste deelvragen die hierbij spelen zijn: 
• Hoe is het huidige winkel- en voorzieningenaanbod in Badhoevedorp momen

teel opgebouwd? 
• Wat zijn kwantitatieve mogelijkheden (distributieve ruimte) voor uitbreiding 

van het winkelaanbod in de kern Badhoevedorp en het centrum in het bijzonder 
in het licht van het draagvlak en de positionering van deze plaats binnen de re
gionale detailhandelsstructuur? 

• Welke gevestigde winkelfuncties en andere commerciële functies (o.a . horeca) 
zouden in principe voor vestiging in het 'nieuwe' centrumgebied in aanmerking 
komen? 

• Wat zijn de kwalitatieve mogelijkheden om het winkel- en voorzieningenaan
bod in het centrum van Badhoevedorp uit te breiden c.q. te versterken? Hierbij 
zal aandacht besteed worden aan o.a. kwaliteit aanbod, branchering, markt
segmentatie, ruimtelijke aspecten als het trekkerbeeld, inpassingsmogelijkheden 
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functies, voetgangersrouting, bereikbaarheid en parkeren (toetsing bestaande 
plannen). 

• Welke uitbreidingsplannen hebben de (overige) bedrijven, welke eisen stellen zij 
aan eventuele nieuwe bedrijfshuisvesting en -omgeving? 

In de onderhavige rapportage staan de niet-retailbedrijven centraa l, en daarmee 
ook de bedrijventerreinen. De bevindingen ten aanzien van de ontwikkelingsmoge

lijkheden van het centrum zijn in een aparte rapportage opgenomen. 

1.2 Begeleiding van het onderzoek 

Gedurende het onderzoek is overleg gepleegd met een begeleidingsgroep bestaan

de uit: 
• Mevr. M. Nas (AM Wonen). 

• Dhr. M. van Berkel (Bohemen). 
• Dhr. N. Lamme (Gemeente Haarlemmermeer). 
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2. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN OVERIGE BEDRIJVEN 

2.1 Huidige situatie 

Bedrijventerreinen Badhoevedorp 
Badhoevedorp heeft de beschikking over 3 bedrijventerreinen waarvan er 2 aan de 
oostelijke zijde van Badhoevedorp zijn gelegen. Verder zijn er nog enkele kleine 
kantoorlocaties te benoemen in Badhoevedorp. Zo is er een kantorenstrip in de 
hoek van de Amsterdamse Baan en Robert Koehstraat en zijn er enkele solitaire ge
bouwen in het groen tussen de Egelantierstraat en de A4/A9. 

De twee terreinen aan de oostelijke zijde van Badhoevedorp zijn het oudere bedrij
venterrein rond de Jan van Gentstraat (Antoniushoeve) en de locatie Schuilhoeve in 
de kom van de A9 en de A4. In totaal gaat het om zo'n 17 à 18 ha. 

Aan de westelijke zijde ligt het Airport Business Park Lijnden. Dit is een hoogwaar
dig bedrijventerrein van zo'n 20 ha. gericht op kleine en middelgrote bedrijven wel
ke Schiphol gebonden zijn. Dit terrein is in 4 kwadranten op te delen. Van de 4 
kwadranten zijn er momenteel 3 gevuld. Lijnden zal ook een regionale functie gaan 
vervullen. Het 4• kwadrant zal worden uitgegeven voor lokale/regionale bedrijvig
heid en woon-werkeenheden. 

Bedrijventerrein lijnden Schuilhoeve en Antoniushoeve 

Bedrijfsvestigingen en werknemers 
Badhoevedorp heeft bijna 700 bedrijfsvestigingen binnen de grenzen van de kern. 
Deze bieden werkgelegenheid aan zo'n 4.000 personen. Van de 700 vestigingen zijn 
er 15 gevestigd op het bedrijventerrein Schuilhoeve en 93 op Antoniushoeve. Rond 
de 35% van de werkgelegenheid wordt gerealiseerd op deze twee bedrijvent errei
nen. 
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Tabel 2.1: Vestigingen- en werknemersoverzicht 

Badhoevedorp Schuilhoeve Antoniushoeve 

Aantal vestigingen 

Aantal werknemers 

690 

4.008 

Bron: Gemeente Haarlemmermeer 

15 

1.021 

93 

358 

Binnen Badhoevedorp is ongeveer 50% van de bedrijven gevestigd in een kantoor
pand en iets meer dan 30% in een pand dat een productieproces herbergt. Deze 
cijfers wijken voor de twee terreinen enigszins af. Op Schuilhoeve is er sprake van 

meer kantoren en productie. Voor Antoniushoeve ligt veel meer de nadruk op pro
ductie. De locatie Schuilhoeve is te karakteriseren als een kantoorlocatie terwijl An
toniushoeve een echte productielocatie is. 

Tabel 2.2: Verhouding vestigingen naar type bedrijvigheid 

Badhoevedorp Schuilhoeve Antoniushoeve 

Kantoren 

Productie 

Overig 

Bron: Gemeente Haarlemmermeer 

Schuilhoeve 

48% 

31% 

21% 

53% 

40% 

7% 

35% 

53% 

12% 

Schuilhoeve is een bedrijventerrein van zo'n 9 ha. Op het terrein is een klein aantal 

bedrijven gevestigd maar deze leveren wel een grote bijdrage aan de werkgelegen

heid. 

Het terrein bevat veel bedrijven die hier hun handelsactiviteit hebben neergezet. 
Het merendeel van de panden heeft dan ook een verzorgde kantoorachtige uitstra
ling. Parkeren is in alle gevallen geregeld op eigen terrein waardoor de openbare 
weg overzichtelijk en goed bereikbaar bl ijft. Ook de openbare ruimte ziet er ver
zorgd uit met voetpadden, straatverlichting en enkele groenstroken. 

Verzorgde uitstraling van het groen Moderne kantoren 

Schuilhoeve is direct gelegen aan de Schipholweg welke een verbinding vormt rich
ting twee opritten voor de A9. Door de ligging dichtbij het knooppunt A4-A9 kan 
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men via de oprit van de A9 ook snel richting het zuiden rijden. Het terrein ligt ook 
direct aan Schiphol waardoor ontsluiting middels de luchthaven ook uitstekend is. 

Het bedrijventerrein Schuilhoeve is volledig uitgegeven en voor nieuwe bedrijven is 
geen mogelijkheid meer zich te vestigen. De bedrijven die er nu zitten zouden nog 
uitbreiding kunnen realiseren op parkeerplaatsen maar dit zou leiden tot parkeer
problemen in het gebied. Direct ten westen en zuidwesten van Schuilhoeve is nog 
grond die niet in gebruik is of voor agrarische doeleinde wordt gebruikt. Een even
tuele uitbreiding van de locatie Schuilhoeve zou dus mogelijk zijn. 

Antoniushoeve 

Rond de Jan van Gentstraat en de Nieuwemeerdijk zijn ongeveer 100 bedrijven ge
vestigd. Het betreft een locatie die is ingeklemd tussen de woonbebouwing van 
Badhoevedorp. Een groot deel van de werkgelegenheid is hier gericht op productie. 
Veel autobedrijven en bouwnijverheidbedrijven hebben hier een plek gevonden. 

Het betreft veelal kleine bedrijfspanden die op de eigen kavel geen groei meer kun
nen realiseren. In het zuidoostelijke deel, richting de Meidoornweg, treft men en
kele grootschalige bedrijfslocaties aan. Ook deze zitten veelal aan de grenzen van 
hun kavel. Boven een aantal van de bedrijfspanden zijn woningen gevestigd waar
door een mix is ontstaan van wonen en werken. 

Woonfunctie boven bedrijfsruimte Verouderde bebouwing en openbare inrichting 

Het gebied rond de Jan van Gentstraat laat qua uitstraling wat te wensen over. 
Hierbij hebben we gekeken naar de panden, de infrastructuur en de openbare in
richting. Het gebied is al enige jaren in gebruik wat ook te zien is aan de panden. De 
infrastructuur is niet gemaakt voor veel en zwaarder verkeer. Verder zijn er weinig 
parkeerplekken waardoor auto's vaak in de toch al smalle straten parkeren. 

De ontsluiting voor de bedrijven rond de Jan van Gentstraat lijkt ook problemen te 
veroorzaken. Door de smalle straten en geparkeerde auto's is het niet prettig rond 
rijden maar ook de ontsluiting richting de snelwegen is verre van ideaal. 

Hoofdstuk 2 7 BIJIO 



Men kan via de Nieuwemeerdijk en de Oude Haagseweg de A9 in oostelijke richting 
op. Wil men in westelijke richt ing zal men langer moeten door rijden over de Nieu
wemeerdijk naar oprit 6 Aalsmeer of via de Sloterweg de oprit 1 Sloten aan de A4 
nemen. Ook kan men de Akerdijk richting bedrijvenpark Lijnden nemen om daar de 
A9 op te komen. Deze wegen zijn echter vrij smal en lopen vaak door bewoond ge
bied. 

Airport Business Park lijnden 
De uitgifte van gronden voor het Business Park Lijnden is gestart in 2000. Tot op 
heden zijn 3 van de 4 kwadranten zo goed als uitgegeven. Het vierde kwadrant zal 
snel volgen. Het betreft een bedrijventerrein van ongeveer 20 ha. Dit terrein is voor
al bedoeld voor bedrijven die een binding hebben met Schiphol. Naast bedrijvigheid 
is er ook een hotel gevestigd op het terrein. 

Ruime opzet met onderhouden groenstroken Nieuwe bebouwing met een verzorgde uitstraling 

Alle panden hier zijn nog nieuw en de openbare ruimte ziet er verzorgd uit. Het 
gaat in de meeste gevallen om grote bedrijfsgebouwen die door één bedrijf zijn 
afgenomen. Vooral in het meest noordwestelijke kwadrant zijn bedrijfsverzamelge
bouwen gecreëerd. Het bedrijventerrein wordt aan de west en noordkant omgeven 
door een woonlint maar deze twee functies zijn goed van elkaar gescheiden door 
groen en waterstroken. 

Alle kwadranten zijn doormiddel van een aansluiting op de Amsterdamse baan di
rect aangesloten op de A9. De bereikbaarheid van het terrein is daardoor goed en 
op een goede manier vorm gegeven. 

Op Lijnden is een sterk cluster van modebedrijven ontstaan (waaronder: Sixty, The 
Sting, No Excess en Paul Warmer). Deze modebedrijven voelen zich goed thuis op 
Lijnden door de hoogwaardige en industriële uitstraling met ruimte voor eigen 
identiteit. 
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Hoogwaardige en industriële uitstraling Ruimte voor eigen identiteit 

Op dit bedrijventerrein is nog ruimte maar deze is niet voor alle bedrijven te gebrui
ken. Bedrijven die er nu gevestigd zijn, hebben nog ruimte op hun eigen kavel 
waardoor een uitbreiding in de toekomst nog gefaciliteerd kan worden. 

2.2 leegstand 

Leegstand van bedrijfspanden speelt Nederland al enige jaren parten. Vooral kan
toorpanden staan in Nederland vaak leeg. De gemeente Haarlemmermeer behoort 
tot de top qua leegstandspercentages voor kantoren in Nederland. De gemiddelde 
leegstand in Nederland in 2006 kwam uit op 12,5% terwijl dit percentage voor de 
gemeente Haarlemmermeer neer kwam op 18,4% 1

• De gemeente Haarlemmermeer 
kampt dan wel met een hoog leegstandspercentage, gelukkig is er ook sprake van 
veel dynamiek2

• Schiphol speelt een belangrijke rol in de kantorenmarkt. Van de 
totale voorraad in de gemeente bevindt zich 45% op het terrein van Schiphol en 
40% van het totale huurbare aanbod in Haarlemmermeer is afkomstig van Schiphol. 

De laatste twee jaar is er weer een toename te zien in de afname van vierkante me
ters kantoorruimte. Lag het aantal in de jaren 2002, 2003 en 2004 tussen de 330.000 
en 400.000 m 2

, in 2005 steeg de opname van kantoorruimte naar bijna 600.000 m2
• 

Voor 2006 kwam de afname van kantoorruimte zelfs net boven de 700.000 m2 uit. 

DTZ Zadelhoff, Factsheets Kantorenmarkt, januari 2007 
Gemeente Haarlemmermeer. 'De Haarlemmermeerse kantorenmarkt, visie op structurele leegstand', 
februari 2006 
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Grafiek 2.1: Opname kantoren in de regio's: Agg lomeratie Schiphol, Hoofddorp en Groot-Amsterdam 
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Deze toename in vraag naar kantoorruimte wordt veroorzaakt door de aantrekken
de economie maar zeker ook door de verlaging van de huurprijs. In 2003 kwam de 
gemiddelde huurprijs in de agglomeratie Schiphol, Hoofddorp en Groot-Amsterdam 
uit op € 195,- per m2

• In 2006 lag dit bedrag op € 174,- per m2 waarmee de verhuur
prijs nog steeds zo'n € 20,- per m2 hoger ligt dan het Nederlandse gemiddelde. Ook 
de verhuurprijzen voor bedrijfsruimte is sinds enkele jaren aan het dalen. In 2003 lag 
de verhuurprijs nog op € 95,- per m2 waar dit niveau in 2006 lag op € 74,- per m2

• 

Grafiek 2.2: Gemiddelde huurprijs kantoorruimte 
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De laatste jaren is er weer meer vraag naar bedrijfsmatig onroerend goed ontstaan 
waardoor de leegstand in bepaalde gebieden weer enigszins terugloopt. In de on
derstaande figuur van de gemeente Amsterdam is te zien dat de gemeente Haar
lemmermeer op bijna alle plekken een afname laat zien van de leegstand. Badhoe
vedorp alleen heeft zelfs geen enkele toename in leegstand voor de j aren 2005-
2006. 

Figuur 2.2 Afname/toename leegstand kantoorruimte in Amsterdam, Amstelland en Haarlemmermeer. 
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Momenteel staan er in Badhoevedorp enkele kantoren en bedrijfsruimtes te huur. 
Het gaat dan vooral om aanbod op Schuilhoeve. De gemiddelde verhuurprijs voor 
kantoorruimte komt uit op € 121,- per m2 en voor bedrijfsruimte is de gemiddelde 
verhuurprijs € 68,- per m2

•
3 Dit zijn prijzen die onder het gemiddelde voor de regio 

liggen dus de kans dat ze verhuurd worden is groot. 

Actueel aanbod PropertyNL, 20-6-2007 
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2.3 Toekomstige ontwikkelingen 

Rond Badhoevedorp zullen de komende jaren veel nieuwe bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties tot ontwikkeling worden gebracht. Meest d irect gelegen aan Bad
hoevedorp is de verdere ontwikkeling van bedrijvenpark Lijnden. Dit is een terrein 
dat net als Schuilhoeve specifieke eisen stelt aan bedrijven die hier willen vestigen. 
Deze bedrijven dienen een samenhang met Schiphol te vertonen. 

lets ten noorden van Lijnden komt op zeer korte term ijn het Airport Business Park 
Amsterdam Osdorp tot ontwikkeling. Ook dit is een terrein dat ruimte biedt aan 
bedrijven die iets te maken hebben met Schiphol en vooral gericht zijn op de logis
tiek. 

Op en rond Schiphol komen verschillende projecten tot ontwikkeling. Een groot 
aantal is gericht op kantoorontwikkeling zoals Schiphol Elzenhof en Fokker Business 
Park. Verder komt er ook ruimte voor bedrijfsruimte op Schiphol Logistics Park, 
Schiphol Zuid-Oost en Schiphol Noord West. 

Alle nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving zijn gericht op het ondersteu
nen van Schiphol. De bedrijvigheid die toegelaten wordt op de nieuw te ontwikke
len terreinen dient gericht te zijn op de luchthaven. 

Bron: www.n ieuwekaart.nl 
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Kansen voor de uitbreiding van Lijnden-Oost en Schuilhoeve 
Door de verplaatsing van de A9 ontstaan er uitbreidingskansen voor Lijnden-Oost en 
Schuilhoeve. Voor business-ta-business activiteiten zijn deze uitbreidingslocat ies erg 
interessant. Door de ligging dichtbij de snelwegen en Schiphol geldt dit ze lf s voor 
activiteiten die plaats vinden op wereldwijde schaal. 

In de regio staan voor kantoorontwikkelingen diverse projecten op stapel waardoor 
het noodzakelijk is de ontwikkeling er van te sturen. Het gemeentelij k en regionaal 
beleid (waaronder Plabeka, nota Werklocaties) geeft een beeld van de gew enst e 
economische ontwikkeling. Waarbij voor de gemeente Haarlemmermeer de nadruk 
blijft liggen op Schiphol gebonden bedrijvigheid. 

Zo blijkt uit het rapport 'Uitvoeringsstrategie Platform Bedrijven en Kantoren' dat er 
voor Schipholgebonden bedrijventerreinen tot 2020 voldoende Schipholgebonden 
areaal wordt aangeboden. Daarna ontstaat er een tekort van 74 ha, voornamelijk in 
de categorie 'Bedrijvenpark'. De oplossing hiervoor is te zijner tij d één van de stra
tegische Schipholgebonden reservelocaties in de Haarlemmermeer te ontwikkelen. 

De uitgangspunten voor een gezonde economische ontwikkeling van Badhoevedorp 
zijn zeker aanwezig: 
• Ideale ligging. De directe ligging langs de rijkswegen A4 en A9 vormt een uni

que selling point. Nieuwe bebouwing zal direct aan de rijkswegen komen te lig
gen en niet worden verscholen achter geluidsschermen. 

• Goede bereikbaarheid. De uitbreidingsgebieden kunnen zich door de zichtlig
ging aan de A4 en A9 en nabijheid van Schiphol richten op zowel regionale als 
(inter)nationale bedrijvigheid . 

• Aantrekkelijk leefmilieu. Badhoevedorp heeft een aantrekkelijke w oonomge
ving . De nieuwe ontwikkeling van het centrum na verplaat sing van de A9 zal 
hier nog verder aan bijdragen. Dit levert voor bedrijven een extra d imensie aan 
de vestigingscriteria. 

• Bestaande bedrijvigheid. De bestaande bedrijvigheid op Schuilhoeve en Lijnden
Oost geeft de ontwikkeling van de potentiële uitbreidingsgebieden een voor
sprong. 

Locaties interessant voor (inter)nationaal georiënteerde bedrijvigheid 
Schuilhoeve is interessant voor de ontwikkeling van (inter)nationale dienstverlenen
de bedrijvigheid. Hiervoor zouden bedrijven in aanmerking moeten komen die lig
gen op de terreinen van de zakelijke, financiële en ondersteunende dienstverlen ing 
zoals een hotel en informatie- en communicatietechnologie. 

Voor Lijnden-Oost wordt gedacht aan de ontwikkeling van (inter)nationale Sch iphol 
gerelateerde bedrijvigheid. Gezocht kan worden naar bedrijvigheid in de mode
branche om zo de al aanwezige bedrijvigheid te versterken. 
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Tevens kan er ruimte worden geboden voor lokale/regionale bedrijvigheid uit bij
voorbeeld de autobranche. Bij vestiging van dit type bedrijvigheid zal gekeken moe
ten worden naar de mogelijkheid tot herstructurering van Antoniushoeve door ver

plaatsing van aldaar gevestigde bedrijven. 

2.4 SWOT-analyse 

Naar aanleiding van de gegevens zoals wij die in de voorgaande paragrafen hebben 
samengesteld is een sterkte-zwakte analyse te maken en volgen hier ook enkele 
kansen en bedreigingen uit voor de bedrijventerreinen in Badhoevedorp. 

Sterk 

Gelegen dichtbij Schiphol. 

Bereikbaarheid Schuil hoeve. 

Zwak 

Bedrijven tussen de woningen. 

Bereikbaarheid Antoniushoeve. 

Schuilhoeve biedt veel werkgelegenheid door klein Geen ruimte voor uitbreiding rond Jan van Gent-

aantal bedrijven. 

Parkeren Schuilhoeve. 

Kansen 

Ruimte voor herontwikkeling door 

omlegging A9. 

Bedrijven die nu klem zitten faciliteren in hun 

uitbreidingsbehoefte. 

straat. 

Parkeren Antoniushoeve. 

Bedreigingen 

Veel nieuwe bedrijventerreinontwikkelingen in de 

regio. 

Grote afhankelijkheid van kantorenmarkt. 

Verplaatsing van bedrijven op Antoniushoeve leidt Gelabelde bedrijventerreinen (Schiphol/Luchtvaart) 

tot nieuwe ontwikkelingsmogel ijkheden binnen de bieden weinig mogelijkheden voor reguliere be-

kern van Badhoevedorp. drijvigheid. 

Antoniushoeve kan gebied worden waar wonen en Te veel gericht op Schiphol 

werken gecombineerd worden. 

'Vrije grond' rond Schuilhoeve biedt de gelegen

heid tot uitbreiding. 
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3. RESULTATEN ONDERNEMERSENQUÊTE 

3.1 Inleiding 

Onder alle niet-retailondernemers in Badhoevedorp, is een ondernemersenquêt e 
verspreid. De resultaten op basis van 48 geretourneerde bruikbare enquêtes zijn in 

dit hoofdstuk opgenomen. Respondenten zijn over het algemeen eigenaar van een 

klein bedrijfje, vaak aan huis, gevestigd in de kern van Badhoevedorp. Vanuit de 
bedrijventerreinen heeft niemand gereageerd. 

De respons is vrij laag wat er op kan duiden dat deze groep ondernemers tevreden is 
met de huidige locatie en in de ontwikkeling van een nieuw centrum geen aan lei

ding ziet te moeten reageren . 

3.2 Huidig en toekomstige functioneren 

Tevredenheid over het functioneren 

• Bijna alle ondernemers zijn tevreden over het huidige functioneren. 32 van de 
respondenten geeft dit aspect namelijk een positieve of zeer posit ieve beoorde

ling. 12 ondernemers zijn neutraal en niemand beoordeelt het funct ioneren als 

negatief. 
• De niet-publieksgerichte ondernemers beoordelen daarmee het eigen funct ione

ren iets hoger dan de detaillisten. 

Omzetontwikkelingen overwegend positief 

Volgens 27 van de respondenten heeft de omzet zich de laatste 3 jaar positief t ot 
zeer positief ontwikkeld. Volgens 2 ondernemers heeft de omzet zich gedurende 
deze periode in tegengestelde richting ontwikkeld. 10 van de ondernemers vond dat 

de omzet ontwikkeling de afgelopen 3 jaar niet echt veranderd is . 

Vestigingsduur van ondernemingen 

• Het overgrote deel van de ondernemingen (29) is tussen de 1 en 5 jaar gevest igd 
in Badhoevedorp. 12 van de ondervraagden zijn korter dan een jaar geleden in 
Badhoevedorp neergestreken en 2 respondenten zitten al meer dan 5 jaar in 

Badhoevedorp. 
• Van de ondernemers die reageren zitten de meeste dus nog niet erg lang op de 

huidige locatie. Dit zorgt ervoor dat men meestal nog tevreden is over de huid i

ge situatie. 
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Bedrijfsopvolging 
• Bedrijfsopvolging is bij de meeste bedrijven nog niet bekend. 13 ondernemers 

die deze vraag beantwoorden gaven hier een negatief antwoord. Hierbij dient 
vermeld te worden dat maar 19 ondernemers de vraag daadwerkelijk hebben 

beantwoord. 
• De korte tijd dat bedrijven in Badhoevedorp gevestigd zijn kan ervoor zorgen 

dat over de opvolging nog niet is nagedacht. 

3.3 Vestigingslocatie 

Eigendomssituatie 
• Ongeveer % van de ondernemers heeft het pand in eigendom en 9 ondernemers 

zitten gehuurd. Ondernemers hebben dus in vergelijking met detaillisten vaak 

het pand in eigendom. 
• Veel van de respondenten werken vanuit thuis waardoor de eigendomsituatie 

deels kan worden verklaard. 
• Verder zien ondernemers een eigen pand vaak als spaarpot voor het pensioen. 

Tabel3.1 Eigendomssituatie 

Eigendom 

Gehuurd 

Weet niet/niet ingevuld 

Totaal 

Beoordeling huidige vestigingslocatie 

Overige Ondernemers 

33 

9 

4 

46 

• Veruit de meeste ondernemers, 30, beoordelen de huidige vestigingslocatie van 
hun onderneming als (zeer) positief. Maar 2 ondernemers beoordelen deze als 

negatief. 
• De ondernemers hebben verder weinig problemen op hun huidige locatie. 34 

van de ondernemers geeft aan geen problemen te ondervinden in de huisves
ting van de onderneming. 4 ondernemingen geven aan problemen te hebben 

met de bereikbaarheid en nog eens 4 ondernemingen vinden dat er te weinig 

parkeergelegenheid is. 
• Hieruit blijkt dat de ondernemers zeker nog tevreden zijn over de huidige situa

tie en weinig tot geen problemen kennen in hun huidige bedrijfsvoering. 

Plannen 
• 10 van de ondernemers hebben op dit moment investeringsplannen ten aanzien 

van de huisvesting van de onderneming (of uitgevoerd in de afgelopen 2 jaar) . 

Het gaat daarbij zowel om een verbouwing van het interieur en/of exterieur, 
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vergroting van de verkoopruimte/publieksruimte en verplaatsing van de huidige 
onderneming naar een locatie elders of het opzetten van een tweede vestiging. 

• 3 ondernemers willen graag verplaatsen en 2 van de ondernemers zijn opzoek 
naar een nieuwe plek om een tweede vestiging te openen. 

Tabel 3.2: Investeringsplannen 

Plannen, namelijk: 

Verbouwing in- of exterieur 

Vergroting verkoop-/publieksruimte 

Verplaatsing (event ueel uitbreiding) 

Nieuwe (tweede) vestiging 

Opheffing 

Anders 

Geen investeringsplannen 

Overige Ondernemers 

4 

3 

2 

30 

42 

• De termijn waarop men een onderneming wenst te verplaatsen of een tweede 
vestiging wil openen varieert van binnen een jaar tot 3 á 5 jaar. 

• De verhuisgeneigde ondernemers geven aan het liefst in Badhoevedorp te blij
ven maar dat hoeft niet noodzakelijk in het centrum te zijn. 

• Als redenen voor de verplaatsing worden genoemd: Toegankelijkheid van de 
bedrijfslocatie en de uitstraling van de bedrijfslocatie. 

• 3 van de 7 ondernemers wensen huur als nieuwe eigendomssituatie, 2 koop en 2 
maakt het niet uit of er gekocht of gehuurd gaat worden. 

• Afgezien van de ruimtebehoefte worden nog andere vestigingsvoorwaarden 
genoemd, namelijk: 

goede laad en los mogelijkheden, 
goede bereikbaarheid 
terug brengen van de overhead door in een bedrijfsverzamelgebouw te ves
tigen. 

3.4 Mening over het centrum 

Beoordeling centrum 

• Gemiddeld gezien geven de respondenten de verschillende aspecten van het 
centrum van Badhoevedorp met een 5,5 een zeer nipte voldoende beoordeling. 
De horeca wordt laag gewaardeerd, vooral de omvang wordt slecht beoordeeld 
met een 4, 1. Bovendien scoren de uiterlijke presentatie van winkels en bedrijven 
en de sfeer/gezelligheid laag. 

• De omvang van het winkelaanbod wordt met een 5,3 gemiddeld ook negatief 
beoordeeld maar de kwaliteit wordt daar en tegen met een 6,4 positief ontvan-
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gen. Ook de parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van de winkels en bedrij
ven wordt positief beoordeeld. 

• De ondernemers beoordelen de 'winkelomgeving' iets positiever maar het 'win
kelaanbod' iets negatiever dan de publieksgerichte ondernemers. 

Tabel 3.3: Beoordeling aspecten 

Overige Ondernemers 

Uiterlijk winkels/bedrijven 

Sfeer/gezelligheid 

Omvang w inkelaanbod 

Kwaliteit winkelaanbod 

Omvang horeca-aanbod 

Kwaliteit horeca-aanbod 

Activiteiten ondernemers 

Parkeergelegenheid 

Bereikbaarheid winkels/bedrijven 

Totale beoordeling 

Sterke punten van het centrum van Badhoevedorp 

5,2 

5,1 

5,3 

6,4 

4,1 

5,6 

5.4 

6,1 

6,7 

5,5 

• Het bestaande winkelaanbod en de diversiteit van dit winkelaan bod. 
• Het parkeertarief (gratis/goedkoop) en de bereikbaarheid. 
• De sfeer en het dorpse (kleinschalige) karakter. 

Belangrijkste problemen in het centrum van Badhoevedorp 
• De ruimtelijke opbouw/samenhang van het winkelgebied is uitgestrekt en erg 

verdeeld en daardoor onoverzichtelijk. 
• De uitstraling: verouderd, verpaupering slaat toe en criminaliteit en hangjonge

ren wordt een steeds groter probleem. 
• Er is een zeer beperkt horeca-aanbod. 
• Er is niet echt sprake van een echt centrum. 

Ontwikkelingen afgelopen jaren 
• 7 van de respondenten vindt dat het de afgelopen jaren slechter is gegaan met 

het centrum van Badhoevedorp. Niet meer dan 3 ondernemers heeft het idee 
dat het centrum er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. 

• Als redenen die met deze verslechterde situatie samenhangen worden genoemd: 
de verslechterde uitstraling en aantrekkelijkheid door verpaupering en slecht 
onderhoud en overlast door hangjongeren. 

Kansen voor de eigen onderneming 
• Veel ondernemers zien niet direct een kans omdat zij niet verbonden zijn aan 

het centrum (eenmanszaak/kantoor aan huis, etc.). Hun onderneming is niet af-
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hankelijk van een goed werkend centrum en zij hebben ook niet direct behoefte 

om hun bedrijf hier te vestigen. 
• Een klein deel verwacht voordeel te kunnen halen uit een grotere afzetmarkt 

door de toename van woonruimte in Badhoevedorp. 

Wonen 
• De meningen over de toekomst van het centrum van Badhoevedorp op het ge

bied van wonen lopen erg uiteen. Zo vindt een deel van de ondervraagde dat er 

gelet moet worden op goedkopere starterswoningen en seniorenwoningen 
maar een ander deel gaat uit van duurdere hoogwaardige w oningen. Ook is 
men het niet eens over het behouden van het dorpse karakter of het bouw en 

van woningen in meerdere lagen. 
• Verder wordt er verwezen naar een combinatie van wonen en w inkelen en dat 

met het ontwikkelen van een nieuw centrum gezorgd kan worden voor een be

tere mix van bevolkingsgroepen (starters, senioren). 

Winkelen 
• Men ziet graag een vergroting van het winkelaanbod. 
• Er worden kansen gezien in versterking van het aanbod door: 
• De uitbreiding met (kleine) speciaalzaken 

• Meer regionale trekkers 

• Meer variatie. 
• De combinatie met horeca. 

• Door de toevoeging van ontbrekende branches kan het winkelaanbod versterkt 
worden en de verblijfsduur van de consument verlengen. 

• Er moet een echt centrum worden gerealiseerd waardoor men wi l verblijven in 

Badhoevedorp. 

Overig 
Het dorp dient een centraal plein te krijgen en de openbare ruimte moet een impuls 
krijgen (groen, verlichting, bestrating, meubilair). 

• Betere en meer parkeervoorzieningen. 

• Autoluw maken van het centrum. 
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4. CONCLUSIES 

Bedrijventerreinanalyse 
Uit de analyse komt naar boven dat in de regio veel ruimte voor bedrijven wordt 
gecreëerd maar dat deze vaak niet bedoeld is voor de kleine product iebedrijven, 
autogarages en andere kleinschalige bedrijvigheid . Juist dit soort bedrijven zit veel 
op het terrein aan de Jan van Gentstraat en deze locatie is enigszins verouderd. Uit
breidingsruimte voor bedrijven is er hier niet waardoor de groei van deze bedrijven 
op een andere locatie dient te worden gefaciliteerd. 

Door het verleggen van de A9 ontstaat er ruimte die voor dit doel zou kunnen w or
den aangewend. Hiermee kan een aantal knelpunten van bedrijven op Antonius
hoeve worden opgelost en wellicht de bedrijvigheid voor een deel uit de kern van 
Badhoevedorp worden verwijderd. Met de verplaatsing van deze bedrijvigheid kan 
de vrijgekomen ruimte ook worden meegenomen in de gehele centrumontwikke
ling van Badhoevedorp. Er wordt gekeken of het mogelijk is deze bedrijvigheid te 
huisvesten op de uitbreidingslocatie van Lijnden-Oost. 

Beleid in de regio blijft dat de ontwikkelingslocaties in Haarlemmermeer vooral ge
richt zullen blijven op Schiphol gebonden bedrijvigheid . Van deze positie kan Bad
hoevedorp profiteren. De aantrekkelijke ligging van Lijnden en Schu ilhoeve zorgt 
ervoor dat veel bedrijven geïnteresseerd zullen zijn in een kavel op één van deze 
terreinen . 

Enquête 
Uit de enquête komt naar voren dat ondernemers die niet op een bedrijventerrein 
zitten niet direct de noodzaak zien naar een nieuwe centrumontw ikkeling te ver
huizen. Op dit moment ervaart men weinig problemen met de huidige locatie en 
verwacht men ook niet dat een nieuwe centrum ontwikkeling h ier grote verande
ringen in gaat brengen. 

De zwakke punten en sterke punten die de ondernemers in de detailhandel en ho
reca aanvoeren worden ook door deze groep ondernemers gezien. 
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1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond en vraagstelling 

De drukke snelweg A9 loopt momenteel dwars door Badhoevedorp, maar er is be

sloten deze weg om te leggen. Dit betekent dat er voor het vrijkomende tracé en 
enkele naastgelegen locaties nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan, ook 
voor het centrumgebied. Voor de invulling van het tracé wordt een masterplan op
gesteld, en de centrumontwikkeling neemt hier en belangrijke plaats in. 

De omlegging heeft 3 doelen: 
• betere leefbaarheid in de A9-zone; 
• betere bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en Mainport Schiphol; 
• een kwaliteitsimpuls geven aan de ruimtelijke structuur van Badhoevedorp. 

Bron: Startnotitie omlegging A9 Badhoevedorp, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

In de ontwerpvisie van het masterplan worden enkele meer algemene uitgangspun
ten voor de ontwikkeling van het centrum geformuleerd. Enkele elementen hieru it 
zijn: 

• Het centrum moet meer dorps worden en meer het hart van Badhoevedorp gaan 
vormen. 

• De plannen moeten ambitieus zijn (hoogwaardige insteek) maar ook realistisch. 

• De bereikbaarheid van het centrum en de parkeermogelijkheden moeten bij
zondere aandacht krijgen. 

De gemeente Haarlemmermeer heeft, in 
samenwerking met de ontwikkelende 

partijen Bohemen en AM Wonen, ge
vraagd inzicht te geven in de huidige 
vraag-aanbodsituatie met betrekking tot 

de detailhandel en andere bedrijvigheid 
in Badhoevedorp en de toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden voor met 

name het winkelcentrum. 

De centrale vragen voor het onderzoek zijn als volgt geformuleerd: 
• Welke ruimtelijk-functionele ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor de retai l 

en overige bedrijvigheid in Badhoevedorp, rekening houdend met het nu reeds 

aanwezige aanbod in de plaats zelf en de omringende plaatsen en met de loka
le, regionale en algemene trends en ontwikkelingen, zowel wat betreft vraag, 
aanbod als beleid? 
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• Wat is de mening van de ondernemers over de centrum- en bedrijventerrein
ontwikkeling in Badhoevedorp, in hoeverre en onder welke voorwaarden zijn zij 
geïnteresseerd in verplaatsing? 

De belangrijkste deelvragen die hierbij spelen zijn: 
• Hoe is het huidige winkel- en voorzieningenaanbod in Badhoevedorp momen

teel opgebouwd? 
• Wat zijn kwantitatieve mogelijkheden (distribut ieve ruimte) voor uitbreiding 

van het winkelaanbod in de kern Badhoevedorp en het centrum in het bijzonder 
in het licht van het draagvlak en de positionering van deze plaats binnen de re
gionale detailhandelsstructuur? 

• Welke gevestigde winkelfuncties en andere commerciële functies (o.a. horeca) 
zouden in principe voor vestiging in het 'nieuwe' centrumgebied in aanmerking 
komen? 

• Wat zijn de kwalitatieve mogelijkheden om het w inkel- en voorzieningenaan
bod in het centrum van Badhoevedorp uit te breiden c.q. te verst erken? Hierbij 
zal aandacht besteed worden aan o.a. kwaliteit aanbod, branchering, markt
segmentatie, ruimtelijke aspecten als het trekkerbeeld, inpassingsmogelijkheden 
functies, voetgangersrouting, bereikbaarheid en parkeren (toetsing bestaande 
plannen). 

• Welke uitbreidingsplannen hebben de (overige) bedrijven, welke eisen stellen zij 
aan eventuele nieuwe bedrijfshuisvesting en -omgeving? 

In de onderhavige rapportage staat de centrumontwikkeling centraal, en daarmee 
de detailhandel en overige publieksgerichte commerciële ondernemingen. De be
vindingen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de overige bedrij 
vigheid zijn in een aparte rapportage opgenomen. 

1.2 Begeleiding van het onderzoek 

Gedurende het onderzoek is overleg gepleegd met een bege leidingsgroep bestaan
de uit: 
• Mevr. M. Nas (AM Wonen). 
• Dhr. M. van Berkel (Bohemen). 
• Dhr. N. Lamme (Gemeente Haarlemmermeer). 

Tevens is een workshop gehouden met enkele vertegenw oordigers van de onder
nemerssociëteit en de winkeliersvereniging en heeft een presentatie van de voorlo
pige resultaten plaatsgevonden voor de ondernemers. 
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2. HOE STAAT HET WINKELAANBOD IN BADHOEVEDORP 
ER VOOR ANNO 2007? 

2.1 Inleiding 

Het meest kenmerkende van het Badhoevedorpse winkelcentrum is dat er niet spra

ke is van één centrum, maar van twee op enige afstand van elkaar gelegen delen 
met een heel eigen karakter en samenstelling van het aanbod. Juist daardoor vullen 
ze elkaar ook aan, en dat is een sterk punt. De afstand tussen beide delen is echter 

minder positief. In dit hoofdstuk geven we aan welke andere kwaliteiten en kne l
punten er in de detailhandelstructuur van Badhoevedorp zijn. 

2.2 Het winkelaanbod nader bekeken 

2.2.1 Kwantiteiten en kwaliteiten 

Bescheiden omvang winkelruimte, kleinschalige winkels 
Vergeleken met qua inwonertal vergelijkbare plaatsen is het detailhandelsaanbod in 
Badhoevedorp beperkt van omvang. Per 1.000 inwoners is in Badhoevedorp 1.155 
m2 wvo detailhandelsaanbod aanwezig, terwijl gemiddeld in Nederland 1.615 m2 

wvo per 1.000 inwoners aanwezig is. Het aantal winkels is daarentegen vergelijk

baar. De winkels zijn gemiddeld dus klein in Badhoevedorp. Dit geldt vooral voor de 
winkels in de niet-dagelijkse artikelensector (= alle winkels behalve supermarkten, 
levensmiddelenspeciaalzaken en drogisterijen) . 

Wel meer aanbod dan in 1995 
Uit een vergelijking met 1995, toen ook een onderzoek is gehouden, blijkt dat er nu 

vrijwel evenveel winkels zijn, maar ca . 2.800 m2 meer winkel ruimte. Dus er heeft de 
afgelopen 12 jaren, zoals ook landelijk, schaalvergroting plaatsgevonden. Dit geldt 

vooral voor de dagelijkse artikelensector (7 winkels minder, 600m2 wvo meer). 
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Gering aanbod in "perifere en grootschalige" branches 
Wanneer gekeken wordt naar het winkelaanbod per branche valt op dat met name 
het aanbod in de branches wonen, doe-het-zelf, plant en dier, sport en spel, bruin 
en witgoed en auto en fiets in omvang en gemiddelde schaalgrootte fors achterblij

ven bij de gemiddelden voor vergelijkbare plaatsen. Dit zijn de branches waarin 
landelijk veel schaalvergroting plaatsvindt en waar de winkels zich veelal buiten de 
winkelcentra (= perifeer) vestigen, bijvoorbeeld op woonboulevards zoals Cruquius. 

De dagelijkse artikelensector is daarentegen normaal vertegenwoordigd. Ditzelfde 
geldt voor de 'centrumbranches' zoals warenhuis, kleding, huishoudelijke en luxe 

artikelen, juwelier/optiek en hobby. 

Het aanbod is wel compleet 

Alle branches, met uitzondering van warenhuis en antiek/kunst, zijn met 1 of meer
dere winkels vertegenwoordigd. Het aanbod is in totaliteit dus redelijk compleet. 

Opvallend is dat de branches schoenen/lederwaren en media slechts beperkt aanwe
zig zijn, terwijl er een relatief groot aanbod in de branche hobby is. Als gevolg van 
de aanwezigheid van een grote gespecialiseerde muziekwinkel. De branche wonen 

heeft relatief veel winkels maar de totale verkoopruimte is gering. 

Sterke concentratie in het centrum 

Van het totaal aantal winkels is bijna tweederde in het centrum aanwezig en van de 
verkoopruimte ca. 57%. Daarmee is omvat het centrum relatief veel winkelruimte. 

Dit komt mede door de aanwezigheid van twee supermarkten (Aibert Heijn (ca. 
1.500 m2 wvo) en Lidi (ca. 600 m2 wvo). Het centrum heeft daardoor ook een vrij 
sterke boodschappenfunctie. In vergelijking met andere meer welgestelde dorpen in 

de nabijheid van grote steden heeft Badhoevedorp-centrum echter wel weer weinig 
op recreatief winkelen gericht winkelaanbod. 

Zowel hoogwaardig als discountsegment aanwezig 
Er zijn relatief veel winkels in Badhoevedorp die kunnen worden gerekend tot het 

hogere segment, zoals Eisa Fashion, Jagtman Mode en Zwart Schoenmode. Daar
naast is het middensegment ruim vertegenwoordigd en zijn er enkele winkels in het 
discountsegment aanwezig, zoals Zeeman en Lidi. 

~---
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Filialen wel aanwezig, maar niet dominant 
In de dagelijkse sector is sprake van een gemiddelde filialiseringsgraad. Er zijn zelf
standige speciaalzaken, maar ook formules als Albert Heijn, Lidi, Vomar, Kruidvat en 
Etos. In de niet-dagelijkse sector is veel minder filialisering en hebben de zelfstandi
ge formules een sterke positie. Bekende ketens als Zeeman en Blokker zijn wel aan
wezig. 

Verschil lorentzplein/Sioterweg en Pa Verkuyllaan 
Zoals gezegd bestaat Badhoevedorp-centrum uit 2 afzonderlijke, door woonbebou
wing gescheiden winkelconcentraties, Lorentzplein/Sioterweg en de Pa Verkuyllaan . 
Het eerstgenoemde deel is met 36 winkels en 6.480 m2 wvowel veel groter dan het 
andere deel (1 0 winkels en 1.955 m2 wvo) 

Het dagelijks aanbod is met 2 supermarkten (AH en Lidi), een slijterij (Gali&Gall), 2 

drogisterijen (Kruidvat en Etos) en diverse speciaalzaken relatief goed vertegen
woordigd op het Lorentzplein e.o. Het niet-dagelijks aanbod is verhoudingsgewijs 
minder ruim aanwezig. Trekkers zijn enkele hoogwaardige modezaken, een goede 
schoenenzaak, en de bekende ketens Zeeman en Blokker. 

Het dagelijks aanbod is aan de Pa Verkuyllaan beperkt van omvang en er ontbreekt 
een supermarkt. Hier zijn wel relatief veel modezaken. Een echte trekker is afwezig . 

Verspreid aanbod: ook winkels die in het centrum zouden passen 
Het verspreide aanbod bestaat uit het meer specialistische aanbod (muziekwinkel) 
en winkels die je op de centrale locaties verwacht, zoals woonwinkels en een doe
het-zelfzaak. Maar ook winkels die men kan verwachten in het kernwinkelgebied, 
zoals een speelgoedwinkel en sportzaak (Sport 2000) zijn buiten het centrum geves
tigd. Meest opvallend is de min of meer solitaire vestiging van de Vamar-supermarkt 
(ca. 950m2 wvo) ten zuiden van het Lorentzplein e.o. Deze supermarkt kent ook een 
matige huisvestingssituatie. 
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2.2.2 Huidig functioneren detailhandel: redelijk tot goed 

Het functioneren van de winkels is benaderd aan de hand van meerdere uitgangs
punten zoals het inwonertal, de bestedingen en de koopstromen. Omdat het inko
mensniveau van de inwoners van Badhoevedorp ca. 30% hoger ligt dan het landelij
ke gemiddelde, zullen zij ook relatief meer bestedingen in winkels doen. Hier is in 
de sommen rekening mee gehouden (zie bijlage). Voor de koopstromen is afgegaan 
op landelijke kengetallen, maar ook op informatie van de ondernemers. 

Voor het functioneren is de vloerproductiveit (=gerealiseerde omzet per m2 wvo) als 
indicator genomen. In beide sectoren ligt de vloerproductiviteit iets boven het ge
middelde dat gezien de aard en samenstelling van het winkelaanbod in Badhoeve
dorp verwacht mag worden. De vloerproductiviteit bedraagt: 
• Dagelijkse artikelensector: ca. € 7 .200,-. 
• Niet-dagelijkse artikelensector: ca. € 2.1 00,-. 

2.3 De winkelomgeving: niet meer van deze tijd 

De kwaliteit van de winkelomgeving wordt bepaald door meerdere aspecten zoals 
de presentatie van de zaken en de panden, de inrichting en aankleding van de 
openbare ruimte, de bereikbaarheid, parkeermoge lijkheden, de mix van winkels en 
andere voorzieningen, de voetgangersrouting in het centrum, etc. Al deze aspecten 
overziend komt BRO tot de conclusie dat het maar matig gesteld is met het verblijfs
klimaat in het centrum van Badhoevedorp. De belangrijkste constateringen zijn : 
• De winkelstrip langs de Sloterweg uit de jaren 60, waar boven wordt gewoond, 

heeft een matige, enigszins verpauperde uitstraling. De lage kiosken op het 
voorterrein geven het gebied een rommelige uitstral ing. 

• De latere uitbreiding van eind jaren 70 met aaneengebouwde winkels en kios
ken, ziet er iets aantrekkelijker uit, maar de inpassing van de zaken is onover
zichtelijk (onlogische routing, blinde wanden). 
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• Centraal in het winkelgebied zijn niet-winkelfuncties (met name een garage) 
dominant aanwezig. 

• Het centrumdeel Lorentzplein e.o. ken een heel stenige, en daarmee ondorpse 
uitstraling. 

• De Pa Verkuyllaan is een langgerekt winkellint met eenzijdige bewinkeling, ook 
langs de parallel aan de A9 lopende zijtak. Het winkelgebied wordt bij de via
duct van de A9 onderbroken door de Adelaarstraat. De indruk wordt gewekt dat 
de winkels niet doorlopen, maar onder het viaduct en aan de andere kant be
vinden zich wel degelijk winkels. 

• Beide w inkelgebieden zijn voor de Badhoevedorpers per auto goed bereikbaar. 
Vanuit het nabijgelegen Amsterdam (Sloten) is de bereikbaarheid echter matig, 
dit vanwege de Sloterbrug. 

• Er is relatief weinig winkelondersteunende horeca in be ide centrumdelen aan
wezig. 

• Het aantal parkeerplaatsen is bij beide centrumdelen niet echt ruim te noemen, 
en de bereikbaarheid van enkele parkeerlocaties is matig. 

Door de verscheidenheid aan bouwstijlen en het ontbreken van een eenduidige 
routing heeft het gebied Lorentzplein e.o. een rommelige, gedateerde uitstraling en 
ontbreekt ruimtelijke samenhang. De Pa Verkuyllaan ademt meer sfeer, maar ook 
hier laat de ruimtelijke samenhang te wensen over. 

2.4 De mening van de ondernemers over het centrum 

Via een schriftelijke enquête is de Badhoevedorpse ondernemers gevraagd hoe zij 
functioneren en wat zij van hun eigen centrum vinden. De ondernemers zijn over
wegend positief over het functioneren van de eigen onderneming. De omzet heeft 
zich de afgelopen jaren in de meeste gevallen positief ontwikkeld en ook over het 
toekomstig functioneren van hun onderneming lijken de meeste ondernemers in 
Badhoevedorp zich geen zorgen te maken. 
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Over het centrum van Badhoevedorp zijn de ondernemers daarentegen minder posi
tief gestemd. De verschillende aspecten van het centrum krijgen namelijk een ge
middelde beoordeling van een 5,4. Dit is erg laag vergeleken met soortgelijke on

derzoeken in andere plaatsen. Alleen het winkelaanbod, de parkeergelegenheid en 
de bereikbaarheid worden met een (krappe) voldoende gewaardeerd. Bij soortgelij
ke onderzoeken krijgen meestal meer aspecten een cijfer tussen de 6,5 en 7,5. Op
vallend is dat het parkeren en de bereikbaarheid relatief hoog gewaardeerd wor
den, terwijl deze doorgaans juist laag gewaardeerd worden. Met name een aan

trekkelijk verblijfklimaat wordt door de Badhoevedorpse ondernemers gemist , het
geen naar voren komt uit de beoordeling van de horecavoorzieningen, de uitstra
ling en de sfeer en gezelligheid van het centrum van Badhoevedorp. 

Tabel 2.1 Beoordeling aspecten 

Detailhandelson- Overige onderne- Totaal 

dernemers mers 

Uiterlijk winkels/bedrijven 4,9 4,4 4,8 

Sfeer/gezelligheid 4,5 4,2 4,4 

Omvang winkelaanbod 5,9 5,9 5,9 

Kwaliteit winkelaanbod 6.7 6,2 6,6 

Omvang horeca-aanbod 4,1 4,1 4,1 

Kwaliteit horeca-aanbod 4,5 4,6 4,5 

Activiteiten ondernemers 5,2 5,0 5,1 

Parkeergelegenheid 6,3 6,6 6.4 

Bereikbaarheid winkels/bedrijven 6.4 6.4 6.4 

Totale beoordeling 5,4 5,3 5,4 

Geconcludeerd kan worden dat de ondernemers overwegend een w einig rooskleu
ring beeld schetsen van het centrum, en de door BRO gesignaleerde knelpunten ten 

aanzien van het aanbod en het verblijfsklimaat onderschrijven. 
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2.5 Sterke en zwakke punten samengevat 

Sterk Zwak . In de niet-dagelijkse sector zijn bijna alle bran- • Een relatief beperkt detailhandelsaanbod in 

ches vertegenwoordigd. de niet-dagelijkse sector. 

• Veel keuzemogelijkheden dagelijkse sector, • Gemiddelde omvang van de winkels in diverse 

zowel naar branche, binnen de branches en branches is klein. 

naar prijsstelling. . Aanwezigheid meerdere kwal itatief goede . Ontbreken van branches warenhuis en antiek 

winkels. en kunst. . Goede bereikbaarheid vanuit de kern en gratis • Ruimtelijk versnipperde aanwezigheid aanbod. 

parkeren. . Deels dorps karakter, onderscheidend t.o.v. . Matige bereikbaarheid voor consumenten uit 

Hoofddorp en Amsterdam. Sloten/Nieuwe Meer door de Sloterbrug. . Aanvullend supermarktenaanbod. . Geen echte trekker in de niet-dagelijkse sector. . Matige winkel omgeving: verpaupering, blinde 

wanden, matige routing. 

• Weinig horeca, geen t errassen . . Geen opt imale parkeermogelijkheden . 
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3. KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR HET CENTRUM 

3.1 Inleiding 

Er zijn diverse ontwikkelingen en omstandigheden die van invloed zijn op de verde

re ontwikkelingsmogelijkheden van het centrum van Badhoevedorp. Soms is die 
invloed positief, bijvoorbeeld als er sprake is van bevolkingsgroei. Maar een toene
mende concurrentie door de realisatie van allerlei nieuwe winkelprojecten in de 

omgeving van Badhoevedorp is juist niet gunstig. In dit hoofdstuk geven we kern
achtig aan met welke zaken we naar de toekomst toe rekening moet en houden. 
Daarnaast zijn de benoemde kansen en bedreigingen gebruikt om een ram ing t e 

maken van de toekomstige distributieve uitbreidingsruimte voor de detailhandel in 
het centrum. 

3.2 Relevante ontwikkelingen 

Aantal inwoners marktgebied neemt toe 
Door de geplande omlegging van de rijksweg A9 ontstaat ruimte voor gebiedsant
wikkeling in Badhoevedorp. Onderdeel hiervan is woningbouw. Vooralsnog wordt 
uitgegaan van ca. 1.000 nieuwe woningen in de periode 2010-2030. Het aantal in

woners in het primaire gebied zal hierdoor toenemen tot 13.300 in 2015 en 14.800 
in 2020. De toe te voegen woningen zullen aan de bovenkant van de markt geposi
tioneerd worden, waardoor het hoge gemiddelde inkomensniveau in de toekomst 

naar verwachting gehandhaafd zal blijven. Ook in de omgeving van Badhoevedorp 
zullen door de nieuwbouw meer potentiële klanten komen te wonen, bijvoorbeeld 
in Hoofddorp. 

Sterke concurrentie vanuit omringende winkelcentra 

Op korte afstand van Badhoevedorp bevinden zich 
op relatief korte afstand meerdere grote 
winkelcentra met ieder hun specifieke kwaliteiten . 

Het gaat bijvoorbeeld om de historische 
binnensteden van Amsterdam en Haarlem met hun 
eigen ambiance, de op efficiënt (recreatief) winkelen 

en boodschappen doen gerichte centra van 
Amstelveen, Osdorp en Hoofddorp en het "runshoppingcentrum" Cruquius. De in
woners van Badhoevedorp en omringende woongebieden hebben hierdoor bijzon

der veel keus wat betreft soorten winkels en winkelgebieden. En de concurrentie 
voor Badhoevedorp centrum zal alleen nog maar verder toenemen vanwege de vele 

plannen voor modernisering en uitbreiding in de omringende winkelgebieden. 
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Algemene trends en ontwikkelingen 
• De hedendaagse consument is goed geïnformeerd (via folders en internet), kri

tisch en vooral mobiel. Als het "eigen" winkelcentrum niet meer voldoet aan de 
eisen en wensen qua aanbod, verblijfsklimaat en bereikbaarheid/ parkeermoge
lijkheden, dan wijkt men heel gemakkelijk uit naar andere winkelcent ra . 

• De schaalvergroting manifesteert zich in vrijwel alle branches en komt in enkele 
PDV/GDV-branches tot uiting in de komst van 'branchegerichte warenhuizen', 
zeer grootschalige zaken met een heel breed assortiment, inclusief branche
vreemde artikelen. Voor een plaats als Badhoevedorp is met name de voort
schrijdende schaalvergroting bij supermarkten en in de modische branches van 
belang. 

• Er is tevens een trend naar schaalverkleining en (super)specialisatie. Dergelijke 
winkels hebben vaak een groot draagvlak nodig, maar worden wel heel gericht 
bezocht door de beoogde doelgroepen. Juist dit soort winkels kunnen bijdragen 
aan het onderscheidend karakter van winkelgebieden. 

• Een toenemende druk vanuit detailhandelsondernemingen om zich te vestigen 
op perifere locaties, dus op bedrijventerreinen of elders buiten de winkelcentra. 

• Een voortgaande brancheverbreding op 
perifere locaties (vestiging meer branches dan 
de traditionele PDV-branches). Cruquius is hier 
een voorbeeld van. De concurrentie voor de re
guliere winkelcentra neemt hierdoor toe. 

• Branchevervanging in winkels zowel bij su
permarkten of drogisterijen als bij 
bouwmarkten en tuincentra. Vooral door de 
branchevervaging bij laatstgenoemde, meestal 
perifeer gevestigde winkels, neemt de 
concurrentie voor reguliere winkelcentra toe. 
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• Nieuwe formules zoeken vestigings
mogelijkheden in Nederland en di
verse bestaande formules doen 

(weer) aan netwerkverdichting. He
ma vestigt zich b ijvoorbeeld weer va
ker met een kleine formule in kleine

re marktgebieden, zoals recent in Vi
anen (zie foto). Ook een nieuwe for

mule als Action (partijenwarenhuis) 
vestigt zich veel in de dergelijke 

plaatsen. 
• Na jaren van stabiliserende en zelfs dalende consumentenbestedingen nemen de 

toonbankbestedingen nu weer toe. Daar staat echter tegenover dat de internet
verkoop sterk toeneemt. Het aandeel van internetverkoop in de detailhandels
bestedingen is echter nog maar gering en beperkt zich tot specifieke producten. 

3.3 Visie ondernemers en Badhoevedorp Eén 

Uit de enquête is gebleken dat de ondernemers er van overtuigd zijn dat er forse 
ingrepen gepleegd moeten worden in het (functioneren van het) centrum van Bad

hoevedorp. Hierdoor zal er een centrum kunnen ontstaan dat kan (blijven) concurre
ren met winkelcentra in de nabije omgeving. Toch is er maar een beperkt aantal 
ondernemers dat aangeeft te willen verhuizen naar een nieuwe (grotere) locatie in 

het centrum van Badhoevedorp. Dit zou er op kunnen duiden dat de plannen voor 
de ontwikkeling van een nieuw centrum in Badhoevedorp nog niet echt leven onder 
de plaatselijke ondernemers (uitzonderingen daargelaten). 

De ondernemers hebben echter wel al belangrijke input geleverd voor de het nieu
we masterplan dat ontwikkeld wordt. Daarnaast zijn er ook diverse bijeenkomsten 

over het onderwerp goed bezocht door de ondernemers. 
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Door de Stichting Badhoevedorp Eén is een enquête gehouden onder de bevolking, 
en daarnaast heeft men een visie gegeven op de toekomst van het centrum. Men 
pleit, evenals de ondernemers, voor het samenvoegen van beide centrumdelen, 
kleinschaligheid en een meer dorpse architectuur, meer horeca met terrassen, een 
betere bereikbaarheid, parkeren zowel op maaiveld als ondergronds en een helder 
parkeerbeleid (blauwe zone). 

De voorstellen van de ondernemers en Badhoevedorp Eén zijn door BRO meegeno
men in het advies. 

3.4 Toekomstige uitbreidingsmogelijkheden 

Omdat het aantal inwoners van Badhoevedorp de komende jaren groeit, ontstaat er 
meer draagvlak voor winkels in het dorp. Als Badhoevedorp-centrum bovendien ook 
nog aantrekkelijker wordt als winkelgebied, dan kan er meer lokale en regionale 
koopkracht gebonden worden door het winkelaanbod. Wij verwachten overigens 
geen grote verschuivingen in de koopstromen omdat het centrum van Badhoeve
dorp door de inpassing in de reg ionale structuur toch altijd vooral een lokaalverzor
gende functie zal houden. De nabijheid van meerdere aanzien lijk grotere w inkel
centra is hier debet aan. In navo lgende berekeningen zijn zowel de koopkrachtbin
ding als - toevloeiing daarom slechts beperkt verhoogd ten opzichte van de huidge 
situatie. 

Tabel 3.1.: Benadering economisch functioneren detailhandel Badhoevedorp 2020 

Dagelijkse artikelen Niet-dagel ijkse artikelen 

Aantal inwoners marktgebied 14.800 14.800 

Bestedingen per hoofd € 2.311 € 2.788 

Bestedingspotentieel (mln.) € 34,2 € 41,3 

Koopkracht binding 95% 40% 

Gebonden bestedingen (mln.) € 32,5 € 16,5 

Koopkrachttoevloei ing 17,5 - 20% 35 - 40% 

Omzet door t oevloeiing (mln) € 6,9 - 8,1 € 8,9 - 11,0 

Totale besteding (mln.) € 39.4 - 40,6 € 25.4 - 27,5 

Huidige omzet (mln.) € 31,9 € 20,1 

Verschil (mln.) € 7,5 - 8,7 € 2,9-4,9 

Vergelij kbaar gem. omzet per m2 wvo € 7.000 € 1.900 

Cijfermatige uitbreidingsruimte (m2 wvo) 1.050 - 1.250 1.950 à 3.050 

Huidige omvang w inkelaanbod (m2 wvo) 4 .032 10.309 

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten is er in beide sectoren theoretisch een 
behoorlijke uitbreidingsruimte aan te geven. Dit is posit ief met het oog op een ver
sterking van het centrum. 
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Kwantiteit boven kwaliteit 
Nadrukkelijk moeten we stellen dat de aangegeven distributieve ruimte geen norm 
is: het is een richtlijn om te kunnen aangeven of het waarschijnlijk is dat er bij over
schrijd ing ergens bij het reeds aanwezige aanbod negatieve effecten te verwachten 
zijn . Dat wil dan overigens niet zeggen dat bij uitbreidingen groter dan de aange
geven distributieve ruimte, er direct bestaand aanbod verdwijnt. Maar mocht dat 
wel het geval zijn, dan gaan kwalitatieve overwegingen een rol spelen. Als bijvoor
beeld door nieuwe ontwikkelingen nieuw modern, op een vanuit de structuur be
zien gunstig gesitueerd winkelaanbod verouderd en/of slecht gelegen aanbod 'uit 
de markt' duwt, dan kan dat zelfs positief voor de consument en de detailhandeis
structuur zijn. Kwaliteit is dan belangrijker dan kwantiteit. 

Verplaatsingen 
Een deel van de nieuw in het centrum te realiseren winkelruimte kan in gebruik 
genomen worden door winkels die nu aan de rand van het centrum dan we l ver
spreid elders in Badhoevedorp gevestigd zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
supermarkt en ander winkels aan de Sloterweg ten zuiden van de A9. Het zou hier
bij om ca. 1.000 - 1.500 m2 wvo kunnen gaan. In totaal komt de uitbreiding- en ver
plaatsingsruimte dan uit op ca. 4.000- 5.800 m2 wvo. Dit komt overeen met ca . 5.000 

tot 7.250 m2 bvo (voor winkels) '. 

Uitgangspunt: wvo = 80% van de bvo. Het gaat hierbij om de verhuurbare ruimte. 
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3.5 Kansen en bedreigingen samengevat 

Kansen Bedreigingen 

• Ruimte voor herontwikkeling door omlegging . Sterk aanbod in de omgeving, verdere toen a-

A9. me concurrentie door modernisering en uit-

breiding van winkelgebieden. 

• Koopkrachtige ,toenemende bevolking. • Voortgaande schaalvergroting resulteert in 

megazaken in winkelcentra en op perifere lo-

caties. 

0 Koopgedrag consumenten m.b.t. boodschap- 0 Brancheverbreding en branchevervanging op 

pen doen (bij voorkeur dicht bij huis) en recre- perifere-locaties 

atief winkelen (aantrekkelijk verblijfsmilieu 

belangrijk). 

• Bewustzijn bij ondernemers en inwoners dat 

verbeteringen nodig zijn. 

• Distributieve ruimte voor versterking in de 

detailhandel. 

0 Schaalverkleining en specialisatie. . Toename bestedingen en expan-

sie/netwerkververdichting bij winkelketen. 
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4. ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de visie van BRO is op de op de ontwikke
lingsmogelijkheden en - richting van de publieksgerichte commerciële voorzieningen 

in Badhoevedorp en in het centrum in het bijzonder. De visie is gebaseerd op de 
resultaten van de in de voorgaande hoofdstukken behandelde analyses en daarnaast 
van een workshop met ondernemers, de gemeentelijke projectleider en de project
leider van Bohemen. 

Op deze workshop zijn meerdere ontwikkelingsrichtingen besproken, namelijk af
bouwen (puur boodschappencentrum worden), consolideren (niet uitbreiden, wel 
levendig dorpscentrum maken), versterken (ontwikkeling richting efficiënt recreatief 

winkelen) . Door de ondernemers is aangegeven dat afbouwen nadrukkelijk niet 
gewenst wordt, en dat consolideren het risico van langzaam krimpen in zich heeft. 
Naar voren is gebracht dat Badhoevedorp-centrum weliswaar een belangrijke bood

schappenfunctie heeft en moet houden, maar dat het centrum door de aanwezig
heid van meer gespecialiseerd, bijzonder aanbod méér kan zijn dan een boodschap
pencentrum. Er liggen juist kansen om het luxe segment uit te breiden. De hier ge
presenteerde visie van BROsluit hier op aan. 

4.2 Hoofdlijnen van de visie 

Centrale uitgangspunten 
Het bieden van een zo goed mogelijke consumentenverzorging voor de inw oners 
van de kern Badhoevedorp vormt een hoofduitgangspunt voor de visie. Hieronder 

wordt verstaan het bieden van een in kwalitatief en kwantitatief opzicht zo com
pleet, gevarieerd en attractief mogelijk pakket van winkels en andere publieksge

richte commerciële voorzieningen. Daarnaast is het de bedoeling voor de huidige en 
nieuwe ondernemers een klimaat te scheppen waarin een rendabele exploitatie van 
de onderneming mogelijk is en er perspectief voor de langere termijn geboden 

wordt. 

Insteken op versterking lokale verzorgingspositie 

Door bezoekers van buiten de eigen plaats te trekken, ontstaat een groter draagvlak 
voor winkel- en andere publieksgerichte voorzieningen. Daar profiteert ook de lo
kale consument van. Maar de kleinere plaatsen die een relatief groot aantal bezoe

kers van buiten trekken, beschikken vaak over zeer specifieke kwa liteiten. Het kan 
daarbij gaan om een regiofunctie voor nog kleinere plaatsen, een historisch een-
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trum, een bijzondere eigen identiteit of "unique selling point" of toeristisch/ recrea
tieve voorzieningen/bijzonderheden in de plaats of de omgeving. Badhoevedorp 
heeft weinig bijzondere kwaliteiten, maar een kwaliteit is wel dat de eigen inwo
ners nu goed verzorgd worden, dat die inwoners de voorzieningen naar onze in
schatting goed waarderen, en dat het aantal inwoners zal groeien. Er liggen daarom 
zeker ontwikkelingskansen in het optimaliseren van de functie voor de eigen inwo
ners. 

Er zijn in Badhoevedorp ook meerdere kwalitatief goede w inkels, zow el in de sfeer 
van dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen, die inspelen op de w ensen van de eigen 
koopkrachtige bevolking, maar daarnaast tevens een sterke bovenlokale trekkracht 
hebben. Een verdere uitbouw van dit specifieke element van het Badhoevendorpse 
winkelapparaat biedt wellicht ook goede kansen. 

Concentratie voorzieningen 
Bij concentratie van winkels en andere publieksgerichte voorzien ingen ontstaat een 
meerwaarde voor de betreffende bedrijven. De bedrijven kunnen profiteren van 
elkaars nabijheid, aantrekkingskracht en gemeenschappelijke facilite iten (zoals par
keren). De consument heeft het voordeel van gemak, overzicht elijkheid en veel keu
zemogelijkheden. Clustering resulteert daardoor in meer bezoekers en daarmee ook 
meer draagvlak voor verbreding en verdieping van het totale assort iment. Daarnaast 
draagt ruimtelijke concentratie ook bij aan het beperken van het aantal verkeers
bewegingen. 

Voor Badhoevedorp geldt daarom dat nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelij k moe
ten plaatsvinden in het centrumgebied. Ontwikkelingen daarbuiten w orden niet 
toegestaan, tenzij ze een aangetoonde meerwaarde leveren aan de verzorgings
structuur en er in het centrum redelijkerwijze geen plek te vinden is (bouwmarkt en, 
tuincentra, etc.). 

Een boodschappencentrum met een plus. 
Het verwachtingspatroon ten aanzien van een bepaald w inkelgebied wordt ingege
ven door het bezoekdoel van de consument. Komt men voor dagelijkse boodschap
pen dan worden andere eisen gesteld aan onder meer branchemix, keuzemogelijk
heden, inrichting en verblijfsklimaat dan bij winkelen of laagfrequente aankopen. 
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Het doen van boodschappen en laagfre
quente aankopen moet snel, eenvoudig 
en efficiënt, met goede parkeermoge
lijkheden op korte afstand. Voor Bad
hoevedorp biedt het boodschappen doen 
goede perspectieven, met name omdat 
de consument dat het liefst nog dicht bij 
huis doet. Hiermee wordt tevens de basis 
gelegd voor de meer gespecialiseerde 
w inkels en een aanvullend aanbod aan 
andere voorzieningen. 

Voor veel laagfrequente aankopen geldt echter dat de concurrentie van de omrin
gende PDV/GDV-Iocaties wel heel groot is, terwijl ook het beperkte draagvlak niet 
ten faveure van Badhoevedorp spreekt. De plus op het boodschappen doen moet 
daarom vooral gezocht worden in het "recreatieve" winkelen. De diverse aanwezige 
goede (mode)speciaal-zaken vormen hiervoor het aanknopingspunt. 

Bij 'recreatief winkelen' staan kijken, 
vergelijken en beleven centraal. De 
consument stelt hierbij hoge eisen aan 
comfort, sfeer, gezelligheid en keuze
mogelijkheden in het w inkelgebied. 
Behalve de grote binnensteden kunnen de 
kleinere, maar wel complete winke lcentra 
in de nabijheid van grote steden dit ook 
goed bieden. Daar komt bij dat de 
overwegend goede bereikbaarheid en 

overzichtelijkheid van dergelijke centra veel consumenten aanspreekt. Dit zijn op dit 
moment niet de sterkste punten van Badhoevedorp, maar naar de toekomst toe 
liggen hier wel de kansen en mogelijkheden voor verbetering. 

4.3 Uitwerking visie: Boodschappen doen als basis 

Compleet pakket alledaags aanbod 
Bij boodschappendoen gaat het om het aanschaffen van de dagelijks benod igde 
artikelen. Supermarkten, levensmiddelenspeciaalzaken en drogisterijen voorzien 
hier natuurlijk in, maar daarnaast zijn er ook tot de sector niet-dagelijkse artikelen 
behorende winkels die frequent benodigde artikelen verkopen. Het betreft bijvoor
beeld textielsupermarkten, bloemen- en plantenzaken, dierenwinkels, rijwielzaken, 
huishoudelijke artikelenzaken, etc. Voor een boodschappencentrum is het belangrijk 

Hoofdstuk 4 23 BI>IO 



dat er een compleet aan dagelijkse artikelenwinkels én andere /lal ledaagse/1 11Win
kels aanwezig is. 

Supermarkten als trekkers voor het centrum 
De supermarkten zijn in kleinere winkelcentra gewoonlijk de peilers onder de bood
schappenfunctie en daarnaast ook de belangrijkste 'trekkers' voor het hele winkel
gebied. Het is daarom van belang dat ze bij de tijd blijven qua omvang, inricht ing en 
presentatie. Op dit moment zijn er twee supermarkten aanwezig die elkaar goed 
aanvullen qua marktsegmentatie. Vanuit de structuur bezien is het zeer gewenst dat 
de nu ongunstig gelegen en gehuisveste derde supermarkt naar het centrum ver
plaatst wordt. 

Distributieve ruimte vooral aanwenden voor modernisering 
De berekende marktruimte kan grotendeels aangewend worden voor modernise
ring/uitbreiding van de bestaande supermarkten. De event uele vestiging van een 
vierde supermarkt zal een negatief effect hebben op het functioneren van de aan
wezige speciaalzaken. We wijzen er in dit verband op dat de speciaalzaken in alge
mene zin steeds meer moeite hebben om het hoofd boven wat er te houden. In het 
licht van de algemene ontwikkelingen en de omvang van het Badhoevense markt
gebied is een uitbreiding van het aantal specialisten op dit moment ook niet erg 
waarschijnlijk. Aan de specialisten en ook de drogisterijen kan, door de herstructure
ring van het centrum, wel ruimte geboden worden om, indien gewenst, een grot ere 
winkel te betrekken. Door het realiseren van een "verscluster", bestaande uit meer
dere hoogwaardige foodaanbieders (poelier, banketbakker, traiteur, kaas/ wijn I 
noten), kan het centrum een kwalitatieve impuls krijgen. 

In meerdere andere branches zijn de winkels moment eel ook relatief klein. Schaal
vergroting is bijvoorbeeld gewenst bij winkels in de branches huishoudelij ke en luxe 
artikelen, sport, speelgoed, bruin- en witgoed en rijwielen. 

Goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden als harde randvoorwaarde 
Aangezien supermarkten veelal per auto bezocht worden, zeker als de w ekelijkse 
boodschappen gedaan worden, moeten zij goed bereikbaar zijn en beschikken over 
goede parkeermogelijkheden op korte afstand van de winkel. Dit zijn essentiële 
randvoorwaarden voor een goed functioneren van deze winkels, maar ook voor 
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andere meer doelgericht bezochte winkels, zoals slijterijen, versspeciaalzaken, die
renwinkels, rijwielzaken, bloemen- en plantenzaken, etc. De consument wil de aan
kopen bij dit soort zaken gewoonlijk snel en efficiënt kunnen doen. Een algehele 
invoering van de blauwe zone kan het efficiënt benutten van de parkeercapaciteit in 
de hand werken, maar het is wel belangrijk op afstand ook ruimte te bieden aan 
langparkeerders (waaronder het winkelpersoneel). 

Evenwichtige spreiding supers over het centrum 

Vanwege de koppeling met parkeervoorzieningen vormen supermarkten in kleinere 
plaatsen ook de bronpunten, het punt waar de bezoeker het bezoek aan het cen
trum begint en eindigt. Als zodanig kan de ruimtelijke inpassing van supermarkten 
sterk de voetgangersrouting in een winkelcentrum beïnvloeden, evenals de passan
tenintensiteit in de verschillende delen van zo'n centrum. Een evenwichtige sprei
ding over het centrumgebied van de supermarkten is daarom gewenst. 

Een centrumrandlocatie voor de supermarkten 
Hier staat tegenover dat supermarkten vaak ook heel gericht bezocht worden en 
veelal een weinig aantrekkelijke externe presentatie kennen (dichte w anden). Ze 
kunnen daarom ook een negatieve impact hebben op het verblijfsklimaat in een 
winkelcentrum, terwijl vooral de bevoorrading overlast kan veroorzaken voor de 
omgeving. Dit pleit voor een centrum randlocatie van de supermarkten (wel de lus
ten, niet de lasten). 

Voorstellen ruimtelijke inpassing supermarkten 
In de huidige situatie fungeert de AH al als bronpunt, maar de Lidi ligt midden in 
het hart van het winkelgebied en de parkeermogelijkheden zijn niet optimaal. Een 
verplaatsing van deze zaak naar de rand van het centrumgebied is gewenst. Vanuit 
de spreidingsgedachte zou de noordzijde van de winkelstrip langs de Sloterweg een 
optie zijn . Een tweede optie voor de vestiging van een supermarkt zou de Sloter
weg- westzijde ter hoogte van de A9 kunnen zijn. Een nadeel is de scheidende wer-
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king van de Sloterweg, maar een voordeel is dat deze zaak (met bijbehorende par
keergelegenheid) hier ook een bronpuntfunctie voor de Pa Verkuyllaan zou kunnen 
vervullen. Een verplaatsing van de Vomar naar die locatie is een goede opt ie. Of de 
AH op de huidige locatie gehandhaafd kan blijven is sterk afhankelijk van de uitein
delijke stedenbouwkundige plannen voor het centrumgebied. 

4.4 Uitwerking visie: Méér dan een boodschappencentrum 

4.4.1 Versterking aanbod recreatief winkelen 

Inzetten op hoogwaardig modisch en lifestyle 
Om het kijken en vergelijken aantrekkelijker te maken is het nodig dat het centrum 
van Badhoevedorp meer modische en aanverwante winkels gaat krijgen, maar ook 
meer snuffelwinkels. De mogelijkheden om meer dan een boodschappencentrum te 
worden, liggen vooral in een uitbreiding van het meer hoogwaardige w inkelaan
bod. Het gaat bijvoorbeeld om luxere winkels op het gebied van kado' s, w onen, 
woondecoratie of bloemen en planten. Verder moet gedacht worden aan een uit
breiding van het aanbod aan luxere heren- en dameskleding, kinderkleding, lingerie 
en schoenen/lederwaren. Een interessant aanknopingspunt is in dit verband de ves
tiging van diverse modebedrijven op het Badhoevense bedrijventerrein Lijnden. In 
promotionele zin kan hier mogelijk ook gebruik van gemaakt worden. 

Zoals eerder is aangegeven, bevinden zich buiten het centrum diverse winkels die 
een goede bijdrage zouden kunnen leveren aan het completeren van het aanbod in 
het centrum. Het betreft bijvoorbeeld enkele nu aan de Sloterweg-zuid gevestigde 
winkels. Bij verplaatsing is het van belang dat de detailhandelsbestemming op het te 
verlaten pand komt te vervallen. 

Lager segment ook welkom 
In plaatsen met een relatief groot aantal meer hoogwaardige zaken zijn de lagere 
marktsegmenten gewoonlijk ook vertegenwoordigd. Vanuit de compleethe idge
dachte (veel keuze voor de consument) is het ook wenselijk om een goed aanbod in 
het lagere segment te hebben. Bovendien zijn het juist deze soort zaken die op klei
nere draagvlakken kunnen functioneren en expansief zijn . In de modische branches 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan formules als Action, Hans textiel, Ter Stal, 
Schoenenreus of van Haren. 

Een warenhuis vergroot de keuzemogelijkheden 
Bekend is dat de Hema momenteel vestigingspunten zoekt in kle inere marktgebie
den. Het betreft daarbij de kleinere formule (ca. 450 m2 wvo). Toevoeging van een 
dergelijk warenhuis kan de keuzemogelijkheden voor de Badhoevedorpse consu
ment op meerdere gebieden vergroten, en is daarom een echte versterking . 
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Horeca belangrijke aanvulling 
De detailhandel en horeca kunnen in Badhoevedorp veel meer dan nu van elkaar 
profiteren door de toevoeging van meer winkelondersteunende daghoreca in het 

centrum. Het kan daarbij om zelfstandige zaken gaan, maar combinaties met det ai l
handel zijn ook mogelijk (met bijvoorbeeld een bakkerij). De aanwezigheid van 
daghoreca draagt bij aan een verbetering van het verblijfsklimaat (terrassen!) en 
verlengt tevens de bezoekduur, hetgeen positief is voor de bestedingen. Met name 
vanuit het oogpunt van levendigheid in de avonduren is de toevoeging van restau

rants ook gewenst. 

Andere publieksgerichte voorzieningen 

Voor aanvullende commerciële vrijetijdsvoorzieningen bestaat in Badhoevedorp 
maar een beperkt consumentendraagvlak. Dit door het relatief beperkte inwonertal 

van de kern en nabijgelegen, grotere plaatsen. Gezien de ontw ikkelingen in de 
commerciële dienstverlening (zoals concentratie bij banken en internetverkoop bij 
reisbureaus) zijn er op dit gebied eveneens niet of nauwelijks uitbreidingsmogelijk

heden aan te geven. 

In z'n algemeenheid geldt verder dat de vestiging van bepaalde niet-commerciële 

functies in of bij het centrum positief is voor het functioneren van het centrum als 
geheel omdat er sprake zal zijn van combinatiebezoek. Het gaat bijvoorbeeld om 

een voorziening als de bibliotheek. 

4.4.2 Ruimtelijk-functionele relatie Lorentzplein/Sioterweg en Pa Verkuyllaan 

leder een eigen functie 
In 1995 gaf BRO in haar rapportage aan dat het centrum van Badhoevedorp meer 

compleet, compact en comfortabel zou moeten worden. Met name beide laatste 
aspecten waren aanleiding om te pleiten voor de realisatie van een echt winkelhart 

en dat is de cluster Lorentzplein/Sioterweg. Diverse zaken zouden bij voorkeur ook 
vanuit de Pa Verkuyllaan hier naar toe moeten verplaatsen. 

Dit model biedt theoretisch nog steeds het beste perspectief voor de detailhandel in 
Badhoevedorp. In de praktijk komen verplaatsingen echter vaak niet of maar moei
zaam tot stand (panden in eigendom, hogere huisvestingslasten in nieuwe panden). 

Bovendien is de Pa Verkuyllaan heringericht en zijn er nog wel mogelijkheden aan 
te geven om het gebied aantrekkelijker te maken nadat de A9 is omgelegd. De En
gelbewaarderskerk kan dan bijvoorbeeld een meer prominente plek krijgen in de 

uistraling van het gebied. 

Bovenstaande betekent naar de mening van BRO dat de versterking van de Badhoe
vensedorpse winkelstructuur vooral plaats zal moeten vinden in het gebied Lorentz
plein/Sioterweg. maar dat de Pa Verkuyllaan daarnaast als aanvullend. meer gespe-
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cialiseerd en bijzonder winkelgebied gehandhaafd kan blijven. Wel verdient de 
koppeling tussen beide gebieden aandacht, en de A9 zone kan hier een rol bij spe
len. Het echt samensmelten van de beide deelgebieden tot één winkelgebied, zoals 
door meerdere partijen is bepleit, is in de visie van BRO een weinig realistische optie 
omdat de loopafstanden te groot zijn en er te weinig programma is om het tussen
gebied geheel met winkels te vullen (zonder negatieve effecten elders in het cen
trum). 

4.4.3 Recreatief winkelen en het verbijtsklimaat 

In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat een (ook) op recreatief winkelen ge
richt winkelcentrum vooral sfeer en gezelligheid moet uitstralen: de consument 
moet er graag willen vertoeven. Het aanwezige w inkelaanbod heeft hier een be
langrijke rol in, maar daarnaast zijn de aspecten van de winkelomgeving van groot 
belang. Het gaat hierbij om zaken als: 
• De compactheid van het centrum (beloopbaarheid, dichtheid bewinkeling, etc.). 
• De uistraling van de puien en panden (architectuur). 
• De maat en schaal van de panden en openbare ruimte. 
• De inrichting en aankleding van de van de openbare ruimte (o.a . straatmeubilair 

en groen, afstemming op gebruikers). 
• De functiemenging (winkels, horeca, diensverlening, cultuur, wonen, ruimte 

voor evenementen en flaneren) . 
Samen bepalen dergelijk aspecten het algehele verblijfsklimaat, en navolgende ge
ven wij aan wat in dit verband belangrijk is voor de toekomst van Badhoevedorp
centrum. 

Een sterk hart 
Consumenten lopen overwegend niet van de ene supermarkt naar de ander, maar 
een deel van hen zal wel het supermarktbezoek met een bezoek aan andere winkels 
combineren. Om de doorbloeding van het centrum te bevorderen is het gewenst dat 
centraal in het winkelgebied een of enkele veel publiek trekkende w inkels aanwezig 
zijn . Formules als Hema of Blokker kunnen dit invullen omdat zij een sterk publieks
trekkende functie binnen winkelcentra vervullen. 

Clustering modisch en aanverwant 
Modisch en ander op recreatief winkelen gericht winkelaanbod is gebaat bij veel 
passanten. Bij de herstructurering van het centrum is het gewenst dit soort aanbod 
zo veel mogelijk te clusteren in een qua omvang beperkt, centraal gelegen gebied. 
Het meer op doelgericht bezoek gerichte winkelaanbod kan in de randen een plek 
vinden (beter bereikbaar) . Naar de toekomst toe zal het centrum dus meerdere sfe
ren of deelgebieden met een eigen karakter moeten gaan herbergen . 
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Naar een meer heldere structuur voor het lorentzplein en omgeving 
Een van de meest opvallende kenmerken van het winkelgebied Lorentzplein/ Sla
terweg is de rommeligheid, functioneel, maar vooral ook ruimtelijk en qua bebou

wing. Het centrum heeft geen "smoel" en is onoverzichtelijk. Zelfs het open karak
ter van de winkelstrip langs de Sloterweg wordt te niet gedaan door aanwezige 
kiosken. Hier ligt naar de toekomst toe de grootste uitdaging: het er voor zorgen 

dat het centrum meer als winkelgebied herkenbaar wordt en eenheid en sfeer uit 
gaat stralen. 

Openheid en beslotenheid 
In de huidige situatie wordt het centrum gekenmerkt door een tamelijk grote open

heid, iets dat zeker bij het karakter van een dorp past. Het voordeel van de open
heid is bovendien dat de bereikbaarheid van de 
winkels goed is, en dat het verkeer voor levendig

heid zorgt. Vooral voor het boodschappen doen 
zijn een goede bereikbaarheid en goede par
keermogelijkheden van wezenlijk belang. Dit 

neemt echter niet weg dat het centrum van Bad
hoevedorp ook een huiskamerfunctie heeft voor 
de inwoners van het dorp en dat de (efficiënt) 

recreatief winkelenfunctie uitgebreid kan worden. 
Sfeer en gezelligheid zijn dan wel degelijk belang

rijk. Zowel open als meer besloten ruimten kun

nen hier aan bijdragen. 

Een plein als dorpshart 
Een van de meest opvallende kenmerken van het huidige winkelcentrum is het ont

breken van een centrale open ruimte, het dorpsplein waar de markt en evenemen
ten gehouden worden, waar de winkelstraten op uitkomen en waar meestal ook de 
horeca aanwezig is. Het is aan te bevelen bij een herstructurering van het centrum 

een dergelijk dorpsplein op te nemen. Hiermee kan ook meer groen in het centrum 

gebracht worden. 
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Helden-Panningen Wassenaar 

Wassenaar Hengelo 
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Kiosken Sloterweg 
Voorgesteld wordt ook de kiosken voor de 
winkelstrip aan de Sloterweg te verwijderen, en 
hier een heldere parkeerlocatie van te maken. 
Zo wordt het centrum zichtbaarder en ontstaat 
hier een interessant vestigingsklimaat voor meer 
doelgericht bezochte zaken (rijwielen, dibevo, 
supermarkt, ambachtelijke en zakelijke 
dienstverlening). 

Tweezijdige bewinkeling en routing 
Vanuit recreatief winkelen-oogpunt bieden pleinen geen optima le winkelomgeving 
(eenzijdige bewinkeling). Tweezijdige bewinkeling en ononderbroken winkelfron
ten, dus beslotenheid en intimiteit dragen veel meer bij aan een goede winkelsfeer. 
Daarnaast willen de winkelende bezoekers overwegend graag steeds verrast wor
den, en dat kan door een winkelcircuit te realiseren. Bij de herstructurering van het 
centrumgebied zullen deze aspecten vooral meegenomen moeten worden. Ten op
zichte van de huidige situatie kan hier een grote winst behaald worden. 

Afstemming op langzaam verkeer 
Het autoverkeer op de Zeemanlaan doet momenteel vooral afbreuk aan het ver
blijfsklimaat in het centrum. Op termijn kan de A9 zone mogelijk een belangrijke rol 
spelen bij het veranderen van de verkeerstructuur waardoor het centrumgebied qua 
inrichting meer op het langzaam verkeer afgestemd kan worden. Zeker in het hart 
van het centrum zou er een duidelijk afgebakend voetgangersgebied moeten ko
men. Zowel het auto- als fietsparkeren zal dan aan de rand van dit winkel- en voet
gangersgebied plaats moeten vinden, en niet er in, zoals nu het geval is. 

Uitstraling/presentatie panden 
De algehele uitstraling van het centrum van Badhoevedorp kan vooral aan kwaliteit 
winnen door veel aandacht aan de architectuur/presentatie van bestaande en nieu
we bebouwing te besteden. De bestaande bebouwing is grotendeels versleten en 
straalt dit ook uit. Meerdere gebouwen hebben nu een zeer matige, niet bij een 
dorpscentrum of modern winkelcentrum passend, voorkomen. Een grootschalige 
herstructurering is daarom gewenst. Nevenstaand zijn enkele voorbeelden opgeno
men van meer recent gerealiseerde winkelprojecten. 

4.5 Ten slotte 

Het centrum van Badhoevedorp heeft absoluut kwaliteiten. Zo is er een gevarieerd 
en redelijk compleet winkelaanbod, een goede mix van filiaalbedrijven en zelfstan
dige formules en zijn er ook enkele kwalitatief bijzonder goede zaken. De 
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kwaliteiten komen echter niet tot hun recht door de versnipperde en onlogische 
ruimtelijke opbouw van het centrum en de deels zwaar gedateerde en lelijke be

bouwing. Badhoevedorp mist een aantrekkelijk dorpshart. 

Het onderzoek heeft aangegeven dat er distributieve ruimte is voor een uitbreiding 

van het winkelaanbod, mede omdat het inwonertal nog gaat toenemen. Die ruimte 
moet deels gebruikt worden voor een verdere versterking van de boodschappen
functie van het centrum. Deze functie zal bij de tijd moeten blijven om zo als "mo
tor" voor de andere soorten winkels en voorzieningen te kunnen blijven functione
ren. Gebeurt dat niet, dan ligt een verschraling van het aanbod op de loer. 

De omlegging van de A9 biedt goede kansen om een veel aantrekkelijker winkelhart 
in Badhoevedorp te realiseren. Daarmee kunnen de voorwaarden geschapen wor

den voor de versterking van de boodschappenfunctie, met name door modernise
ring van het supermarktenaanbod, maar er ontstaan vooral mogelijkheden om méér 
dan een boodschappencentrum te zijn. Met name op het gebied van "recreatief 

winkelen" liggen goede kansen om verder te groeien, en een sfeervolle winkelom
geving is daarvoor een essentiële randvoorwaarde. In functionele zin liggen de ver
sterkingsmogelijkheden vooral in een uitbreiding van het meer hoogwaardiger aan

bod op het gebied van mode en lifestyle. 

De verdere versterking van het centrum zal zich in eerste instantie moeten richten 

op het deelgebied Lorentzplein/Sioterweg. Dit zal nog meer dan nu het dorpshart 
moeten worden, terwijl de Pa Verkuyllaan daarnaast als meer gespecialiseerd en 

bijzonder winkelgebied kan blijven bestaan. Voor het samensmelten tot één winkel
gebied ontbreken de functionele mogelijkheden, tenzij grote delen van het be
staande winkelgebied worden verplaatst. BRO acht dit geen realistische optie. De 

samenhang tussen beide winkelgebieden zal vooral gest alte moeten krijgen in het 
verbeteren van de onderlinge looproute, en ook hiervoor biedt de A9 zone goede 

mogelijkheden. 

Het duurt nog geruime tijd (ca. 10 jaar) voordat de A9 daadwerkelijk omgelegd is, 
en het is niet verstandig om te wachten met de versterking van het Badhoevedorpse 

winkelcentrum tot die tijd. De concurrentie zit immers niet stil. Ondernemers, de 
gemeente, eigenaren en ontwikkelaars dienen daarom met elkaar nadere afspraken 
te maken over acties en maatregelen die al op kortere termijn kunnen worden op

gepakt. 
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BIJ LAGE 1: AANBODANALYSE 

Winkelaanbod Badhoevedorp2 

Omvang detailhandelsaanbod 
Het winkelaanbod in Badhoevedorp heeft een oppervlakte van bijna 14.750 m2 wvo, 
verdeeld over 86 w inkels. Het aanbod dagelijkse artikelen (levensmiddelen en w in

kels voor persoonlijke verzorging) bestaat uit 23 winkels met 4.432 m2 wvo en de 
niet-dagelijkse sector telt 63 winkels met een oppervlakte van 10.309 m2 wvo. 

Verge leken met referent iekernen is het detailhandelsaanbod in Badhoevedorp be
perkt. Per 1.000 inwoners is in Badhoevedorp 1.155 m2 wvo detai lhandelsaanbod 

aanwezig, terwij l gemiddeld in Nederland 1.615 m2 wvo per 1.000 inwoners aanwe
zig is. Het aanta l winkels is daarentegen vergelijkbaar. De w inkels z ijn gemiddeld 
dus k lein in Badhoevedorp. Dit geldt voora l voorde winkels in de niet-dagelijkse 

a rti kei ensector. 

Tabel1.1 Winkelaanbod Badhoevedorp vergeleken met ref erentiekernen 

Badhoevedorp (1 2.760 inw.) Vergelijkbare plaatsen met 

10.000- 15.000 inw. 

Aantal m2 wvo gem. WVO Aantal m2 wvo Gem. WVO 

winkels Winkels 

Dagel ijks 23 4.432 193 22 4.723 215 

Niet -dagelijks 63 10.309 164 64 17.612 275 

Totaal 86 14.741 171 86 22.335 261 

Ontwikkeling sinds 1995 
In de BRD-rapportage van 1995 beschikte Badhoevedorp over het vo lgende winkel
aanbod: 

• Dagelijkse artikelen: 30 winkels 3.830 m2 wvo 
• Niet-dag. artikelen: 55 winkels 8. 100 m2 wvo 
Sinds 1995 is het aantal w inke ls dus vr ijwel gelijk gebleven maar het aanta l meters 
aanzienlijk groter geworden. De supermarkten zijn vergroot en de Lidi is in het pand 

van Toptien gekomen. 

Brancher ing 
Wanneer gekeken wordt naar het winkelaanbod per branche valt op dat met name 
het aanbod in de PDV-branches (wonen, doe-het-ze lf en plant en dier) en GDV
branches (sport en spel, bruin en witgoed en auto en fiets) in omvang en 

In deze rapportage is de kern Lijnden consequent als onderdeel van Badhoevedorp gerekend. 
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gemiddelde schaalgrootte fors achterblijven. De dagelijkse artikelensector is daaren
tegen gemiddeld vertegenwoordigd. Ditzelfde ge ldt voor de 'centrumbranches' 
(overige niet-dagelijkse branches in de tabel) zoa ls warenhuis, kleding, schoenen en 
lederwaren, huishoudelijke en luxe artikelen, juwelier/optiek, hobby en media. 

Tabel 1.2 Branchering Badhoevedorp 

Badhoevedorp 12.760 inw. Vergelij kbare plaatsen met 

10.000- 15.000 inw. 

aantal m> m 2 wvo aantal m> m2 wvo 

winkels WVO per1.000 winkels WVO per 1000 

Inw. inw. 

Levensmiddelen 20 3.931 308 17 4.024 340 

Persoonlijke verz. 3 501 39 5 698 59 

Subtot.dagelijks 23 4.432 347 22 4.723 399 

Warenhuis 0 0 0 320 27 

Kleding en mode 17 1.937 152 14 2. 154 182 

Schoenen en lederw . 167 13 3 521 44 

Juwelier en optiek 4 294 23 4 237 20 

Huish. en luxe art. 2 483 37 3 604 51 

Antiek en kunst 0 0 0 178 15 

Hobby 2 527 41 3 213 18 

Media 208 16 3 320 27 

Detailhandel Overig 4 1.216 95 3 568 48 

Subtot. Centrum 31 4.832 378 35 5.115 432 

Sport en spel 5 486 38 3 604 51 

Bruin-en witgoed 2 131 10 3 473 40 

Auto en fiets 3 257 20 3 509 43 

Subtot. GDV 10 874 68 9 1.586 134 

Plant en dier 5 1.039 81 6 2.533 214 

Doe-Het-Zelf 4 725 57 4 2.935 248 

Wonen 13 2.839 222 9 5.445 460 

Subtot. PDV 22 4.603 360 19 10.913 922 

Totaal 86 14.741 1.155 86 22.335 1.887 

Uit de tabel komt verder nog het volgende naar voren: 

• Alle branches, met uitzondering van warenhuis en antiek/kunst, zijn met 1 of 
meerdere winkels vertegenwoordigd. Het aanbod is in totaliteit dus redelijk 
compleet. 

• De branches schoenen/lederwaren en media zijn slechts beperkt aanwezig . 

• Er is relatief groot aanbod in de branche hobby. Dit door de aanw ezigheid van 
een grote gespecialiseerde muziekwinkel. 

• De branche wonen heeft relatief veel winkels maar de totale verkoopruimte is 
gering. 
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Supermarkten 
Badhoevedorp telt 3 supermarkten. Albert Heijn (ca. 1.500 m2 wvo) en Lidi (ca. 600 
m2 wvo) zijn gevestigd in de winkelconcentratie van het Lorenzplein. Albert Heijn 

ligt aan de andere kant van de Zeemanlaan en mist daardoor directe aansluiting met 
het Lorenzplein. Vomar (ca . 950 m2 wvo) is min of meer solitair ten zuiden van de 

snelweg aan de Sloterweg gelegen. 

Benchmarking branchering 
In navolgende tabel is het centrum van Badhoevedorp vergeleken met de hoofd
winkelcentra van enkele andere meer plaatsen met een relatief hoog inkomensni
veau in de nabijheid van een grotere stad. De inwoners van Badhoevedorp hebben 

gemiddeld een hoog besteedbaar inkomen. (ca. 30% boven het landelijke gemid

delde) 

Tabel 1.3 Aanbodvergelijking centrumgebieden 

Inw. Kern Dagelijks Recrea- Vrije Tijd 

Baarn 

Goirle 

Heemstede 

Laren Nh 

Oisterwij k 

24.100 

19.600 

25.600 

11 .000 

19.500 

33% 

30% 

22 % 

29% 

36% 

tief + overig 

37% 

32% 

43% 

45% 

24% 

7% 

8% 

9% 

10% 

7% 

PDV Totaal m2 Verzor-

23% 

18% 

29% 

25% 

19% 

WVO 

19.755 

8.460 

19.615 

17.115 

17.050 

g ing. 

Index 

0,82 

0,43 

0,77 

1,56 

0,89 

Nuenen 22.700 27% 55% 8% 32 o/o 15.880 0, 70 

Rosmalen 24.300 23% 42% 12% 6% 11.885 0,49 

Voorschoten 22.800 15% 42% 8% 27% 10.820 0,47 

-~~~s-~~~~!. ____________ - - ---~~·-5-~q _______ !?~--- __ -- ~-1_!~ _ ------~~!'~ __ ____ _ ?~-~- - __ __ 1_3_.!5~~ ____ ___ ~!~~-

Badhoevedorp 12.800 40% 26% 5% 29% 8.435 0,66 

Naar voren komt dat de verzorgingsindex van het centrum van Badhoevedorp toch 

redelijk hoog is, hetgeen duidt op een relatief omvangrijk centrumaanbod. De ster
ke mate van concentratie van de winkels in de beide centrumclusters speelt hierbij 
mee. Hoewel Badhoevedorp in vergelijking met de andere plaatsen klein is, valt wel 

op dat het op recreatief winkelen gerichte winkelaanbod beperkt van omvang is en 
het op boodschappengerichte w inkelaanbod juist groot. 

Overig retailaanbod 

In navolgende tabel is een overzicht gegeven van het aanbod overige publieksge
richte voorzieningen in Badhoevedorp en is tevens een vergelijking gemaakt met 

referentiekernen. Het volgende valt op: 
• Badhoevedorp heeft relatief veel aanbod in auto en brandstoffen. 

• Het horeca-aanbod blijft achter. 
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Het horeca-aanbod is voor het overgrote deel buiten het centrum gevestigd, en in 
het centrum dus slechts matig vertegenwoordigd. 

Tabel1.4 Aantal voorzieningen kern Badhoevedorp vergeleken" 

Badhoevedorp 

Detailhandel 86 

Automotive 26 

Brandstoffen 3 

Horeca 18 

Cultuur 3 

Ontspanning 2 

Verhuur 

Ambacht 16 

Financiële Instelling 7 

Particuliere Dienstverlening 10 

Totaal 174 

Bron: locatus reta iJverkenner 

Spreiding aanbod 

Vergelijkbare plaatsen 

10.000- 15.000 inw . 

86 

14 

4 

25 

3 

13 

6 

8 

161 

Badhoevedorp-centrum bestaat uit 2 afzonderlijke, door woonbebouwing geschei
den winkelconcentraties, het Lorentzplein e.o. en de Pa Verkuyllaan. Het eerstge

noemde deel is wel veel groter dan het andere deel. De afstand tussen beide clusters 
bedraagt ongeveer 300 meter. Daarnaast is aanbod verspreid over de kern gelegen. 

Tabel1.5 Spreiding winkelaanbod Badhoevedorp 

Dagelijkse artikelen Niet-dagelijkse artikelen totaal 

Aantal m2 wvo Aantal m2 wvo aantal m2 wvo 

lorenzplein 14 3.115 22 3.365 36 6.480 

Pa Verkuyllaan 5 281 14 1.674 19 1.955 

Overig Badhoevedorp 4 1.036 27 5.270 31 6.306 

Totaal 23 4.432 63 10.309 86 14.741 

Aanbod lorentzplein e .o. 
Het dagelijks aanbod is met 2 supermarkten (AH en Lidi), een slijterij (Gaii&Gall), 2 
drogisterijen (Kruidvat en Etos) en diverse speciaalzaken relatief goed vertegen

woordigd op het Lorenzplein. De winkels hebben over het algemeen ook een ruime 
omvang. 

Het niet-dagelijks aanbod is verhoudingsgewijs minder ruim aanwezig. Enkele bran
ches zijn minder goed vertegenwoordigd (o.a. schoenenzaken) en enkele branches 
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ontbreken (warenhuis, antiek en kunst, sport en spel en auto en fiets). Trekkers zijn 
enkele hoogwaardige modezaken, een goede schoenenzaak, en de bekende ketens 
Zeeman en Blokker. 

Aanbod Pa Verkuyllaan 
De winkelconcentratie aan de Pa Verkuyllaan is aanzienlijk kleiner van omvang. Het 
dagelijks aanbod is beperkt en er ontbreekt een supermarkt. Hier zijn relatief veel 
modezaken vertegenwoordigd . Een echte trekker is afwezig. 

Verspreid aanbod 
Het verspreide aanbod bestaat uit het meer specialistische aanbod (muziekwinkel) 
en winkels die je op meer decentrale locaties verwacht, zoals woonwinkels en een 
doe-het-zelfzaak. Maar ook winkels die men kan verwachten in het kernwinkelge
bied, zoals een speelgoedwinkel en sportzaak (Sport 2000) zijn buiten het centrum 
gevestigd. 

Marktsegmentatie en filialisering 

Er zijn relatief veel winkels in Badhoevedorp die kunnen worden gerekend tot het 
hogere segment, zoals Eisa Fashion en Zwart Schoenmode. Daarnaast is het midden
segment ruim vertegenwoordigd en zijn er enkele winkels in het discountsegment 
aanwezig, zoals Zeeman en Lidi. 

In de dagelijkse sector is sprake van een gemiddelde filialiseringsgraad. Er zijn speci
aalzaken, maar ook formules als Albert Heijn, Lidi, Vomar, Kruidvat en Etos zijn ver
tegenwoordigd. In de niet-dagelijkse sector is veel minder filialisering en hebben de 
zelfstandige formules een sterke positie. 

De winkelomgeving 

Het Lorentzplein is bestaat onder meer uit een winkelcentrum langs de Sloterweg 
uit de jaren 60, waar boven wordt gewoond. Voor de winkels zijn parkeermogelijk
heden. Dit gedeelte heeft een matige, enigszins verpauperde uitstraling. De latere 
uitbreiding van eind jaren 70 met aaneengebouwde winkels en kiosken, ziet er aan
trekkelijker uit, maar de inpassing van de zaken is tamelijk onoverzichtelijk. Aan de 
overkant van het Lorentzplein is Albert Heijn gevestigd, met een grote parkeerloca
tie. Opvallend is de dominante aanwezigheid van niet-winkelfuncties (garage) op 
aanpalende de hoek Sloterweg-Zeemanstraat. Door de verscheidenheid aan bouw
stijlen en het ontbreken van een eenduidige routing heeft het gebied Lorentzplein 
e.o. een rommelige uitstraling en ontbreekt ruimtelijke samenhang. 
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De Pa Verkuyllaan is een langgerekt winkellint met eenzijdige bewinkeling. Naar het 
noorden toe wordt de straat bij de viaduct van de A9 onderbroken door de Adelaar
straat. De indruk wordt gewekt dat de winkels niet doorlopen, maar onder het via
duct en aan de andere kant bevinden zich wel degelijk winkels. Er zijn een aantal 
winkels met een hoogwaardige uitstraling, hetgeen niet overeenkomt met de be le
ving van het winkelgebied . 

Beide winkelgebieden zijn voor de Badhoevedorpers per auto goed bereikbaar. 
Vanuit het nabijgelegen Amsterdam (Sloten) is de bereikbaarheid echter matig, dit 
vanwege de Sloterbrug. Het Lorenzplein beschikt over relatief weinig parkeerplaat 
sen. De Albert Heijn aan de overzijde van de Zeemanlaan heeft echter een eigen 
parkeerterrein met ongeveer 100 parkeerplaatsen. Deze zijn bedoeld voor de be
zoekers van Albert Heijn. De winkelvoorziening aan de Pa Verkuyllaan/Arendstraat 
heeft aansluitend parkeren, maar het aantal plaatsen is beperkt. 
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BIJLAGE 2: RESULTATEN ONDERNEMERSENQUÊTE 

Onder alle retailondernemers in Badhoevedorp is een ondernemersenquête ver

spreid. 175 bedrijven zijn aangeschreven, niet alleen in de detailhandel, maar ook in 
andere pubHeksverzorgende voorzieningen. In totaal zijn 36 bruikbare enquêtes 
geretourneerd, dit is met 20% een lage respons. Onder de respondenten bevinden 

zich 25 detaillisten, 4 horecaondernemers en 7 ondernemers in de overige publieks
verzorgende voorzieningen (o.a. kapper, schoonheidssalon en stomerij). De resulta

ten op basis van deze enquêtes zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

Huidig en toekomstig functioneren 

Tevredenheid over het functioneren 

• Met 22 positieve en zeer positieve beoordelingen is het grootste deel van de 
Badhoevendorpse ondernemers tevreden over het huidige functioneren van de 

onderneming. Slechts één ondernemer (detaillist) beoordeelt het functioneren 

als negatief. 
• De "overige ondernemers" binnen de retail beoordelen het f unctioneren van de 

onderneming overigens wat hoger dan de detaillisten, op één neutrale waarde
ring na, beoordelen zij het functioneren allemaal als (zeer) positief. 

Omzetontwikkelingen overwegend positief 
• Volgens de helft van de respondenten heeft de omzet zich de laatste 3 jaar posi

tief ontwikkeld. Een viertal ondernemers geeft aan dat de omzet zich geduren
de deze periode in tegengestelde richting ontwikkeld heeft. De negatieve be
richten komen overigens allemaal uit de hoek van de detaillisten. 

Herkomst omzet 
• De herkomst van de omzet onder de ondernemingen in Badhoevedorp verschilt 

aanzienlijk voor de dagelijkse en niet-dagelijkse artikelensector. 
• De respondenten in de dagelijkse artikelensector (2 supermarkten, een chocola

terie/patisserie en viskraam) geven aan dat gemiddeld 85% van de omzet af

komstig is uit Badhoevedorp. De omliggende plaatsen en wijken zoals Amster
dam-Sloten, Hoofddorp, Nieuwe Meer, Lijnden en Zwanenburg zorgen voor 
15% van de totale jaaromzet. Deze cijfers komen grotendeels overeen met lan

delijke gemiddelde voor woonplaatsen van dezelfde omvang wat betreft inwo
neraantal. 

• In de niet-dagelijkse artikelensector komt gemiddeld 60% van de omzet uit 
Badhoevedorp. Er wordt dus meer omzet gehaald uit de omliggende plaatsen en 
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wijken (27% van de totale jaaromzet) en van elders (11 %). Niet meer dan 2% is 

volgens de respondenten afkomstig van recreanten/toerist en. 

• Overigens bestaan er tussen de verschillende zaken in de niet-dagelijkse art ike
lensector nogal grote verschillen : sommige zaken zij n echt lokaal gericht (o.a. op 

het gebied van media (boeken, tijdschriften, cd's), plant en dier), andere trekken 
relatief meer van buiten (o.a . op het gebied van wonen). 

Positief toekomstperspectief 
• Ook wat de toekomstig functioneren van de onderneming betreft, zijn de on

dernemers met bijna tweederde van de respondenten grotendeels positief ge

stemd. Maar 3 ondernemers zien de toekomst van de onderneming somber te
gemoet. 

Vestig i ngslocatie 

Eigendomssituatie 
10 ondernemers hebben het pand in eigendom en tweederde zit gehuurd. Onder de 

detailhandelsondernemingen is het aandeel eigendom lager dan bij de overige re

tail-ondernemingen. 

Tabel 2.1 Eigendomssituatie 

Deta ilhandel Overige Tot aal 

Eigendom 4 6 10 

Gehuurd 19 5 24 

Weet niet/niet ingevuld 2 2 

Totaal 25 11 36 

Beoordeling huidige vestigingslocatie 

• Veruit de meeste ondernemers, 23 in totaal, beoorde len de huidige vestigingsla
catie van de onderneming als (zeer) positief. Een zevental ondernemers, w aar

van 6 detaillisten, beoordeelt deze als (zeer) negatief. 

• 11 ondernemers geven aan problemen te ondervinden in de huisvesting van de 
onderneming. 7 ondernemers zijn ontevreden over de beschikbare omvang van 

de bedrijfsruimte, allen overigens uit de detailhandel. Mat ige bereikbaarheid, 

parkeermogelijkheden, bevoorradingsmogelijkheden en onpraktische indeling 
worden nagenoeg even vaak genoemd, elk aspect door 2 à 3 ondernemers. 

Plannen 
• 13 ondernemers hebben op dit moment investeringsplannen ten aanzien van de 

huisvesting van de onderneming (of uitgevoerd in de afgelopen 2 jaar). Het gaat 

daarbij zowel om een verbouwing van het interieur en/of exterieur, vergrot ing 
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van de verkoopruimte/publieksruimte en verplaatsing van de huidige onderne

ming naar een locatie elders. 
• Een kwart van de ondernemers wil bovendien graag uitbreiden. Onder de de

taillisten is de behoefte aan uitbreiding wat hoger dan bij de andere onderne

mingen. Uit onderstaande tabel blijkt dat de helft van de ondernemers die wil
len uitbreiden, dat op de huidige locatie wenst te doen en de helft een grot ere 

Tabel 2.2 Investeringsplannen* 

Detailhandel Overige Totaal 

Plannen, namelijk: 

- verbouwing in- of exterieur 5 0 5 

- vergroting verkoop-/publieksruimte 2 2 4 

-verplaatsing (eventueel u itbreid ing) 3 4 

- nieuwe (tweede) vestiging 0 0 0 

- opheffing 0 0 0 

-anders 0 

Geen investeringsplannen 16 8 24 

27 11 38 

* enkele ondernemers noemen meerdere investeringsplannen 

• De vraag of ondernemers willen verhuizen of een nieuwe onderneming willen 

openen, wordt door meer ondernemers bevestigend beantwoord dan uit de in
vesteringsplannen blijkt. 7 van de 36 ondernemers geven aan te willen verhuizen 
of een nieuwe onderneming te willen openen. De termijn waarop men een on

derneming wenst te verplaatsen varieert van binnen een jaar tot meer dan 5 

jaar. 
• De 5 verhuisgeneigde detaillisten wensen allemaal een locatie in het dorpscen

trum van Badhoevedorp. De 2 overige ondernemers geven de voorkeur aan een 

locatie elders. 
• Als redenen voor de verplaatsing naar het dorpscentrum van Badhoevedorp 

worden genoemd: uitbreiding van de oppervlakte, verbeteren van de "vind

baarheid" en verbeteren van de parkeersituatie. 
• 3 van de 7 ondernemers wensen koop als nieuwe eigendomssituatie, 2 huur en 2 

weten het niet. 
• Afgezien van de ruimtebehoefte worden nog andere vestigingsvoorwaarden 

genoemd, namelijk goede parkeermogelijkheden, goede bereikbaarheid voor 
bevoorrading en consumenten en het kunnen profiteren van de aanwezigheid 
van andere detailhandel in het centrum. 
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De mening van de ondernemers over het centrum 

Beoordeling centrum 
• Gemiddeld gezien geven de respondenten de verschillende aspecten van het 

centrum van Badhoevedorp met een 5.4 een onvoldoende beoordeling. De ho
reca wordt laag gewaardeerd, zowel de omvang van het aanbod als de kwal i
teit. Bovendien scoren de uiterlijke presentatie van winkels en bedrijven en de 
sfeer/gezelligheid laag. 

• Het winkelaanbod wordt relatief gezien goed gewaardeerd, alsmede de par
keergelegenheid en de bereikbaarheid van de winkels en bedrijven. 

Tabel 2,3 Beoordeling aspecten 

Detailhandel Overige Totaal 

Uiterlijk winkels/bedrijven 4,9 4,4 4,8 
Sfeer/gezelligheid 4,5 4,2 4,4 

Omvang winkelaanbod 5,9 5,9 5,9 

Kwaliteit winkelaanbod 6,7 6,2 6,6 
Omvang horeca-aanbod 4,1 4,1 4,1 

Kwaliteit horeca-aanbod 4,5 4,6 4,5 

Activiteiten ondernemers 5,2 5,0 5,1 
Parkeergelegenheid 6,3 6,6 6,4 

Bereikbaarheid winkels/bedrijven 6,4 6,4 6,4 

Totale beoordeling 5,4 5,3 5,4 

Sterke punten van het centrum van Badhoevedorp 
• Het huidige winkelaanbod; kleinschaligheid, het grote aantal van zelfstandigen, 

de twee elkaar aanvullende supermarkten Albert Heijn en Lidi, diversiteit, per
soonlijke benadering en service. 

• De bereikbaarheid en parkeren (gratis/goedkoop). 
• De sfeer en het dorpse karakter. 

Belangrijkste problemen in het centrum van Badhoevedorp 
• De ruimtelijke opbouw/samenhang van het winkelgebied: uitgestrekt, versnip

perd, onoverzichtelijk, menging met bedrijven die er niet thuis horen. 
• De uitstraling, veroudering, verpaupering (ook onderhoud openbare ruimte en 

groenvoorzieningen), criminaliteit en hangjongeren. 
• Het beperkte horeca-aanbod, zowel dag- als avondhoreca. "De behoefte aan 

horeca is groot, we gaan nu naar Amsterdam, Amstelveen of Haarlem". 
• Bereikbaarheid, met name voor mensen van buiten Badhoevedorp (brug bij Slo

ten?) . 
• Het ontbreken van een dorpskern. 
• Geen samenwerking tussen ondernemers. 
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• Er wordt wel gekocht, maar niet gewinkeld. "Waarom zou ik mijn boodschap
pen, anders dan levensmiddelen, doen in Badhoevedorp als ik elders mooier, 

dieper, en breder assortiment heb" . 

Ontwikkelingen afgelopen jaren 
• De helft van de respondenten vindt dat het de afgelopen jaren slechter is ge

gaan met het centrum van Badhoevedorp. Maar 4 respondenten vinden dat het 
centrum er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. 

• Als redenen die met deze verslechterde situatie samenhangen, worden ge
noemd: 
• de verslechterde uitstraling en aantrekkelijkheid door verpaupering door 

viezigheid en slecht onderhoud gebouwen en openbare ruimte; 
• ontbreken van samenwerking tussen ondernemers; 

• de bereikbaarheid. 
• Tevens wordt een aantal zaken aangehaald op het terrein van (het functioneren 

van) de detailhandel, namelijk: 

• het dalende niveau van de winkels; 
• veroudering van het winkelcentrum; 
• verdwijnen van enkele branches. 

• Er worden nauwelijks concrete aspecten genoemd die bij hebben gedragen aan 
een verbetering van het centrum, op het vernieuwen van een straat na. 

Perspectief voorzieningen Badhoevedorp 

Kansen voor de eigen onderneming 
• Op een enkele ondernemer na (onder andere vanwege leeftijd en ontbreken 

opvolging) zien de ondernemers kansen in het nieuwe centrum van Badhoeve

dorp. 
• Een aantal ondernemers is tevreden over de huidige situatie en het functioneren 

van de onderneming, "ik blijf zitten op deze plaats, ideaal wat betreft bereik
baarheid, parkeergelegenheid en eigen pand", maar een groot deel wil in de 

nieuwe situatie graag uitbreiden en eventueel verhuizen. Op die manier ver
wachten de ondernemers beter in staat te zijn te kunnen concurreren met om
liggende winkelconcentraties. "Met een grotere vestiging op een betere locatie 

zijn we opgewassen tegen de concurrentie uit Amsterdam, Amstelveen, Haarlem 
en Hoofddorp". Er moet daarbij bovendien rekening worden gehouden met de 
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. 

Wonen 
• De meningen over de toekomst van het centrum van Badhoevedorp op het ge

bied van wonen lopen uiteen van zeer negatief tot zeer positief, maar de mees
te ondernemers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
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• Het negatieve oordeel lijkt verband te houden met de huidige verouderde wo
ningvoorraad en het vertrouwen dat er heerst dat hier verandering in komt. 

• Bij de positieve toekomstverwachtingen worden doorgaans kanttekeningen 
gesteld in de vorm van noodzakelijke ingrepen. 

• Het woningbestand dient uitgebreid te worden en er worden mogelijkheden 
gezien in het ontwikkelen van woningen boven winkels en huisvesting voor zo
wel jongeren (betaalbaar) als ouderen (vergrijzing). Er wordt bovendien veel 
waarde gehecht aan het behoud van het dorpse karakter. 

Winkelen 
• Ook de meningen over de toekomst op het gebied van winkelen lopen uiteen. 
• De verloedering wordt als zorgelijk ervaren indien er niets verandert en de angst 

heerst dat er winkels moeten sluiten, mede door hoge huurprijzen. 
• Toch zien de meeste ondernemers ook op dit terrein kansen in de toekomst. Het 

huidige winkelaanbod dient daarvoor een uitbreid ing en upgrading (of een 
compleet nieuw centrum) te krijgen . "Met een sterk nieuw centrum zijn we 
klaar voor de toekomst en kan de koopkrachttoevloeiing omhoog" . 

• Er worden kansen gezien in versterking van het aanbod door de uitbreiding met 
(kleine) speciaalzaken, meer regionale trekkers en meer variatie. Ook de combi
natie met horeca dient extra aandacht te krijgen. 

• Door de toevoeging van ontbrekende branches kan het w inkelaanbod versterkt 
worden en de verblijfsduur van de consument verlengd. 

• Met name de horecavoorzieningen dienen uitgebreid te worden, zowel de dag
als de avondhoreca, bij voorkeur met terrasjes op een dorpsplein in de dorpskern 
van Badhoevedorp. 

Overig 
• Het dorp dient een centraal plein te krijgen. "Als er geen centraal dorpsplein 

komt met een winkelcentrum/kern wordt en blijft het moeilijk het hoofd boven 
water te houden voor de middenstand in Badhoevedorp" . 

• De openbare ruimte moet een impuls krijgen (groen, verlichting, bestrating, 
meubilair). 

• Meer samenhang in het winkelgebied. 
• Betere samenwerking ondernemers. 
• Betere en meer parkeervoorzieningen. 
• Waken voor de algemene veiligheid . 
• Het dorp mag aantrekkelijker gemaakt worden voor toerisme vanwege het na

bijgelegen Schiphol. 
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BIJLAGE 3: BELEID, TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN CON
CURRENTIEPOSITIE 

Beleidsuitgangspunten 

provinciaal beleid 
De detailhandel is sterk in beweging. Detaillisten hebben te maken met fe lle concur

rentie, schaa lvergroting en zien nieuwe winkelconcepten op onverwachte locaties 
ontstaan. Door de Nota Ruimte van het rijk is het beleid voor vestiging van 
grootschalige en perifere detailhandel verschoven naar provincies, WGR-plus regio's 

en gemeenten. Tot dusver heeft de provincie Noord-Holland dit verwoord in het 
locatiebeleid. Het locatiebeleid richt zich vooral op ruimtelijke ordeningsaspecten. 

De betrokken partijen vinden deze benadering te eng. 

Dit heeft ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten in september 2006 een voorstel over 

het opstellen van een provinciale detailhandelsvisie hebben besproken. Vervolgens 
hebben de Statencommissies Economie, Landbouw en Europa en Ruimtelijke Orde
ning en Volkshuisvestiging hoorzittingen georganiseerd in Haarlem en A lkmaar. De 

commissies hebben daaruit de conclusie getrokken dat er aanleiding is om 
provinciaal detailhandelbeleid te ontwikkelen, met speciale focus op regio's. De 

provincie zal nu met een eigen deta ilhandelsvisie meer helderheid scheppen. 

gemeentelijk beleid 

Er is door de gemeente Haarlemmermeer voor Badhoevedorp geen specifiek detail
handelsbeleid vastgesteld. 

Trends en ontwikkelingen 

Consumenten 
• De vragen en eisen van de consument zijn continu aan verandering onderhevig. 

Het koopgedrag wordt bepaald door het profiel van de consument. Flexibiliteit 
in verschijningsvorm (ruimtelijk) en assortiment (functioneel) is daarom essenti
eel om de consument bij te houden. 

• De mobiliteit van consumenten bij het bezoek van aankoopplaatsen is steeds 
groter geworden. De consument is daardoor meer kritisch voor aanbodkwaliteit, 
keuzemogelijkheid, prijsstelling en interne (winkelinrichting en uitstraling) en 

externe (omgevingskwaliteit) verschijningsvorm geworden. Doordat het referen
tiekader groter is geworden door de toegenomen mobiliteit zal de consument 
sneller kiezen voor een ander centrum. De concurrentie tussen winkelconcentra

ties neemt hierdoor toe. Concentraties en vestigingen die achterblijven in kwali-
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teit en verwachtingsbeeld van de consument zullen steeds meer verstoken bl ij
ven van consumentenbezoek. Op regionaal niveau is profilering (met name van 
de grotere concentraties) ten opzichte van elkaar een mogelijkheid om hierop in 
te spelen. Gebeurt dit niet dan wordt het aantal verliezers aan de aanbodkant 
groter. 

• Hoewel de mobiliteit is toegenomen, doet de consument de meeste bested ingen 
nog steeds dichtbij huis. Vooral in de dagelijkse art ikelensector kan deze conclu
sie worden gedaan. Voor de dagelijkse artikelensector bet ekent dit dat aanbod 
(mits het voldoet aan het verwachtingsbeeld) in de buurt en w ijk zeker perspec
tief heeft. In relatie tot de ontwikkeling van de bevolkingsopbouw (meer oude
ren) is dit op buurt- en wijkniveau een kans voor de integrat ie van commercië le 
en niet-commerciële verzorgingselementen. 

• In de laatste jaren zijn verschuivingen in koopgedrag zichtbaar door verruimde 
winkelopenstelling. Naast de koopavonden zien w ij tegenwoordig st eeds meer 
de openstelling van winkels op zondag. Op alle niveaus in de verzorgingshiërar
chie dient hierop ingespeeld te worden. Wie niet meedoet in deze 'trend' gaat 
marktaandeel verliezen. In een aantal gevallen sluiten supermarkten welke ma
tig functioneren in de avonduren, weer eerder de deuren. 

• Winkelen wordt voor de consument steeds meer een vorm van vrijetijdsbest e
ding. Winkelen doet de consument vooral in de grotere w inkelgebieden (o.a. 
binnensteden of hoofdwinkelgebieden). Winkelen is een vorm van vermaak. Het 
gaat daarbij niet alleen meer om de winkels zelf, maar om de tot ale sf eer in een 
gebied en de mix van functies: winkels, horeca, cult uur en ontspanning. Doordat 
de keuzemogelijkheden tussen steden en andere voorzien ingen zijn toegeno
men is er steeds meer concurrentie ontstaan. 

• Jongeren (scholieren, thuiswonenden) worden steeds koopkrachtiger. Hun vaste 
lasten zijn Jaag, terwijl zij wel relatief veel verd ienen (bijbaantj es). Hierdoor 
worden zij een steeds belangrijkere doelgroep, met name voor kleding en mo
debranches. Winkelketens spelen hierop in door het ontwikkelen van specifieke 
formules. 

• Het verwachtingspatroon ten aanzien van winkelgebieden wordt beïnvloed 
door het bezoekdoel van de consument. Komt men voor dagelijkse boodschap
pen dan worden andere eisen gesteld aan branchemix, keuzemogelijkheden, in
richting en verblijfklimaat dan bij winkelen of laagfrequente aankopen. Wan
neer men komt voor het doen van boodschappen staan de aspecten snel, een
voudig en efficiënt centraal. Bij winkelen staan k ijken en vergel ijken cent raal. 
Men stelt hoge eisen aan comfort, sfeer, gezelligheid en keuzemogelij kheden. 

Aanbod 
• De schaal van winkels is in de Joop der jaren veranderd . Zowel dagel ijkse als 

niet-dagelijkse artikelenwinkels zijn in de Joop der jaren steeds grot er gew or
den. Met name supermarkten, doe-het-zelfzaken, sportzaken en bruin- en w it
goedzaken krijgen een steeds grotere omvang. De opschaling van de super-
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marktbranche, met onder andere de megasupermarkten van ca. 3.500 à 4.000 m2 

wvo, leidt al tot het wegvallen van het laagste verzorgingselement, namelijk de 
zelfbedieningszaak en kleine supermarkt. Ook in de niet-dagelijkse artikelensec
tor wordt de schaal steeds groter. Dit themagericht aanbod zoekt clustering in 
perifere themacentra, maar ontwikkelt zich ook in of aan randen van binnen
steden. 

• Als tegenhanger van de schaalvergroting zien we de trend van schaalverklei
ning. Winkelketens proberen zich door specialisatie in kleine winkels te onder
scheiden van andere winkels. 

• In de retail is steeds vaker de sterke filialisering van winkelgebieden te zien, 
welke ertoe leidt dat winkelgebieden 'op elkaar gaan lijken' . Deze herkenbaar
heid heeft voor de markt en de consument waarde, omdat winkelgebieden 
daarmee een bepaald 'basisaanbod' hebben. De filialisering mag echter niet ten 
koste gaan van het onderscheidend vermogen van winkelgebieden. Er wordt 
daarom steeds meer aandacht geschonken aan de uniciteit van een gebied. 

• De detailhandelsbestedingen hebben een aantal jaren onder druk gestaan, ten 
gevolge van de tegenvallende economische groei, met werkloosheid en diverse 
lastenverzwaringen tot gevolg. Door de toegenomen kosten is de concurrentie 
om de consumenteneuro toegenomen. Als gevolg hiervan heeft de detailhandel 
te maken gehad met een omzetdaling. Sinds enige tijd is weer herste l zichtbaar 
in de consumentenbestedingen. Naar verwachting zullen de bestedingen de 
komende jaren verder groeien. 

• De prijsstelling van producten is een belangrijke factor bij de keuze voor een 
winkel of winkelgebied. Steeds vaker staat niet meer de klantentrouw centraal, 
maar de prijsstelling van de winkels. Wanneer iemand een product elders goed
koper kan verkrijgen, is die eerder geneigd daarvoor van aankoopplaats te wis
selen. Het discountsegment komt hierdoor op, zowel bij supermarkten als in de 
niet-dagelijkse sector (zoals Action, outletcenters). 

• E-commerce heeft een deel van de verkoop van de gevestigde detailhandel 
overgenomen. Met name in probleemloze en emotie loze goederen van unifor
me kwaliteit, zoals cd's, boeken, reizen en dergelijke, is het medium sterk. De 
bedreiging van internet is daarom vooral merkbaar bij doelgericht, laagfrequent 
gekochte artikelen. Vooralsnog is het aandeel detailhandelsverkopen via inter
net, op het totaal van de consumentenbestedingen, erg klein. Concreet zien en 
'voelen' van producten blijft van doorslaggevende betekenis en ook de wijze 
van beta len op internet remt de bestedingen via dit aankoopkanaaL Vooralsnog 
wordt daarom uitgegaan van een beperkte invloed van het medium op de be
stedingen. 

• In de retail worden steeds nieuwe concepten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld 
brandstores, flagshipstores, lifestyle concepten, themacentra en Factory Outlet 
centra. Deze concepten zoeken passende locaties. Dit biedt kansen om het on
derscheidend vermogen van met name de binnensteden op te waarderen en 
leidt er tevens toe dat de traditionele winkelhiërarchie onder druk staat. 
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• Integratie van detailhandel, dienstverlening, horeca, vermaak en vrijetijdscon
cepten biedt een kans om het onderscheidend vermogen van verschillende con
centraties te vergroten. Bij gebrek aan sturing bij de profilering van aanbodcon
centraties kan dit echter ook leiden tot een nog grotere menging van doelgroe
pen en afbreuk doen aan herkenbaarheid en regionale concurrentiekracht. 

• Met de schaafvergroting in grootschalige branches en de afnemende bestedin
gen in bijvoorbeeld de branches doe-het-zelf en woninginrichting is de afgelo
pen jaren ook de branchevervaging toegenomen. Binnen winkelformules is dit 
aspect erg moeilijk te reguleren en te handhaven. In het beleid van veel ge
meenten heeft dit ook geen prioriteit. Slechts bij excessen wordt opgetreden. 

• Brancheverbreding op PDV-focaties: op oorspronkelijke PDV-Iocaties is tegen
woordig veel meer te krijgen buiten het oorspronkelijke PDV-assortiment om. In 
de markt ontwikkelen zich ook buiten de PDV-branches om formules met een 
omvang van 1.000 tot 4.000 m2 wvo en meer. Naast het kernassortiment worden 
steeds meer andere soorten artikelen opgenomen, soms st ructureel, soms actie
matig 

Soorten koopgedrag 
Elke consument is een individu dat zich ook zo gedraagt. De variatie in het gedrag 
wordt bovendien groter door bijvoorbeeld multiculturele invloeden in Nederland, 
andere leefwijzen en type samenlevingsvormen. Het aantal doelgroepen is bijna niet 
meer te overzien. In toenemende mate wordt binnen de detailhandel ingespeeld op 
het type koopgedrag, de daarbij aan te schaffen producten en passende omgevings
aspecten. Dit biedt ook voordelen in het kader van een heldere profilering van win
kelgebieden. De meest gebruikte indeling is: 

1. Boodschappen doen 
Onder boodschappen vallen de voedings- en genotmiddelen, persoonlijke verzor
ging (samen dagelijkse artikelen) en bijvoorbeeld bloemen, tijdschriften en foto
prints. Volledigheid van aanbod (individueel bepaald) en gemak (dichtbij, parkeren 
en openingstijden) zijn bij dit hoogfrequent koopgedrag belangrijk. Type super
markt(en) naar formule, kwaliteit en schaaf is (zijn) hierin bepalend voor de attracti
viteit. De invloed van de conjunctuur heeft effecten. Het duurte-imago van enkele 
supermarktformules en de in oktober 2003 begonnen prijzenoorlog leidden tot een 
spreiding in de oriëntatie van de consument en tot aanpassing van formules (bezui
nigingen)3. Dit kan zijn weerslag hebben op lagere niveaus in de voorzieningenstruc
tuur door herpositionering en heroverweging van supermarktlocaties. 

2. Winkelen 
Winkelen, ook als recreatieve bezigheid, gebeurt in een grote variatie naar frequen
tie en tijdsduur (individueel bepaald). Meest bepalend voor het winkelgehalte zijn 

Recent is gebleken dat de consument mede door de economische opleving weer minder 'shopt' bij 
verschillende supermarkten. 
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modisch aanbod en warenhuizen. Naast variatie in schaal en veel keuze wordt door 
de klant I consument steeds meer waarde toegekend aan de combinatie van winkels 
met andere functies, inclusief horeca met terrassen en - niet in de laatste plaats- de 
totale uitstraling van een winkelgebied. De beleving wordt steeds belangrijker. 
Hierbij gaat het om comfort in bereikbaarheid en parkeren (verwijzing, capaciteit) 
en de ambiance (sfeer, inrichting, schoon, veilig, verrassingen). 

3. Laagfrequente aankopen 
Bij laagfrequent (doelgericht) kopen gaat het overwegend om de aanschaf van arti
kelen waarbij men graag eerst oriënteert en vergelijkt vanwege de (vaak) grote uit
gave aan producten die men relatief lang gebruikt. Voorbeelden zijn keukens, 
slaapkamers, bedden, e.d. De consument heeft de laatste jaren duidelijk de voorkeur 
laten blijken voor locaties waar dit aanbod gebundeld voorkomt (de gespecialiseer
de themacentra met grootschalige en meerdere aanbieders). Deze vragen wel een 
ruim verzorgingsgebied. Gericht kopen doet zich ook voor bij bouwmarkten en tuin
centra, ook in hogere frequenties, waarbij combinatiebezoek tijdens dezelfde be
zoektrip met andere winkels te verwaarlozen is. Volume en schaaf hebben geleid tot 
vestiging in de periferie en hoewel deze typen zaken solitair kunnen functioneren, 
komen zij relatief vaak voor bij of in woonthemacentra. In deze perifere themacen
tra is een verbreding van de branchering zichtbaar (electra, sport I spel); ook treedt 
bij bestaande PDV branchevervaging op. Daarnaast zijn er echter ook goede moge
lijkheden voor specialismen in kleinere (centrum)gebieden. 
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BIJ l AGE 4: FUNCTIONEREN EN UITBREIDINGSRUIM TE 

Uitgangspunten vraagaspecten 

Aantal inwoners Haarlemmermeer fors toegenomen 
Het aantal inwoners van de gemeente Haarlemmermeer is de afgelopen jaren fors 
toegenomen van ca. 104.000 in 1995 naar ca. 140.000 in 2007. Door de woningbouw 

in de VINEX-wijken Floriande en Getsewoud heeft deze groei met name plaat sge
vonden in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 

Grootschalige woningbouw Haarlemmermeer w estflank 
Tot 2010 vindt met name afrondende woningbouw plaats in Hoofddorp-Fioriande. 

Na 2010 is grootschalige won ingbouw in de gemeente gepland in het westen van de 

gemeente, de zogenoemde Westf lank. Hier is globaal ruimte voor ca. 8.000 wonin
gen. Ook rond Lisserbroek zijn op een uitleglocatie ca. 2.000 won ingen gepland. 

Binnenstedelijke woningbouw is gep land in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoe
vedorp 

Bevolking primair marktgebied afgelopen jaren redelijk stabiel 
Het primaire marktgebied wordt gevormd door Badhoevedorp en het dorpje Lijn
den, welke tegen Badhoevedorp aan ligt. Het aantal inwoners uit het primaire ver

zorg ingsgebied de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven en slechts licht toege
nomen tot 12.762 in 2007. Badhoevedorp is qua inwoneraantal na Hoofddorp en 

Nieuw-Vennep de derde kern van de gemeente. 

Tabel 4.1 Inwoneraantal gemeente Haarlemmerrmeer per 1 januari 

Kern 1995 2000 2007 2015 2020 

Badhoevedorp 11 .118 11.596 11.836 12.300 13.800 

Lijnden 1.047 995 926 1.000 1.000 

Totaal primair gebied 12.165 12.591 12.762 13.300 14.800 

Hoofddorp 51 .642 57.021 70.030 77.500 76.700 

Nieuw-Vennep 14.942 16.442 29.290 31.000 30.300 

Zwanenburg 7.987 7.917 7.722 7.700 7.700 

Overig Haarlemmermeer* 17.543 17.140 18.504 23.300 34.900 

Totaa l gemeente 104.279 111.111 138.308 152.800 164.400 

Bron: gemeente Haarlemmermeer, bevolkingsprognose 2007-2025, maart 2007 

* Vijfhuizen, Rijk en omgeving, Rijsenhout, Burgerveen/Leimuiderbrug, Weteringbrug, Abbenes, Bui

tenkaag, Lisserbroek, Beinsdorp, Zwaanshoek en Cruquius. 
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Aantal inwoners marktgebied neemt toe 
Door de geplande omlegging van de rijksweg A9 ontstaat ruimte voor gebiedsant
wikkeling in Badhoevedorp. Onderdeel hiervan is woningbouw. Vooralsnog wordt 
uitgegaan van ca . 1.000 nieuwe woningen in de periode 2010-2030. Het aant al in
woners in het primaire gebied zal hierdoor toenemen tot 13.300 in 2015 en 14.800 
in 2020. 

De landelijke toonbankbestedingen per persoon over 2005 bedragen: 
• Dagelijkse artikelen: € 2.078,-
• Niet-dagelijkse artikelen: € 2.288,-. 

Over het jaar 2006 zijn de bestedingen in de dagelijkse sector met ca. 3,5% toege
nomen en in de niet-dagelijkse sector met ca . 6% . De voorlopige, door BRO bena
derde bestedingscijfers over 2006 bedragen: 
• Dagelijkse artikelen: € 2.150,-
• Niet-dagelijkse artikelen: € 2.425,-. 

Het is gebruikelijk om bij een inkomensafwijking groter dan 5% een correctie op de 
bestedingscijfers toe te passen: Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner 
van de gemeente Haarlemmermeer bedraagt € 13.400,- en ligt bijna 9% hoger dan 
het landelijk gemiddelde cijfer (€ 12.300,-)5

• In Badhoevedorp is het besteedbaar 
inkomen per inwoners nog veel hoger namelijk +30%. Voor Badhoevedorp w ordt 
daarom uitgegaan van de volgende bestedingscijfers: 
• Dagelijkse artikelen: € 2.311,-
• Niet-dagelijkse artikelen: € 2.788,-. 

Koopkrachtbinding Badhoevedorp 
Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2004 kunnen geen exacte cijfers worden 
gehaald over de mate waarin de winkels in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector in 
Badhoevedorp de bestedingen van de inwoners uit het primaire marktgebied aan 
zich weten te binden (de koopkrachtbinding). Het onderzoek levert slechts inzicht in 
de binding op het niveau van de onderzoeksregio, de gemeente Haarlemmermeer. 

De totale binding vanuit deze regio op het dagelijks aanbod in Badhoevedorp lag 
destijds op 9%. Wanneer we er vanuit zouden gaan dat verrew eg het grootste deel 
inwoners van Badhoevedorp (incl. Lijnden) betreft zou het gaan om een binding van 
ca. 92% 6

• Dit is hoger dan in 1995 werd gehanteerd (80%). 

Dagelijkse artikelen factor 0,25 en niet-dagelijkse artikelen factor 0,5. 
CBS, Regionale Inkomensverdeling 2006, cijfers over 2003. 
Berekening: gemeente Haarlemmermeer telt ca. 138.300 inwoners. Bij een binding van 9% in de 
dagelijkse sector betreft het ca. 12.450 standaard consumenten. Dit aant al gedeeld door het inwoner
tal Badhoevedorp (incl. Lijnden) (12.762) levert een binding van ca. 97%. Naar schatting zal ca . 92% 
uit Badhoevedorp (incl. Lijnden) afkomstig zijn, de overige 5% vanu it de overige plaatsen van de ge
meente Haarlemmermeer. 
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De totale koopkrachtbinding vanuit de hele gemeente aan het aanbod in Badhoe
vedorp in de niet-dagelijkse sector bedraagt ca. 4%. Er kan worden uitgegaan van 

een binding van de inwoners van Badhoevedorp van ca. 38%7
, gelijk aan 1995. 

Koopkrachttoevloeiing 
De totale koopkrachttoevloeiing als aandeel in de omzet wordt voor de dagelijkse 
sector ingeschat op 15%, voor de niet-dagelijkse artikelensector ca. 35%. Hierbij is 

afgegaan op de resultaten van de ondernemersenquête en landelijke gemiddelden 
voor plaatsen met 10.000-20.000 inwoners op minder dan 9 km van een w inkelcen
trum van een hogere orde. 

De toevloeiing is afkomstig zijn uit overig gemeente Haarlemmermeer, maar van
wege de aanwezigheid van een aantal kwaliteitswinkels met een vaste klantenkring, 
ook vanuit Amsterdam (Sloten en in mindere mate De Aker) en verder weg. De toe
ristisch-recreat ieve bestedingen zijn zeer beperkt. 

Huidig economisch functioneren 

Confrontatie van vraag en aanbod geeft een benadering van het huidige economi
sche functioneren van de detailhandel in Badhoevedorp. De hierbij gehanteerde 

normvloerproductiviteit is gebaseerd op het aanwezige w inkelaanbod en de lande
l ijke gemiddelden (2005: dagelijkse artikelen ca. € 6.450,-, niet dagelijkse artikelen 

€ 1.800, -). Voor Badhoevedorp w ordt in beide sectoren gezien de samenstelling en 
kwaliteit van het aanbod uitgegaan van iets hogere vloerproductivi teiten dan de 
landelijke gemiddelden. 

In navolgende tabel staat de berekening van het economisch functioneren weerge
geven. Geconcludeerd kan worden dat het huidige winkelaanbod in beide sectoren 

normaal, naar verw achting functioneert. Van distributieve uitbreidingsruimte is 
momenteel echter nauwelijks sprake. 

Berekening: gemeente Haarlemmermeer t elt ca. 138.300 inwoners. Bij een binding van 4% in de niet
dagelijkse sector betreft het ca. 5.530 standaard consumenten. Dit aantal gedeeld door het inwoner
tal Badhoevedorp (incl . Lijnden) (12.762) levert een binding van ca. 43%. Naar schatting zal ca .38% 
uit Badhoevedorp (incl. Lijnden) afkomstig zijn, de overige 5% vanuit de overige plaatsen van de ge
meente Haarlemmermeer 
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Tabel 4.2. : Benadering economisch functioneren detailhandel Badhoevedorp 2007 

Dagelijkse artikelen Niet-dagelijkse artikelen 

Aantal inwoners marktgebied 12.760 12.760 

Bestedingen per hoofd (mln.) € 2.311 € 2.788 

Bestedingspotentieel (mln.) € 29,5 €35,6 

Koopkrachtbinding 92 % 38% 

Gebonden bestedingen (mln.) € 27,1 € 13,5 

Koopkrachttoevloeiing 15% 35-40% 

Omzet door toevloeiing (mln.) €4,8 € 7,3-9,0 

Totale besteding (mln.) € 31,9 € 20,8-22,5 

Totaal m2 wvo 4.432 10.309 

Omzet per m2 wvo € 7.200 € 2.000- 2.200 

Vergelijkbaar gem. omzet per m2 wvo € 7.000 € 2.000 

Toekomstige uitbreidingsmogelijkheden 

In navolgende tabel is voor 2020 berekend welke uitbreidingsruimte er is aan te 

geven, rekening houdend met de toekomstige bevolkingsgroei. Verder wordt ervan 
uitgegaan dat Badhoevedorp in 2020 een aantrekkelijk centrumgebied heeft met 

een compleet aanbod en modern aanbod aan winkels en aanvullende voorzienin

gen. Hierdoor zal de koopkrachtbinding iets omhoog kunnen, evenals de koop
krachttoevoeiing. 

Wij verwachten echter geen grote verschuivingen omdat het centrum van Badhoe
vedorp door de inpassing in de regionale structuur toch altijd vooral een lokaalver

zorgende functie zal houden. De nabijheid van aanzienlijk grotere winkelcentra als 
Hoofddorp-centrum, Osdorpplein, Amstelveen-centrum, de binnensteden van Haar
lem en Amsterdam en van diverse PDV/GDV-clusters, waaronder Cruquius), is hier 

debet aan. 

Hier zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Aantal inwoners in 2020 bedraagt 14.800. 

• Koopkrachtbinding in de dagelijkse sector neemt toe tot ca. 95%. De toevloeiing 
bedraagt ca . 17,5-20%. 

• In de niet-dagelijkse sector zal de koopkrachtbinding toenemen tot een niveau 
van 40%. De toevloeiing als aandeel van de omzet wordt ingeschat op ca. 35-

40%. 
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Tabel 4.3. : Benadering economisch functioneren detailhandel Badhoevedorp 2020 

Dagelijkse artikelen Niet-dagelijkse artikelen 

Aantal inwoners marktgebied 14.800 14.800 

Bestedingen per hoofd (mln.) € 2.311 € 2.788 

Bestedingspotentieel (mln.) € 34,2 €41,3 

Koopkrachtbinding 95% 40% 

Gebonden bestedingen (mln.) €32,5 € 16,5 

Koopkrachttoevloeiing 17,5 -20% 35 - 40% 

Omzet door toevloeiing (mln) € 6,9- 8,1 €8,9- 11,0 

Totale best eding (mln.) € 39.4 - 40,6 € 25.4 - 27,5 

Huidige omzet (mln.) € 31,9 €21,7 

Verschil (mln.) € 7,5-8,7 € 3,7 - 5,8 

Vergelijkbaar gem. omzet per m2 wvo € 7.000 € 1.900 

Cijfermatige uitbreidingsruimte (m2 wvo) 1.050 - 1.250 1.950- 3.050 

Bijlage 4 23 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden 
verveelvoudigt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

(Artikel16 Auteurswet 1912). 
Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken 

zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 
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1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Saricon een vooronderzoek conventio
nele explosieven (hierna: explosieven) uitgevoerd ter plaatse van het onderzoeksgebied Bo
hemen omlegging RW9 (hierna: onderzoeksgebied) te Badhoevedorp in de gemeente Haar
lemmermeer. 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de offerte met kenmerk: 2007-S-117-AB-02 d.d. 12 
maart 2008. 

In de nabije toekomst zullen diverse (grond-) werkzaamheden in het onderzoeksgebied 
plaatsvinden. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Het onderzoeksgebied te Badhoevedorp ligt in de directe omgeving van het vliegveld Schip
hol. Tijdens de Duitse inval in de meidagen 1940 is Schiphol meerdere malen gebombar
deerd door de Duitse Luftwaffe. Nadat het Nederlandse leger capituleert, nemen de Duitse 
bezettingseenheden het vliegveld in gebruik. Hierdoor wordt het vliegveld een belangrijk doel 
voor de Geallieerden. Aan het begin van de Duitse bezetting wordt Schiphol voornamelijk 
door kleine aantallen (Britse) bommenwerpers aangevallen. Vanaf 1943, nadat de Geallieer
de bombardementen op Duitse steden en industrieên toenemen, stationeert de Duitse bezet
ter jachtvliegtuigeenheden op Schiphol om de Geallieerde luchtvloten op weg naar Duitsland 
te onderscheppen. De Geallieerde groepen bommenwerpers leiden hierdoor vele verliezen 
zodat besloten wordt om Schiphol zwaar en intensief aan te vallen. Eind 1943 is Schiphol zo 
zwaar beschadigd door de Geallieerde bombardementen dat de Duitse bezetter het vliegveld 
niet meer gebruikt. Bij de zware Geallieerde bombardementen vallen ook vele bommen in de 
omgeving van Schiphol. 

Als gevolg van oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog kunnen explosieven zijn ach
tergebleven in de bodem. Bij het spontaan aantreffen van explosieven ontstaat een verhoogd 
veiligheidsrisico doordat het explosief door beroering kan exploderen. Onbedoelde explosies 
kunnen dodelijk letsel en zware schade aan materieel en omgeving tot gevolg hebben. Te
vens kan een spontane vondst resulteren in meerkosten door stagnatie van de uitvoerings
werkzaam heden. 

De mogelijke aanwezigheid en gevaren van explosieven ter plaatse van Bohemen het on
derzoeksgebied dienen aan de hand van een vooronderzoek te worden onderzocht. 

1.3 DOELSTELLING 

Doel van de probleeminventarisatie is op hoofdlijnen tweeledig: 
• bepalen van de kans dat zich explosieven in het gebied bevinden; 
• bepalen van de noodzaak tot ruimen van explosieven in het gebied. 

De noodzaak tot ruimen wordt alleen bepaald als er sprake is van een kans op aantreffen 
van explosieven in het onderzoeksgebied. 
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1.4 ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied is gelegen te Badhoevedorp in de gemeente Haartemmermeer en is 
weergegeven in onderstaand figuur. 

legenda 
c:J Onderzoeksgebied 

-- GBKN 

Figuur 1: Begrenzing onderzoeksgebied. 

1.5 NADERE UITLEG VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de eisen uit de beoordelingsrichtlijn Opsporen 
Conventionele Explosieven (BRL-OCE). In de BRL-OCE is bepaald dat een vooronderzoek 
wordt verdeeld in respectievelijk de hoofdfasen probleeminventarisatie en probleemanalyse. 
Beide hoofdfasen dienen herkenbaar te zijn in de rapportage van het vooronderzoek. 

De probleeminventarisatie omvat het verzamelen en analyseren van (historisch) feitenmate
riaal. Voor het verzamelen van feitenmateriaal worden archieven geraadpleegd, luchtfoto's 
geïnterpreteerd, zo mogelijk getuigen gehoord en literatuur bestudeerd. Uit een analyse van 
de verzamelde feiten wordt een conclusie getrokken betreffende de aanwezigheid van explo
sieven. Als geconcludeerd wordt dat zich vermoedelijk geen explosieven in het onderzoeks
gebied bevinden is hiermee het onderzoek afgerond. Indien wordt geconcludeerd dat zich 
mogelijk explosieven in het onderzoeksgebied bevinden wordt vervolgens een probleemana
lyse opgesteld. 

De probleemanalyse omvat een beschrijving van de aard en omvang van de vermoede explo
sieven, een beschrijving van de risico's van mogelijk aanwezig explosief materiaal in relatie tot 
het toekomstig grondgebruik en een afbakening van het verdachte gebied. De probleemanalyse 
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resulteert in een advisering betreffende de noodzaak tot het opsporen en ruimen van explosie

ven. 

1.6 0NDERZOEKSSTRATEGIE 

In het kader van de probleeminventarisatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• literatuurstudie; 
• onderzoek collectie Saricon; 
• onderzoek Provinciaal Archief Noord-Holland te Haarlem; 
• archiefonderzoek Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD); 
• archiefonderzoek Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH); 
• archiefonderzoek Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODDEF); 
• archiefonderzoek bibliotheek Wageningen University and Researchcentre (WUR); 
• archiefonderzoek Topografische Dienst I Kadaster te Emmen; 
• archiefonderzoek The Aerial Reconnaissance Archives (TARA) te Edinburgh, Schotland; 
• archiefonderzoek Brandweer Gemeente Haarlemmermeer. 

Op basis van de historische feiten en de bij Saricon aanwezige expertise is de verwachting 
van explosieven bepaald conform BRL-OCE richtlijnen. Het gebied waarbinnen explosieven 
kunnen worden aangetroffen (hierna: verdacht gebied) is afgebakend in 3D, waarbij rekening 
is gehouden met locatiespecifieke omstandigheden. De noodzaak tot opsporen en ruimen 
van explosieven is bepaald op basis van een risicoanalyse. 

1. 7 VERANTWOORDING 

Het onderzoek is uitgevoerd door de historicus drs. Th.M. van den Berg in samenspraak met 
de Senior OCE deskundige D. Naumann. 

....:;::· ,, i' 4-
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2 ONDERZOEK PROBLEEMINVENTARISATIE 

2.1 INVENTARISATIE EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

Ten behoeve van dit vooronderzoek is geïnventariseerd of in het verleden onderzoeken zijn 
uitgevoerd naar CE binnen enlof in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. In het 
archief van de Brandweer van de gemeente Haarlemmermeer (zie § 2.5) is het volgende on
derzoek aangetroffen welke deels betrekking heeft op het onderzoeksgebied: 

• Prof. Dr. Voss e.a., Computerondersteunende Luchtfoto-interpretatie met betrekking tot 
de lokalisering van inslagkraters van bommen in het gebied van de Gemeente Haar
lemmermeer, in opdracht van de Brandweer- en Ambulancedienst Gemeente Haarlem
mermeer (Berlijn, februari 1993). 

In§ 2.5 zal naderworden ingegaan op dit onderzoek uit 1993. 

2.2 LITERATUURSTUDIE 

Voor het onderzoek is de volgende literatuur bestudeerd1
: 

• R. van der Meer, 'Badhoevedorp tijdens de Oorlog 1939-1945' in: Meer Historie. Mei 
2001; blz. 10-18; 

• Jansen, A.A., Fliegerhorst Schiphol. Onze nationale luchthaven in bezettingstijd (3 dln.; 
Amsterdam 2001 ). 

• Nieuwendijk, R. van den, Doelwit Schiphol. De Amerikaanse aanvallen op de vliegbasis 
Schiphol in het najaar van 1943 (Amsterdam 1993); 

• Zwanenburg, G.J., En Nooit was het Stil. Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln.: z.p.zj.); 

Saricon beschikt over een omvangrijke collectie vermeldingen van luchtaanvallen op doelen 
in Nederland gedurende 1940-1945. De relevante feiten uit de geraadpleegde literatuur en 
uit de collectie vermeldingen luchtaanvallen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. De 
bombardementen op het nabijgelegen vliegveld Schiphol zijn buiten dit overzicht gehouden, 
tenzij relevant voor dit onderzoek: 

Voor1940: 
In de jaren voor de oorlog en ook nog in de eerste maanden na mei 1940 wordt er veel ge
bouwd in Badhoevedorp. Sloten worden gedempt, wegen en rioleringen worden aangelegd. 
Zo worden de Amersfoordtlaan voorbij de Havikstraat, de Schuilhoevelaan (nu Pa Verkuyl
laan), met het winkelcentrum, de RK-kerk en een rioolwaterzuiveringgebouw gerealiseerd. 

Meidagen 1940: 
10 mei 1940 Er vinden reusachtige ontploffingen op Schiphol, als gevolg van Duitse 

vliegtuigen die in duikvlucht richting Schiphol vliegen. Deze vliegtuigen ko
men terecht in een waaier van lichtspoor van het Nederlands afweerge-

1 Zie hoofdstuk 6 voor een volledig overzicht van de geraadpleegde literatuur. 
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schut. Nederlandse soldaten schieten in het wilde weg op alles wat in de 
lucht bevindt. 

Het schieten van Nederlandse soldaten op eigen Nederlandse vliegers die 
uit hun neerstortende Fokker G-1 boven het dorp springen. Er wordt Neder
lands afweergeschut geplaatst op de hoek van de Sloterweg en Keizers
weg (waar nu de Vijverhave staat). 

Voordat de Duitse militairen in het dorp arriveren wordt op diverse plaatsen 
materiaal van het Nederlandse leger vernietigd. Een enorme vuurzee ont
staat op een nog braakliggend terrein aan de Amersfoordtlaan op de hoek 
van de Roerdompstraat Daar is een radiopost ingericht als vervanging van 
de gebombardeerde post langs de Schipholweg (toen nog Spaamwouder
weg). Nederlandse soldaten gooien daar hun uitrustingsstukken en wapens 
in met als gevolg veel explosies. Langs de Haagseweg worden vliegtuigen 
in brand gestoken. Bij het viaduct over de ringvaart wordt munitie in het wa
ter gedumpt. Er heerst een chaotische en teleurgestelde stemming onder 
de Nederlandse soldaten. 

Schiphol wordt al gauw Sperrgebief, nadat de Duitse bezetter het vliegveld 
in gebruik heeft genomen. In Badhoevedorp vestigen steeds meer Duitse 
militairen en burgers. Ze worden ingezet om Schiphol snel om te bouwen 
tot een militair vliegveld. Bovendien vestigen veel Duitse vliegers en aan
verwanten zich in Badhoevedorp. De huizen aan de Generaal Snijders
straat en omstreken, net gereedgekomen, worden gevorderd. Het hele ge
bied hier, voor zover niet bebouwd, wordt volgebouwd met barakken als 
onderkomen voor de militairen. In de volksmond wordt Badhoevedorp al 
snel het Duitse dorp genoemd. Een dergelijk kamp wordt ook ingericht in 
het gebied Schuilhoevelaan (nu Pa Verkuyllaan)-Sperwerstraat
Papegaaistraat. 
Op de plaats van de huidige Vijverhave (hoek Keizersweg/Sioterweg) is 
een herstelwerkplaats voor voertuigen ingericht. In de Nachtegaalstraat 
wordt een compleet lazaret gebouwd en ingericht. De Waterwolf wordt uit
gebreid tot een Wehrmachtsheim. 
Vanaf de Meidoornweg tot aan de Schipholweg wordt een heel gebied in
gericht voor luchtdoelgeschut en zoeklichten. Kortom Badhoevedorp is in 
de kortste keren veranderd van een rustig landelijk dorp in een legerplaats 
waart vele honderden Duitse militairen zijn ondergebracht. 

Een vliegtuig scheert brandend over het dorp en stort neer op de plek waar nu het mo
nument staat voor de omgekomen bemanning in de Rozenstraat 

Er worden diverse huizen en gebouwen in Badhoevedorp gesloopt op last van de Duitse 
bezetter: panden aan de Aalsmeerderweg; Nieuwemeerdijk nrs. 497 -503; Schipholdijk 
nrs. 76-81; Schipholweg nrs. 75-79; Plesmanlaan. Veel woningen worden gevorderd door 
de Duitse bezetter. Na de oorlog, toen de oorspronkelijke bewoners terugkeren naar hun 
woning, treffen ze o.a. kisten met munitie en handgranaten aan in hun woningen. 

Een Engels vliegtuig beschiet een schip in de Ringvaart. 

Een grootscheepse aanval op het vliegveld Schiphol door Amerikaanse bommenwerpers 
van de 322, 323, 386 en 387 Bomb Groups. De toestellen werpen in totaal255x 1.000 
Ibs. vliegtuigbommen af. De bommen van de 387 Bomb Group komen 3.000 meter van 
het doelgebied Schiphol neer. Het gaat om circa 50 bommen die ten noordwesten van de 

2 Verboden gebied voor burgers. 

:;::.;-
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dispersal areas3 terecht: in een polder ten noorden van de Rijksweg, even ten zuiden van 
Badhoevedorp. Mogelijk zijn enkele afzwaaiers van deze Group, die in de bebouwde kom 
van Badhoevedorp zijn terechtgekomen en daar schrik en consternatie teweeg hebben 
gebracht. 

Over een lengte van 200 meter komen op de Nieuwemeerdijk (nrs. 234-466}, tussen de 
magazijnen van Defensie en het viaduct over de Ringvaart, nabij Badhoevedorp bommen 
terecht. Een rij van 23 huizen langs de dijk en een boerderij zijn weggevaagd. Op één 
plaats krijgt de dijk vier voltreffers. De bomtrechter is 2,5 tot 3 meter diep en heeft een di
ameter van 16 à 18 meter. 

Laatste grote Geallieerde aanval op het vliegveld Schiphol. 216 Amerikaanse bommen
werpers werpen meer dan 850x 1.000 Ibs. vliegtuigbommen op het vliegveld af. Dit bete
kent het einde van Schiphol als operationeel Duits vliegveld. Er vallen ook bommen in 
Badhoevedorp. De bommen komen terecht in de Leeuwerikstraat en rondom huizen op 
het Havikplein. Bij de Havikplein zijn niet alle bommen tot detonatie gekomen. Nog die
zelfde avond moeten omwonenden op last van de Duitse bezetter hun huizen verlaten. Of 
de blindgangers ook daadwerkelijk zijn verwijderd door de Duitse bezetter is niet bekend. 
In januari 1944 mogen de geëvacueerde omwonenden weer terugkeren. 

Er komen ook bommen neer bij de Nieuwe Meerdijk. 

Duitse Sprengkommandos vernielen de infrastructuur van Schiphol met springladingen. 

Ook worden in Badhoevedorp barakken, installaties en het radiostation aan de Rie
twijkstraat vernield. 

2.2.1 Crashes van vliegtuigen 

Saricon beschikt over een omvangrijk archief met vermeldingen van crashes van vliegtuigen 
Nederland. Bovendien zijn de verlieslijsten van de Studiegroep Luchtoorlog boven Nederland 
1939-1945 (SGLO) geraadpleegd. Beide bronnen zijn doorzocht op vermeldingen met een 
relevante locatieverwijzing. De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 

13 mei 1940 

31 mei 1942 

Een Nederlandse Fokker G-1A nr. 310 van het 4-11-1 LvR stort neer om 04.15 uur te Am
sterdam, Badhoevedorp op ca 100 meter van de Sloterweg. 

Een Nederlandse Fokker T.V. stort neer bij Badhoevedorp. 

Een Britse Wellington stort neer op de Akerdijk te Badhoevedorp. 

2.2.2 Persberichten 

Saricon beschikt over een archief met explosievengerelateerde persberichten uit de periode 1982 
- 2005. In dit archief is een groot aantal berichten gevonden dat betrekking heeft op het onder
zoeksgebied en de omgeving hiervan. Voor dit onderzoek zijn alleen de relevante krantenknip
sels bestudeerd. Hieruit is gebleken dat er twee krantenknipsels relevant zijn voor het onderzoek. 
Hieronder zijn beide krantenknipsels op hoofdlijnen weergegeven: 

3 Dispersal areas zijn vliegtuig opstelplaatsen. In paragraaf 2.8 luchtfoto-interpretatie zal dit begrip nader 
worden toegelicht. 
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Het eerste krantenknipsel d.d. 26 april1990 betreft het afzetten van de Schipholweg te Badhoe
vedorp na vondst bom. De Schipholweg tussen de A9 en twee toegangswegen naar Schiphol, 
vlakbij het Ibis-hotel, is op 25 april enkele uren afgesloten nadat bij graafwerkzaamheden op een 
bouwterrein een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog is aangetroffen. De bom, een 
Duitse vliegtuigbom van 50 kg, is door de EOD onschadelijk gemaakt. 

Het tweede krantenknipsel d.d. 1 november 1994 gaat over het feit dat Schiphol zelf verantwoor
delijk is voor het onschadelijk maken van vliegtuigbommen. Schiphol zal, volgens dit artikel, bij 
elke bouwactiviteit onderzoeken of er op de bewuste plaats blindgangers van vliegtuigbommen 
zich in de bodem bevinden. In het laatste deel van het artikel wordt een onderzoek te Badhoeve
dorp genoemd. Het betreft een onderzoek naar een in 1942 in Badhoevedorp neergestorte Britse 
bommenwerper. Volgens getuigen ligt het wrak hiervan - met zes 500 Ibs. vliegtuigbommen aan 
boord - in een stuk land waar een woonwijk gepland is4

. 

2.3 ONDERZOEK PROVINCIAAL ARCHIEF NOORD-HOLLAND 

In het Provinciaal Archief Noord-Holland te Haarlem zijn archieven van de gemeente Haarlem
mermeer geraadpleegd: 

• Meldingen luchtbeschermingsdienst (LBO) Haarlemmermeer. 

Tijdens de oorlog heeft de LBO van de gemeente Haarlemmermeer van een aantalluchtaanval
len op Schiphol en omgeving meldingen in een schrift opgetekend. Uit het overzicht van de 
bombardementen op Schiphol blijkt dat de meldingen in het schrift van de LBO incompleet zijn. 
Niet alle bombardementen op Schiphol en omgeving zijn opgetekend door de LBO. De meldin
gen die wel zijn opgetekend bevatten in de meeste gevallen aanvullende informatie. Onder
staand is een overzicht weergegeven van de relevante en/of mogelijke relevante feiten uit het 
schrift van de LBO: 

5 nov. 1943 

13 dec. 1943 

leden van de LBO bezoeken het land van landbouwer Bus aan de Sloter
weg nr. 326. In het land zijn in totaal 31 bomkraters aangetroffen met een 
middellijn van 20-25 meter en een diepte van 3 à 4 meter. De wintertarwe 
is hierdoor verwoest. Tevens is in het land van landbouwer Uithol, Sloter
weg nr. 290, 17 bomkraters aangetroffen met dezelfde afmetingen als de 
bomkraters op het land van Bus. 

Bewoner van boerderij Sloterweg nr. 662 meldt dat een onontplofte bom op 
700 meter afstand van de boerderij ligt. 
800 meter achter het perceel Sloterweg 326 bevindt zich ook nog een niet 
ontplofte bom. 

2.4 ARCHIEFONDERZOEK BRANDWEER GEMEENTE HAARLEMMERMEER 

Het archief van de Brandweer Gemeente Haartemmermeer is voor dit onderzoek geraad
pleegd. In dit archief bevindt zich onder andere delen van het archief van de luchtbescher
mingsdienst. Bovendien beschikt het archief van de Brandweer over een al uitgevoerd on
derzoek: 

• Prof. Dr. Voss e.a., Computerondersteunende Luchtfoto-interpretatie met betrekking tot 
de lokalisering van inslagkraters van bommen in het gebied van de Gemeente Haar-

4 Dit is het Britse vliegtuig welke op 31 mei 1942 is neergestort bij de Rozenstraat- Akerdijk. Deze crash is 
beschreven in paragraaf 2.2 literatuurstudie en paragraaf 2.2.2 Persberichten. 
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lemmermeer, in opdracht van de Brandweer- en Ambulancedienst Gemeente Haarlem
mermeer (Berlijn, februari 1993). 

Dit onderzoek betreft de lokalisering van bominslagen in het gebied van de Gemeente Haar
lemmermeer tussen 1940-1945. De basis voor het lokaliseren van de bominslagen zijn luchtfo
to's tussen 1940 en 1945 die geraadpleegd zijn uit de luchtfotocollectie van Keele University in 
Engeland. Daarnaast is ook gebruikgemaakt van infrarood-false-color-luchtfoto's. In het rapport 
zelf staat dat deze bron niet betrouwbaar is: "door het gebruik van landbouw en veeteelt van het 
gehele gebied[ .... ] is het evenwel na 40-50 jaar niet meer mogelijk om munitie-inslagen te clas
sificeren". 

Op de overzichtskaarten 25 Dn/a en 25 Dn/c is het onderzoeksgebied Badhoevedorp weergege
ven. Op deze overzichtskaarten zijn geen kraters van vliegtuigbommen en/of blindgangers van 
vliegtuig bommen aangemerkt binnen het onderzoeksgebied. Vermoedelijk is bij dit onderzoek 
uit 1993 alleen het (huidige) grondgebied van het vliegveld Schiphol onderzocht en zijn de om
liggende gebieden buiten het onderzoek gelaten, tenzij relevant voor dit onderzoek. 

2.5 ARCHIEFONDERZOEK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE 

In het archief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn diverse boeken 
geraadpleegd. De resultaten van het literatuuronderzoek zijn beschreven in § 2.2. Daarnaast is 
in het instituut ook het archief van de Duitse Ordnungspolizei geraadpleegd. In dit archief zijn 
meldingen van bominslagen in Nederland gedurende september 1940- april 1941 bewaard ge
bleven. Uit het raadplegen van dit archief zijn geen relevante feitenmaterialen aangetroffen. 

2.6 ARCHIEFONDERZOEK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) archiveert de geschiedenis van de Neder
landse krijgsmacht. De Tweede Wereldoorlog collectie is geraadpleegd. Deze collectie bestaat 
uit gegevens over Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlich
tingen te Londen (1940-1945). De stukken specifiek over (vliegveld) Schiphol zijn voor dit onder
zoek buiten beschouwing gelaten. 

De volgende archiefstukken met betrekking op Badhoevedorp zijn geraadpleegd voor dit onder
zoek: 

Doosnr. Omschrijving 

320 

505 

Inlichtingen betr. bezetting van Badhoevedorp. 

Bekendmaking van komende ontruiming van: Diemen, Badhoevedorp novem
ber1943 

Uit het raadplegen van bovenstaande documenten is geen relevante feitenmateriaal aangetrof
fen. 

2. 7 ARCHIEFONDERZOEK EXPLOSIEVEN OPRUIMINGS DIENST DEFENSIE 

In de periode 1945- 1970 hebben diverse diensten explosieven geruimd. Niet alle ruimingen zijn 
geregistreerd; van de ruimingen die zijn geregistreerd zijn de betreffende archieven zeer slecht 
toegankelijk. Om deze reden zijn de archieven van de ruiminstanties eertijds niet geraadpleegd. 
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Sinds 1970 heeft de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODDEF) iedere melding van 
aangetroffen munitie bijgehouden. Deze meldingen zijn tot 1992 als melding opdracht en ruim 
rapport (MORA) en na 1992 als uitvoeringsopdracht (UO) gearchiveerd. 

Saricon® heeft het overzicht van MORA's en UO's van de gemeente Haartemmermeer opge
vraagd. Op dit overzicht zijn circa 180 meldingen geregistreerd, waarvan het merendeel betrek
king heeft op Schiphol. Op basis van de locatiebeschrijvingen in dit overzicht zijn 10 MORA's en 
UO's geselecteerd en opgevraagd. Deze documentatie is bestudeerd. 

In het onderzoeksgebied en in de directe omgeving hiervan zijn tussen 1971-heden de vol
gende explosieven aangetroffen: 

MORA/UO nr. Locatie Explosief 

19720568 
Rietvinkstraat 15 

Brisantgranaatpatroon 20 
mm 

19740781 - Bol fakkel 

19781859 t.o. Spieringweg 560 1 mortiergranaat 

19810946 a.d. Schipholweg 973 Brisantpantsergranaat 3,7 
(Boeringerliede) cm met bodembuis 

19880764 Havikstraat Verkennende Zoekactie 

19901478 
Pasteurstraat 2 

1 scherfhandgranaat 
(OH) 

19941568 
Akkerveld 4 

IJzer/metalen object 
(geen explosief) 

19962558 Loevensteinse Dwarsweg 

19982322 Schroot; Remtrommel, 
2000 EL waarschijnlijk onderdeel 

van een vliegtuig 
20010243 Nieuwe Meerdijk 465 4 patronen 47 mm. 

De MORA nrs. 19720568; 19880764 en 199014 78 zijn relevant voor dit onderzoek. 
MORA nr. 19880764 is het meest relevant voor dit onderzoek: een (verkennende) zoekactie 
door de EOD naar een zevental vermoedelijke blindgangers van vliegtuigbommen. Twee blind
gangers zouden zich op de hoek van de Leeuwerikstraat en de Havikstraat in bodem onder de 
straatweg bevinden. De overige vijf blindgangers zouden zich op een voormalig perceelland
bouwgrond aan de Schipholweg bevinden nabij de A4 te Badhoevedorp. Deze twee locaties 
waar mogelijk blindgangers zijn achtergebleven in de bodem is door een aantal getuigen aan
gewezen. Diverse getuigen hebben verklaard (door middel van een proces-verbaal of in een 
verslag5 afgenomen door de Gemeentepolitie Haarlemmermeer) dat de zeven bommen afkom
stig zijn van een Brits vliegtuig in nood welke net na de bommenafwerp neergestort is. 

Het is onbekend of de bommen, welke zich onder het wegdek hoek Leeuwerikstraat-Havikstraat 
bevonden, door de EOD in 1988 geruimd zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een aan
nemer in opdracht van de Duitse bezetter net na het inslaan van de blindgangers gegraven op 
de locatie. De blindgangers lagen te diep, zodat de zoekactie door de Duitse bezetter is afgebro
ken. 
De EOD heeft gedetailleerde schetsen samengesteld van de ligging van beide blindgangers. De 
ligging van beide blindgangers vallen net buiten het onderzoeksgebied Badhoevedorp Bohemen 
omlegging RW9, zie figuur 2. 

5 Zie paragraaf 2.9 waarin deze rapportage aan bod komt. 
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De vijf overige vermoedelijke blindgangers zijn neergekomen op een perceel (voormalig) land
bouwgrond naast de huidige A4 en de Schipholweg. Dit terrein is momenteel deels bebouwd. 
Het kantoor van SONY Nederland is hier gevestigd. Het is onbekend of tijdens de aanleg van dit 
gebouw een of meerdere blindgangers van vliegtuigbommen is/zijn aangetroffen. Er is een on
nauwkeurige schets gemaakt door de EOD en de gemeentepolitie Haarlemmermeer naar aan
leiding van de twee getuigen. In figuur 2 zijn de locaties van de vijf blindgangers ingetekend, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat deze locatie indicatief zijn en niet nauwkeurig 

Mijnenveldkaart 
Naast MORA's/UO's zijn ook de overzichtskaarten van mijnenvelden en de eventuele leg- en 
ruimrapporten van mijnenvelden geraadpleegd bij de EODDEF. Hieruit is gebleken dat er geen 
mijnenvelden binnen of in de directe omgeving van het onderzoeksgebied hebben gelegen. 

2.8 LUCHTFOTOARCHIEF WAGENINGEN UNIVERSITEIT 

Het archief van de Bibliotheek Wageningen University and Researchcentre (WUR) is geraad
pleegd. Dit archief bevat circa 93.000 luchtverkenningfoto's, gemaakt in opdracht van de RAF tij
dens de Tweede Wereldoorlog. De volgende relevante luchtfoto's zijn verzameld: 

Datum van opname Sortie Fotonummer 

3 augustus 1944 US7GP/2626 3007 

1 0 september 1944 106G/2765 4145; 4146; 

12 september 1944 106G/2846 3051;3163; 3094; 3095; 

30 november 1944 4/1364 4133; 4134; 

7 april1945 4/2184 3021; 3022;4022;4023 

De luchtfoto's zijn geïnterpreteerd. De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 

De geraadpleegde luchtfoto's zijn in meeste gevallen van goede kwaliteit en dekken het onder
zoeksgebied. Op de luchtfoto's kan duidelijk worden vastgesteld dat de huidige A4 ruim 500 me
ter westelijker ligt ten opzichte van het tracé tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is de 
huidige A9 nog niet aangelegd. Ten oosten van de huidige Rijstvogelstraat is ter hoogte van de 
huidige kruising van de A4 en A9 (tegenwoordig een woonwijk welke in het zuiden begrensd 
wordt het huidige tracé van de A9) op de luchtfoto's een Duits verdedigingswerk zichtbaar. Ver
moedelijk gaat het hier om luchtafweergeschutstellingen. Ten zuiden van de huidige Schiphol
weg en ten westen van de huidige A4 is ook een Duits verdedigingswerk zichtbaar. Op circa 280 
meter ten noordwesten van dit verdedigingswerk is een krater van een vliegtuigbom zichtbaar 
ten zuiden van de huidige Schipholweg. 

Tussen het huidige tracé A4 en de huidige Sloterweg nrs. 312 tot en met 340 is een groot aantal 
kraters van vliegtuigbommen te zien. Deze kraters zijn afkomstig van de bombardementen d.d. 3 
november en 13 december 1943. In het gebied waarin het huidige knooppunt van de A9 en A4 
ligt is op de luchtfoto's een 'dispersa/ area' van vliegveld Schiphol waar te nemen. Op een der
gelijk 'dispersa/ area' worden vliegtuigen (verspreid) opgesteld voor onder andere onderhouds
en herstelwerkzaamheden. 
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Ter hoogte van de huidige Akerdijk nr. 200 is een tankgracht door de Duitse bezetter gegraven 
die doorloopt tot voorbij de huidige Tweeduizend El in ten zuiden van Badhoevedorp. Bovendien 
zijn er in Badhoevedorp barakken en gebouwen in gebruik door de Duitse bezetter zichtbaar. Op 
foto's uit 1945 zijn deze barakken door de Duitse bezetter vernield. 

In figuur 2 zijn de gegevens uit de luchtfoto's en de informatie van de EOD verwerkt in de huidi

ge topografie van Badhoevedorp. 

Niet definieerbare verstoring punt 

Niet detineerbare verstoring vlak 

Figuur 2: overzicht oorlogshandelingen 1940-1945 onderzoeksgebied 

2.9 (OOG-) GETUIGEN 

In de MORA nr. 19880764 uit het archief van de EOD te Culemborg is gebleken dat voor de 
verkennende zoekactie in 1988 door de EOD en de gemeentepolitie Haarlemmermeer een 
aantal (oog-) getuigen is gehoord. Door de gemeentepolitie zijn processen-verbaal en ver
slagen van de verhoren van de (oog-) getuigen opgemaakt welke in de eerder genoemde 
MORA-dossier zijn aangetroffen. Van de volgende (oog-) getuigen zijn processen-verbaal 

dan wel verslagen opgemaakt: 

• De heer P.M. van Egmond; 
• De heer D. Klumper; 
• De heer J. Houweling; 
• De heer W. de Rooy; 
• De heer S. Breure; 
• De heer S.A. van Egmond; 

Î ::~ . ' . 
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Op hoofdlijnen hebben de (oog-) getuigen hetzelfde verklaard: 
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Een Brits vliegtuig in nood heeft zijn bommenlast afgeworpen boven Badhoevedorp en is niet 
lang daarna neergestort. Twee blindgangers zouden op de hoek van de Leeuwerikstraat en de 
Havikstraat zich in bodem onder de straatweg bevinden. De overige vijf blindgangers zouden 
zich op een voormalig perceellandbouwgrond aan de Schipholweg bevinden nabij de A4 te 
Badhoevedorp. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een aannemer in opdracht van de Duitse bezetter net na 
het inslaan van de blindgangers gegraven op de locatie hoek Leeuwerikstraat en de Havikstraat 
De blindgangers lagen te diep, zodat de zoekactie door de Duitse bezetter is afgebroken. Het is 
onbekend of deze bommen 1988 alsnog door de EOD geruimd zijn. 

Hetzelfde geldt voor de vermoedelijke blindgangers (5 stuks) op het terrein waar momenteel het 
gebouw van SONY Nederland aan de Schipholweg zich bevindt. Onduidelijk is of de EOD deze 
locatie heeft afgezocht voor dat het gebouw werd gerealiseerd. 

2.10 SAMENVATTING AANGETROFFEN FEITEN 

Er hebben geen grondgevechten plaatsgevonden waarbij het onderzoeksgebied betrokken is 
geweest. 

Er heeft een groot aantalluchtaanvallen plaatsgevonden op het nabijgelegen vliegveld 
Schiphol waarbij ook het onderzoeksgebied een aantal keer geraakt is. Met name bij de 
bombardementen d.d. 3 november en 13 december 1943 uitgevoerd door Amerikaanse 
bommenwerpers zijn bommen neergekomen binnen het onderzoeksgebied. 

Er is door Duitse militairen gebruik gemaakt van het onderzoeksgebied. Het vliegveld Schip
hol heeft tijdens de bezetting haar grondgebied uitgebreid in de richting van Badhoevedorp. 
In het oosten van het onderzoeksgebied zijn de vliegtuigopstelplaatsen aangelegd en in ge
bruik genomen. Bovendien zijn in het onderzoeksgebied diverse Duitse verdedigingswerken 
met (luchtafweer-) geschut en stellingen aangelegd. 

Op diverse luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog zijn de bominslagen van het bombarde
ment d.d. 3 november 1943 alsmede de Duitse verdedigingswerken in het onderzoeksgebied 
zichtbaar. 

Er hebben geen mijnenvelden in het onderzoeksgebied gelegen. 

Uit een krantenknipsel is gebleken dat de Schipholweg tussen de A9 en twee toegangswegen 
naar Schiphol, vlakbij het Ibis-hotel op 25 april 1994 enkele uren afgesloten nadat bij graafwerk
zaamheden op een bouwterrein een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog is aangetrof
fen. De bom, een Duitse vliegtuigbom van 50 kg, is door de EOD onschadelijk gemaakt. 

Er zijn explosieven geruimd in het onderzoeksgebied door de EOD. Bij woning nr. 15 aan de 
Rietvinkstraat is begin jaren zeventig van de vorige eeuw een brisantgranaatpatroon van 20 
mm aangetroffen en verwijderd door de EOD. In 1988 heeft de EOD een zoekactie uitge
voerd naar de blindgangers bij de Havikstraat en op een voormalige landbouwgrond aan de 
Schipholweg en de A4. In 1990 heeft de EOD een scherfhandgranaat (OH) verwijderd bij de 
woning nr. 2 aan de Pasteurstraat. 

In het kader van een onderzoek door de EOD en gemeente Haarlemmermeer is in 1988 een 
aantal (oog-) getuigen verhoord. Deze verhoren zijn opgetekend in processen-verbaal en I of 
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verslagen. Op hoofdlijnen hebben de (oog-) getuigen verklaard dat twee blindgangers zich 
zouden bevinden in de bodem van de straat Havikstraat - Leeuwerikstraat te Badhoevedorp. 
Daarnaast zouden zich ook vijf blindgangers bevinden op een voormalige landbouwgrond 
grenzend aan de Schipholweg en de A4 (waar het huidige kantoor van SONY Nederland ge
vestigd is). 

2.11 LEEMTEN IN KENNIS 

Ondanks de geraadpleegde bronnen en archieven zijn in dit onderzoek leemten in kennis: 
• In de Nederlandse luchtfotocollecties in Wageningen en Emmen zijn geen luchtfoto's uit de 

periode 1940-1942 beschikbaar die het onderzoeksgebied dekken; 
• Het is niet bekend of er tussen 1940-1945 en 1945-1970 explosieven zijn aangetroffen en 

verwijderd binnen het onderzoeksgebied; 
• Het is niet bekend of de twee blindgangers bij de Havikstraat I Leeuwerikstraat te Badhoe

vedorp destijds (1988) geruimd zijn door de EOD. Vermoedelijk bevinden deze blindgangers 
zich nog steeds in de bodem; 

• Hetzelfde geldt voor de vijf blindgangers op het voormalige landbouwperceel waar momen
teel het kantoor van SONY Nederland gevestigd is. Het is niet bekend of tijdens de aanleg 
van dit gebouw aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw een of meerdere 
blindgangers aangetroffen en verwijderd is I zijn; 

• Het is niet bekend waar precies de 50 kg bom vermeld in een krantenknipsel uit 1994 is 
aangetroffen. 

'-1 
1: -,7 
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3 CONCLUSIE PROBLEEMINVENTARISATIE 

Er hebben talloze (Geallieerde) luchtaanvallen op Schiphol plaatsgevonden tussen 1940-
1943 waarbij het onderzoeksgebied tenminste een keer getroffen is. Uit de literatuur blijkt dat 
vijftig Amerikaanse 1.000 Ibs. vliegtuigbommen zijn neergekomen in het onderzoeksgebied 
op 3 november 1943. Op luchtfoto's zijn de kraters van vliegtuigbommen zichtbaar binnen 

het onderzoeksgebied. 

Bovendien heeft de Duitse bezetter gebruikgemaakt van het onderzoeksgebied voor militaire 
doeleinden. Er zijn (luchtafweer-) geschutsstellingen, loopgraven en een tankgracht aange
legd die deels of in het geheel binnen het onderzoeksgebied liggen. Daarnaast heeft het (mi
litaire) vliegveld Schiphol tussen 1940-1943 een deel van het onderzoeksgebied gebruikt als 

opstelplaatsen voor vliegtuigen. 

Door de EOD en de gemeente Haarlemmermeer is in 1988 een aantal (oog-) getuigen ver
hoord. Deze verhoren zijn door middel van processen-verbaal en verslagen opgetekend. Op 
hoofdlijnen hebben de (oog-) getuigen verklaard dat twee blindgangers zich zouden bevin
den in de bodem van de Havikstraat - Leeuwerikstraat Daarnaast zouden nog eens vijf 
blindgangers zich bevinden in de bodem van een voormalig landbouwgrond grenzend aan de 

Schipholweg en de A4. 

Uit een krantenknipsel is gebleken dat de Schipholweg tussen de A9 en twee toegangswegen 
naar Schiphol, vlakbij het Ibis-hotel op 25 april1994 enkele uren afgesloten nadat bij graafwerk
zaamheden op een bouwterrein een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog is aangetrof
fen. De bom, een Duitse vliegtuigbom van 50 kg, is door de EOD onschadelijk gemaakt. 

Bovenstaande conclusie geeft aanleiding tot een vervolgonderzoek in de vorm van een pro
bleemanalyse zoals omschreven in paragraaf 1.5. 
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4 PROBLEEMANALYSE 
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4.1 INVENTARISATIE LOCATIESPECIFIEKE GEGEVENS 

4.1.1 Gebruik onderzoeksgebied verleden - heden 

Op luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog is zichtbaar dat de omvang van het dorp Badhoe
vedorp aanzienlijk kleiner is dan de huidige omvang. Het dorp Badhoevedorp wordt begrensd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door: 
• de huidige Rijstvogelstraat in het oosten; 
• de huidige Sloterweg in het westen; 
• de huidige Nieuwemeerdijk- Akerdijk in het noorden; 
• de huidige Schipholweg in het zuiden. 

Het gebied rondom Badhoevedorp bestaat tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels uit 
landbouwgrond. Uit de luchtfotoanalyse in § 2.8 is gebleken dat ten oosten van de huidige 
Rijstvogelstraat een Duits verdedigingswerk is aangelegd. Bovendien zijn diverse landbouw
gronden ten oosten en ten zuidoosten van Badhoevedorp in gebruik bij de Duitse bezetter 
als 'Dispersa/ are as' van het vliegveld Schiphol. 
Ten westen van Badhoevedorp heeft de Duitse bezetter een tankgracht aangelegd welke 
vanaf Akerdijk nr. 200 in het noorden tot voorbij Tweeduizend El in het zuiden heeft gelopen. 

Op huidige satellietbeelden6 is zichtbaar dat alleen het gebied ten zuiden van Badhoevedorp 
voornamelijk nog bestaat uit landbouwgronden. De bebouwing van Badhoevedorp is sinds 
1945 voornamelijk in de breedte (oostelijk en westelijke richting) uitgebreid. Op de satelliet
beelden is de tankgracht niet meer zichtbaar. 

4.1.2 Toekomstig gebruik onderzoeksgebied 

Uit een door de opdrachtgever aangeleverde brochure Badhoevedorp verbeterd (Badhoeve
dorp d'r op of d'r onder) is op grote lijnen te herleiden welke veranderingen in het onder
zoeksgebied gaan plaatsvinden in de nabije toekomst. De veranderingen zijn: 

• De A9 krijgt een nieuwe zuidelijke aansluiting op de A4; 
• Het huidige tracé A9 door Badhoevedorp zal worden verplaatst ten zuiden van Badhoe

vedorp; 
• Badhoevedorp krijgt een nieuw hart: een nieuw dorpsplein tussen de Sloterweg en de 

kerk. Bovendien zullen nieuwe villa's, appartementen en herenhuizen worden gereali
seerd; 

• Vergroting Vierbuizenpark: het park wordt vergroot en beter toegankelijk. Tevens zal een 
gebouw worden gerealiseerd in het park; 

• Het huidige winkelcentrum bij de Sloterweg zal worden aangepast aan de huidige eisen; 
• Uitbreiding werkgebieden. Schuilhoeve breidt uit in noordelijke en westelijke richting. In 

Badhoevedorp west komt een nieuw werkgebied tussen de oude (huidige) A9 en de 
Schipholweg; 

• Mogelijke Verlengde Noord-Zuid Metro. De Amsterdamse metro kan via de oostflank 
van Badhoevedorp worden verlengd naar Schiphol; 

• Badhoevedorp - Oost: in knooppunt Badhoevedorp (A4 - A9) zal bebouwing, voorna
melijk kantoren, worden gerealiseerd; 

6 www.google.com/maps 

,;';:J'• 
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• Aanleg Regiopark Badhoevedorp-Zuid: sport- en recreatiepark tussen de Schipholweg 
en de nieuwe A9. 

4.1.3 Bodemgegevens onderzoek 

Op dit moment is weinig (recente) informatie beschikbaar over de bodemopbouw en grond
waterpeil van het onderzoeksgebied te Badhoevedorp. Op basis van een sondering7 uit 1986 
uitgevoerd op het terrein van Bell Helicopter bij de Schipholweg en de A4 kan de harde zand
laag worden vastgesteld op 11 meter minus maaiveld. Afwerpmunitie zal in de bodem drin
gen tot maximaal de eerste voldoende weerstandbiedende bodem laag. Dit is de zandlaag op 
11 meter minus maaiveld. 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van het document Bodembeheerplan (grondverzet
plan) d.d. 14 november 2005 opgesteld door Gemeente Haarlemmermeer. Hierin kan het 
volgende over het onderzoeksgebied te Badhoevedorp worden vastgesteld: 

• De tracés van de rijkswegen (onder ander A4 en A9), het bestaande spoorwegnet 
(spoorlijn Amsterdam- Leiden) en de ringdijk zijn buiten het Bodembeheerplan geble
ven. Op deze trajecten is in het verleden veel grond van elders aangevoerd en is speci
fieke verontreiniging mogelijk waarover de gemeente onvoldoende informatie heeft; 

• De bermen en directe ondergrond (0,5 meter) van de oude polderwegen8 zijn uitgesloten 
van de bodemkwaliteitskaart. Van alle overige wegen wordt de zonekwaliteit aangehou
den van de zone waarbinnen de wegen gelegen zijn; 

• De zonekwaliteit van de kern Badhoevedorp (oud-stedelijk) is schoon; 

• De zonekwaliteit van de nieuw stedelijke gebieden rondom Badhoevedorp is MVR
schoon9; 

• In de schone en MVR-schone zones kan alleen een vrijstelling voor bodemonderzoek in 
het kader van de bouwvergunningaanvraag worden verleend indien: 

• Uit actueel historisch bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet ver
dacht is van bodemverontreiniging; 

• En de bouwlocatie (inclusief tuin) niet eerder bebouwd is geweest. 

• Het gebied ten zuiden van de Schipholweg alsmede het gebied ten westen van de Am
sterdamse Baan heeft een cultuur historische waarde 10 

4.1.4 Grondwerkzaamheden 

In de toekomst zullen in het kader van Badhoevedorp Verbeterd diverse grondwerkzaamhe
den plaatsvinden. Deze grondwerkzaamheden zijn vooralsnog niet bekend. Wel kan op basis 
van het plan Badhoevedorp verbeterd de volgende (grond-) werkzaamheden worden be
paald: 

7 MORA nr. 19880764. 
8 De Sloterweg en de Schipholweg zijn oude polderwegen volgens de overzichtskaart in bijlage 5 van de Bo
dembeheerp/an d.d. 14 november 2005 opgesteld door de gemeente Haarlemmermeer. 
9 Voor deze gebieden geldt een Ministeriële Vrijstellingsregeling (MVR). 
10 Zie bijlage 68 van de Bodembeheerplan d.d. 14 november 2005 opgesteld door de gemeente Haarlem
mermeer. 

. { / 
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• De verplaatsing van de A9 ten zuiden van Badhoevedorp alsmede een nieuwe zui
delijke aansluiting van de A9 op de A4: 
• Voor de verlegging van het tracé van de A9 geldt dat eerst ontgraving zal plaats-

vinden waarna een zandlaag opgebracht zal worden (voorbelasting); 
• Plaatsing van verticale drainage onder het nieuwe tracé van de A9. 
• Aanleg van portalen; 
• Het realiseren van kunstwerken; 
• Heiwerkzaamheden van kunstwerken. 

• Badhoevedorp krijgt een nieuw hart: een nieuw dorpsplein tussen de Sloterweg 
en de kerk: 
• Eventuele sloopwerkzaamheden; 
• Graafwerkzaamheden; 
• Heiwerkzaamheden in het kader van het realiseren van woningen en gebouwen. 

• Vergroting Vierbuizenpark: 
• Eventuele sloopwerkzaamheden; 
• Graafwerkzaamheden; 
• Heiwerkzaamheden in het kader van het realiseren van een gebouw. 

• Het huidige winkelcentrum bij de Sloterweg zal worden aangepast op de huidige 
eisen; 
• De werkzaamheden zijn hiervoor nog niet vastgesteld. 

• Uitbreiding werkgebieden: 
• Eventuele sloopwerkzaamheden; 
• Graafwerkzaamheden; 
• Heiwerkzaamheden in het kader van het realiseren van gebouwen. 

• Mogelijke Verlengde Noord.Zuid Metro: 
• Eventuele sloopwerkzaamheden; 
• Graafwerkzaamheden; 
• Heiwerkzaamheden; 
• Damwanden; 
• Aanleg tunnels en overige kunstwerken. 

• Badhoevedorp - Oost: in knooppunt Badhoevedorp (A4- A9) zal bebouwing, 
voornamelijk kantoren, worden gerealiseerd; 
• Eventuele sloopwerkzaamheden; 
• Graafwerkzaamheden; 
• Heiwerkzaamheden in het kader van het realiseren van gebouwen. 

• Aanleg Regiopark Badhoevedorp-Zuid: 
• Eventuele sloopwerkzaamheden; 
• Graafwerkzaamheden. 
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Figuur 3: 

4.1.5 Locatie werkzaamheden 
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Door de gemeente Haarlemmermeer is een kaart ter beschikking gesteld waarop aangegeven is 
waar grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de nabije toekomst ten behoeve van het pro
ject omlegging A9 te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer. In onderstaand figuur zijn 
de gebieden waar werkzaamheden zullen plaatsvinden gepositioneerd op de huidige topografie. 

Hurdige Topografie . 

4.2 OORLOGSHANDELINGEN BADHOEVEDORP EN OMGEVING 

Uit de probleeminventarisatie is gebleken dat een aantal oorlogshandelingen in en in de directe 
omgeving van Badhoevedorp gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Met 
name de bombardementen op Schiphol op 3 november en 13 december 1943 uitgevoerd door 
Amerikaanse vliegtuigen. Daarnaast heeft de Duitse bezetter een aantal verdedigingswerken en 
'dispersal areas' van Schiphol aangelegd in- en in de directe omgeving van het onderzoeksge
bied. Op hoofdlijnen hebben vier oorlogshandelingen plaatsgevonden in- en in de directe omge

ving van het onderzoeksgebied, namelijk: 

• De Amerikaanse bombardementen d.d. 3 november en 13 december 1943; 

• Aanleg tankgracht door Duitse bezetter; 
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• Uitbreidingen 'dispersa/ areas' van Schiphol in het onderzoeksgebied; 
• Duitse verdedigingswerken. 
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In de volgende subparagrafen zullen de vier relevante feiten nader worden geanalyseerd. 

4.2.1 Amerikaanse bombardementen 3 nov. & 13 dec. 1943 

Op 3 november 1943 valt een aantal Amerikaanse 8omb Groups het vliegveld Schiphol aan. 
Er worden 255 stuks 1.000 Ibs. General Purpose (GP) vliegtuigbommen van het type nr. 44 
afgeworpen. Deze bommen zijn voorzien van een neusontsteker met een vertraging van 0,10 
seconde en een staartontsteker met een vertraging van 0,01 seconde. De 387 8omb Group 
werpt 50 bommen af die op duizend meter van de dispersa/ areas van Schiphol terechtko
men. De bommen vallen in een open veld. Ook zijn er mogelijk woonhuizen geraakt door 
bominslagen. In figuur 2 is het gebied waar de bommen zijn ingeslagen weergegeven (insla
gengebied). 

Bij het bombardement op 13 december 1943 zijn de meeste vliegtuigbommen neergekomen 
op het vliegveld Schiphol. Er komen bij deze aanval ook vliegtuigbommen neer bij de Leeu
werikstraat en Havikplein te Badhoevedorp. Het is onbekend of er ook bommen elders in het 
onderzoeksgebied zijn neergekomen. 

4.2.2 Aanleg Duitse tankgracht 

Op luchtfoto's uit 1943 is zichtbaar dat de Duitse bezetter een tankgracht heeft aangelegd, 
welke zich ten westen van Badhoevedorp heeft bevonden. De tankgracht heeft vanaf het 
noorden bij de Akerdijk tot voorbij de huidige weg Tweeduizend El in het zuiden gelopen. 
Deze gracht moest een (Geallieerde grond-) aanval op Schiphol vanuit het westen voorko
men. Ervaring leert dat in een (voormalige) tankgracht munitie gedumpt werd alvorens de 
gracht gedempt werd met grond enlof puin uit nabijgelegen gebieden. Hoewel er geen fei
tenmateriaal is aangetroffen waaruit blijkt dat in deze (voormalige) tankgracht munitie ge
dumpt is, dient toch rekening te worden gehouden met het aantreffen van munitie op de bo
dem van de (voormalige) tankgracht. Er heeft een aantal Duitse (verdedigings-) werken in de 
directe omgeving van de gracht gelegen. In figuur 2 zijn deze voormalige Duitse (verdedi
gings-) werken ten opzichte van de tankgracht zichtbaar. Er dient rekening te worden gehou
den met klein kaliber munitie (KKM) alsmede Duitse handgranaten, antitankwapens en ge
schutsmunitie tot een kaliber van 8,8 cm. 

4.2.3 Uitbreidingen 'Dispersal areas' 

Op luchtfoto's uit 1943 is duidelijk zichtbaar dat de 'Dispersal areas' van het vliegveld Schip
hol zich in de richting van Badhoevedorp hebben uitgebreid. De voormalige vliegtuigopstel
plaatsen van Schiphol hebben voor een gedeelte binnen het onderzoeksgebied gelegen. Het 
huidige knooppunt van de A4 en de A9 ligt grotendeels op de voormalige 'Dispersal areas'. 
Net als bij de Duitse tankgracht is geen informatie aangetroffen waaruit blijkt dat er munitie 
(van boordwapens van vliegtuigen, KKM en I of geschutsmunitie) is achtergebleven in de 
bodem. De mogelijkheid bestaat dat munitie gedumpt is in (voormalige) sloten en I of loop
graven binnen de 'dispersal areas'. In figuur 2 is het voormalig gebied van de 'dispersal are
as' weergegeven. 
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4.2.4 Duitse verdedigingswerken 

Uit de luchtfotoanalyse is gebleken dat vijf voormalige Duitse verdedigingswerken binnen de 
grenzen van het onderzoeksgebied hebben gelegen en dat twee Duitse verdedigingswerken 
deels in het onderzoeksgebied hebben gelegen. Voor deze zeven gebieden geldt dat de mo
gelijkheid bestaat dat munitie is achtergebleven, bijvoorbeeld in (voormalige) sloten en I of 
loopgraven. 

4.3 VERWACHTING VAN EXPLOSIEVEN 

Op basis van de voorgaande paragrafen en subparagrafen kunnen de aan te treffen CE wor
den bepaald. In onderstaande tabel zijn de mogelijk aan te treffen CE in het onderzoeksge
bied alsmede de verschijningsvorm en de hoeveelheid weergegeven: 

Soort explosief Verschijningsvorm 11 Hoeveelheid 

Duits klein kaliber munitie (KKM) tot 2 cm Gedumpt Tientallen 

Handgranaten Gedumpt Enkelen 

Duitse geschutsgranaten tot 8,8 cm Gedumpt Enkelen 

Duitse antitankwapens Gedumpt Enkelen 

Duitse vliegtuigbom SC 50 kg Afgeworpen Exemplarisch 

Amerikaanse vliegtuigbom GP 1.000 Ibs. Afgeworpen Exemplarisch 

4.4 AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN 

Op basis van de geraadpleegde bronnen en archieven kan een elftal verdachte gebieden 
worden vastgesteld binnen het onderzoeksgebied. Op luchtfoto's uit de Tweede Wereldoor
log zijn drie locaties binnen het onderzoeksgebied zichtbaar waarop grondverstoringen waar 
te nemen zijn. Van deze verstoringen kan niet worden vastgesteld of deze verstoringen ver
oorzaakt zijn door oorlogshandelingen. In figuur 3 zijn de elf verdachte gebieden alsmede de 
locaties waar niet definieerbare verstoringen in de aardoppervlakte zichtbaar zijn en de ze
ven blindgangers uit het onderzoek van de EOD in 1988, weergegeven. 

11 Conform de classificatie richtlijnen uit de BRL-OCE. 
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Legenda 

• Blindganger EOD onderzoek 

!· Niet definieerbare verstoring punt 
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Figuur 4: begrenzing verdachte gebieden in het onderzoeksgebied. 

Het verdachte gebied wordt verminderd door de afgraving van de bodem na de oorlog. In het 
afgegraven gedeelte is in dat geval geen aanleiding om explosieven te verwachten. 

Aannamen: 

0 Geen wijzigingen in maaiveldhoogtes na de oorlog; 
0 Watergangen (sloten en dergelijke) die voor de oorlog zijn aangelegd, zijn na de oorlog 

niet gebaggerd. 

In de bijlagen van dit rapport (bijlagen nrs. 1-4) is de bovenstaande kaart in vier delen uitver
groot. Hieronder wordt per verdacht gebied aangegeven waar deze op verdacht is en wat de 
horizontale en verticale afbakening is: 

• Verdacht gebled nr.1 Voormalige vliegtuigen opstelplaatsen vliegveld Schiphol. 
Verdacht op: 
Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 
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• Verdacht gebied nr. 2 

• Verdacht gebied nr. 3 

• Verdacht gebied nr. 4 

Max. horizontale afbakening: 
In slotenen/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

J;> Max. verticale afbakening: 
Op de bodem van sloten; 
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Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven. 

Duits verdedigingswerk. 
J;> Verdacht op: 

Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Antitankwapens; 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 

Max. horizontale afbakening: 
In slotenen/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

J;> Max. verticale afbakening: 
Op de bodem van sloten tot 2 meter beneden 
maaiveld; 
Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven tot 2 meter beneden maaiveld. 

Duits verdedigingswerk en opslag voor het vliegveld Schiphol 
(waaronder ook vermoedelijk munitieopslag). 

J;> Verdacht op: 
Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Antitankwapens; 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 

J;> Max. horizontale afbakening: 
In sloten en/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

J;> Max. verticale afbakening: 
Op de bodem van sloten tot 2 meter beneden 
maaiveld; 
Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven tot 2 meter beneden maaiveld. 

Kraters van vliegtuigbommen van het 
Amerikaansbombardement d.d. 3 november 1943. 

J;> Verdacht op: 
Amerikaanse vliegtuigbommen 1.000 Ibs. GP 

J;> Max. horizontale afbakening: 
Inslagengebied met een straal van 25 meter 
(maximale horizontale verplaatsing). 
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• Verdacht gebied nr. Sa 

• Verdacht gebied nr. Sb 

• Verdacht gebied nr. Sc 

• Verdacht gebied nr. 6 
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)- Max. verticale afbakening: 
Maximaal tot 11 meter beneden het maaiveld 
(op basis van sondering uit 1986 uit: MORA nr. 
19880764). 

Krater van een vliegtuigbom, vermoedelijk van het 
Amerikaans bombardement d.d. 3 november 1943. 

)- Verdacht op: 
Amerikaanse vliegtuigbommen 1.000 Ibs. GP 

)- Max. horizontale afbakening: 
Krater met een straal van 25 meter (maximale 
horizontale verplaatsing). 

)- Max. verticale afbakening: 
Maximaal tot 11 meter beneden het maaiveld 
(op basis van sondering uit 1986 uit: MORA nr. 
19880764). 

Krater van een vliegtuigbom, vermoedelijk van het 
Amerikaans bombardement d.d. 3 november 1943. 

)- Verdacht op: 
Amerikaanse vliegtuigbommen 1.000 Ibs. GP 

)- Max. horizontale afbakening: 
Krater met een straal van 25 meter (maximale 
horizontale verplaatsing). 

)- Max. verticale afbakening: 
Maximaal tot 11 meter beneden het maaiveld 
(op basis van sondering uit 1986 uit: MORA nr. 
19880764). 

Krater van een vliegtuigbom, vermoedelijk van het 
Amerikaans bombardement d.d. 3 november 1943. 

)- Verdacht op: 
Amerikaanse vliegtuigbommen 1.000 Ibs. GP 

)- Max. horizontale afbakening: 
Krater met een straal van 25 meter (maximale 
horizontale verplaatsing). 

)- Max. verticale afbakening: 
Maximaal tot 11 meter beneden het maaiveld 

(op basis van sondering uit 1986 uit: MORA nr. 
19880764). 

Duits verdedigingswerk. 
)- Verdacht op: 

Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Antitankwapens; 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 

d, 
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• Verdacht gebied nr. 7 

• Verdacht gebied nr. 8 

• Verdacht gebied nr. 9 

)i> Max. horizontale afbakening: 
In sloten en/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

)i> Max. verticale afbakening: 
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Op de bodem van sloten tot 2 meter beneden 
maaiveld; 
Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven tot 2 meter beneden maaiveld. 

Duitse tankgracht. 
)i> Verdacht op: 

Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Antitankwapens; 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 

)i> Max. horizontale afbakening: 
In sloten en/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

)i> Max. verticale afbakening: 
Op de bodem van sloten tot 2 meter beneden 
maaiveld; 
Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven tot 2 meter beneden maaiveld. 

Duits verdedigingswerk. 
);> Verdacht op: 

Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Antitankwapens; 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 

)i> Max. horizontale afbakening: 
In slotenen/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

)i> Max. verticale afbakening: 
Op de bodem van sloten tot 2 meter beneden 
maaiveld; 
Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven tot 2 meter beneden maaiveld. 

Duits verdedigingswerk 
)i> Verdacht op: 

Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Antitankwapens; 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 
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• Verdacht gebied nr. 10 

);> Max. horizontale afbakening: 
In slotenen/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

)o> Max. verticale afbakening: 
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Op de bodem van sloten tot 2 meter beneden 
maaiveld; 
Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven tot 2 meter beneden maaiveld. 

Duits verdedigingswerk 
)o> Verdacht op: 

Klein kaliber munitie/boordwapenmunitie (tot 2 
cm); 
Antitankwapens; 
Handgranaten; 
Geschutsmunitie (tot 8,8 cm). 

)o> Max. horizontale afbakening: 
In slotenen/of gedempte sloten; 
In voormalige loopgraven. 

)o> Max. verticale afbakening: 
Op de bodem van sloten tot 2 meter beneden 
maaiveld; 
Op de bodem van gedempte sloten en loopgra
ven tot 2 meter beneden maaiveld. 

4.6 RISICO'S VAN HET IN WERKING TREDEN VAN EXPLOSIEVEN 

In het kader van het project Badhoevedorp Bohemen omlegging RW9 zal op diverse locaties grondver
zet gepleegd worden. Achtergebleven explosieven kunnen tijdens grondverzet onbedoeld in werking 
treden door beroering als gevolg van direct contact of door beroering als gevolg van een versnelling 
van de achtergrondtrilling van de bodem met 1 ,0 m/s2 of meer. Deze versnelling kan bijvoorbeeld ont
staat bij heiwerkzaamheden tot 10 meter buiten de locatie van de heipaal, bij het intrillen van damwan
den tot 2,5 meter rondom de damwand en bij het trillingsarm inbrengen van damwanden tot 1 ,5 meter 
rondom de damwand. 

Klein kaliber munitie bezit meestal geen brisante ladingen en de projectielen zijn daarom niet dodelijk; 
de voortdrijvende ladingen (kruit en slaghoedje) kunnen ernstige (brand-) wonden veroorzaken. Echter 
in 13 en 15 mm. patronen (Duits) komen brisante ladingen voor. Deze kunnen wel dodelijk zijn. 

Handgranaten zijn altijd gevaarlijk, omdat de werking van het ontstekingsmiddel berust op het voorge
spannen slagpin principe. De enige wapeningsveiligheid is een veiligheidspen, wat vaak niet meer is 
dan een enkel pennetje. Detonatie van een handgranaat met brisante lading kan dodelijk zijn. Het in 
werking treden van een handgranaat met fosfor lading kan brandwonden veroorzaken. 

Antitank-en geschutgranaten en vliegtuigbommen bezitten dikwijls een explosieve lading en zijn voor
zien van een ontsteker. De gevaren van de kleinere projectielen worden door de handzaamheid dikwijls 
onderschat. De ladingen worden ontstoken door ontstekers, die door hun omvang slechts enkele of 
zelfs geen veiligheden hebben en daardoor gevoelig kunnen zijn. In de loop der jaren kunnen de veilig
heden in de ontsteker zijn weggerot of doorgeroest. Detonatie van geschutmunitie en vliegtuigbommen 
met brisante lading kan materiêle schade en dodelijk letsel veroorzaken. Explosie van een geschutgra
naat of vliegtuigbom met fosfor lading kan brandwonden veroorzaken. 



11 Saricon® bv 
Safety & Risk Consultancy 

Bij detonatie van groot kaliber geschutmunitie of een vliegtuigbom komt een zeer grote hoeveelheid 
energie vrij. Detonatie van deze projectielen zal, afhankelijk van de diepte van het projectiel, gepaard 
gaan met primaire scherfwerking bovengronds en/ of een krachtige uitworp van bodemmateriaal aan de 
oppervlakte, evenals aanzienlijke kratervorming. Een dergelijke detonatie kan grote schade aanrichten 
aan materieel in de onmiddellijke omgeving van het detonatiepunt 

4.6 NOODZAAK TOT RUIMEN EN OPSPOREN VAN EXPLOSIEVEN 

Omdat het onbedoeld in werking treden van mogelijk aanwezige explosieven in een worst case scena
rio een dodelijke uitwerking kan hebben en zware schade aan materieel kan veroorzaken- dit alles af
hankelijk van het soort explosief, het gewicht van de explosieve stof, de ligging/diepte ten opzichte van 
het maaiveld en afschermende omgevingsfactoren - is er sprake van een noodzaak tot het opsporen 
en ruimen van explosieven in het verdachte bodemvolume voorafgaand aan werkzaamheden waarbij 
dit bodemvolume wordt afgegraven of beroerd. 

-=--=:JIÎi!"'---==:=:;;:=---•Mot .. • eoo ·m t.zoo 150 300' 

Figuur 5: verdachte gebieden en locaties werkzaamheden 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES VERVOLGTRAJECT 

5.1 CONCLUSIE 

In opdracht van gemeente Haarlemmermeer heeft Saricon een vooronderzoek conventionele 
explosieven (hierna: explosieven) uitgevoerd ter plaatse van het project Badhoevedorp Bo
hemen omlegging RW9 (hierna: onderzoeksgebied). Aanleiding voor het vooronderzoek 
vormen de toekomstige (grond-) werkzaamheden in het onderzoeksgebied. 

Op basis van een analyse van alle op dit moment beschikbare (historische) feiten is gecon
cludeerd dat afwerpmunitie, klein kaliber munitie, antitank-en geschutsmunitie kunnen zijn 
achtergebleven in de bodem van het onderzoekgebied, zie paragraaf 4.3. 
Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk verdacht van explosieven. De verdachte gebieden zijn 
weergegeven in figuur 3, in paragraaf 4.4. Explosieven (afwerpmunitie) kunnen worden ver
wacht tot een maximale diepte van 11 meter onder het huidige maaiveld. 

Op basis van een risicoanalyse is geconcludeerd dat grondwerkzaamheden in het kader van 
het project Badhoevedorp Bohemen omlegging RW9 zonder voorafgaande explosieven op
sporings- en veiligstelwerkzaamheden kunnen leiden tot het ongecontroleerd exploderen van 
explosieven. Een ongecontroleerde explosie van een vliegtuigbom van 1.000 Ibs. bijvoor
beeld veroorzaakt in de slechts denkbare situatie een catastrofaal schadebeeld met dodelijk 
letsel. 

5.2 ADVIES VERVOLGTRAJECT 

Op basis van een risicoanalyse is geconcludeerd dat toekomstige grondwerkzaamheden binnen 
de verdachte gebieden in het onderzoeksgebied (zie § 4.5) zonder voorafgaande explosieven 
opsporings-en veiligstelwerkzaamheden in een worst case scenario zouden kunnen leiden tot 
het ongecontroleerd detoneren van een explosief. 

Het is aannemelijk dat explosieven aangetroffen worden binnen de verdachte gebieden zie bijla
gen 1-4. De verdachte gebieden dienen te worden onderzocht op aanwezigheid van explosieven 
voor aanvang van de geplande bodempenetrerende werkzaamheden. 

Gezien de kans op het aantreffen van explosieven adviseert Saricon explosieven opsporings- en 
veiligstelwerkzaamheden uit te laten voeren voorafgaand aan geplande grondwerkzaamheden 
binnen de verdachte gebieden. Deze gebieden, de opsporingsgebieden zijn in figuur 6 weerge
geven. Voor de gebieden die niet verdacht zijn op de aanwezigheid van explosieven in het on
derzoeksgebied geldt dat de voorgenomen (grond-) werkzaamheden regulier kunnen plaatsvin
den in munitie technische zin. 
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Figuur 7: opsporingsgebied 1 

Figuur 8: opsporingsgebieden 2 & 3 
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Figuur 9: opsporingsgebieden 4 & 5 

Figuur 10: opsporingsgebied 6 
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memonr. 2010.12 
aan N. Lamme/M. van Beek  
van M. Beterams  
datum 7 maart 2010 

 
 

1.1 Vuurwerk 
Hoewel de opslag van vuurwerk niet onder het Bevi valt en normaliter niet in een quikscan 

naar externe veiligheid wordt meegenomen, is op verzoek van de gemeente 

Haarlemmermeer eveneens onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vuurwerkopslagen 

en bijbehorende risicocontouren. 

Beleidskader 

Als reactie op de vuurwerkramp in Enschede heeft het ministerie van VROM strengere 

vuurwerkwetgeving opgesteld en vastgelegd in 2002 in het Vuurwerkbesluit. Het 

Vuurwerkbesluit regelt onder meer het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, het 

voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk. 

 

De plaatsen waar vuurwerk wordt opgeslagen en bewerkt, vallen onder de Wet milieubeheer. 

Deze wet behoort tot het beleidsterrein van het ministerie van VROM. Op grond van de Wet 

milieubeheer moeten vuurwerkbedrijven een milieuvergunning aanvragen als: 

• ze meer dan 1.000 kilogram consumentenvuurwerk hebben opgeslagen. Bij minder 

dan 1.000 kilogram consumentenvuurwerk is geen vergunning nodig, maar moet 

worden voldaan aan algemene regels. Het bedrijf moet de opslag wel melden aan de 

gemeente;  

• ze professioneel vuurwerk opslaan;  

• ze vuurwerk bewerken of vervaardigen.  

De milieuvergunning bevat voorschriften om de veiligheid te garanderen voor omwonenden. 

De gemeente is het bevoegd gezag voor vuurwerkopslagen tot ten hoogste 10.000 kg 

consumentenvuurwerk.  

 

Het Vuurwerkbesluit noemt veiligheidsafstanden die door de overheid aangehouden dienen 

te worden tot  een kwetsbaar object of geprojecteerd kwetsbaar object bij de verlening van 

een milieuvergunning voor een vuurwerkbedrijf en bij de vaststelling van 

bestemmingsplannen in acht genomen moeten worden. Voor bedrijven waar  meer dan 

10.000 kilogram consumentenvuurwerk mag worden opgeslagen geldt een afstand van ten 

minste 20 meter ten opzichte tot kwetsbare objecten. Voor inrichtingen met een opslag van 

10.000 kilogram en minder consumentenvuurwerk geldt een afstand van ten minste 8 meter 

tot kwetsbare objecten. Voor bedrijven met professioneel vuurwerk, al dan niet in combinatie 

met consumentenvuurwerk, geldt een afstand van 400 meter ten opzichte van kwetsbare 

objecten indien 750 kg of minder netto explosieve massa wordt opgeslagen en een afstand 

van 800 meter indien tussen de 750 kg en 6000 kilogram netto explosieve massa wordt 

opgeslagen. In tabelvorm ziet bovenstaande informatie er als volgt uit: 
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Type vuurwerkopslag Specifieke informatie vuurwerkopslag Veiligheidsafstand (meter) 

Consumentenvuurwerk minder dan of gelijk aan 10.000 kg 8 

 meer dan 10.000 kg 20 

Professioneel vuurwerk minder dan of gelijk aan 750 kg 400 

 tussen 750 en 6.000 kg 800 

 

Halverwege 2010 is voorzien dat een wijziging van het Vuurwerkbesluit wordt gepubliceerd. 

De wijzigingen die worden doorgevoerd, hebben met name betrekking op veiligheidseisen 

die gelden voor vuurwerk, het invoeren van een keurmerk en de uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid van het Besluit. In verband met de ontwikkeling van het plangebied zijn 

geen relevante veranderingen voorzien (die betrekking zouden hebben op 

veiligheidsafstanden) 

Situatie plangebied 

De volgende vier vuurwerkopslagen bevinden zich in het plangebied: 

• Handelsonderneming Infinity Green BV., Jan van Gentstraat 102, vergunning voor 

9.560  kg consumentenvuurwerk; 

• Mejo Holding, Nieuwe Meerdijk 41, vergunning voor 8.742 kg consumentenvuurwerk; 

• Van Beem IJzerwaren BV, Badhoevelaan 119,  vergunning voor 5.740 kg 

 consumentenvuurwerk; 

• Evers Tweewielers, Akerdijk 286, vergunning voor 10.000 kg consumentenvuurwerk. 

 

De ligging van de vier vuurwerkopslagen is hieronder weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1  Uitsnede risicokaart met ligging vuurwerkopslagen 

 

Conform het Vuurwerkbesluit geldt voor vuurwerkopslagen met 10.000 kg of minder aan 

consumentenvuurwerk in opslag dat vanaf de deur van de bewaarplaats tot aan een 

(geprojecteerd) kwetsbaar object minimaal 8 meter afstand dient te worden aangehouden. 

Voor alle vier in het plangebied aanwezige vuurwerkopslagen geldt dat ze alleen 

consumentenvuurwerk opslaan en in een hoeveelheid die niet meer dan 10.000 kg bedraagt. 

In alle gevallen valt de veiligheidsafstand van 8 meter die bij een dergelijke opslag hoort 

binnen de inrichtingsgrens. Hieruit volgt dat de vuurwerkopslagen geen relevante 

risicobronnen zijn voor de ontwikkelingen in het plangebied. 
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Aan het transport van vuurwerk zijn eveneens risico's verbonden. In het seizoen wordt dit 

vuurwerk aangeleverd met vrachtwagens en wordt hiervoor een ontheffing aangevraagd op 

de lokale routering. Het is niet bekend om welke hoeveelheden het hierbij precies gaat. 

Gezien de frequentie (seizoensgebonden) van deze transporten worden deze aangemerkt als 

niet relevant voor dit onderzoek. 
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0 Management samenvatting 

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens om het bestemmingsplan Badhoevedorp te 
herzien. De aanleiding hiervoor is het project waarbij de rijksweg A9 wordt omgelegd. Het 
nieuwe tracé zorgt er voor dat de weg ten zuiden van Badhoevedorp komt te liggen. 
Hierdoor komt er in de kern van Badhoevedorp ontwikkelingsruimte vrij en wordt de 
zuidkant van Badhoevedorp aantrekkelijk om in het kader van het nieuwe tracé te 
ontwikkelen. 
 
In en rond Badhoevedorp zijn verschillende risicobronnen aanwezig waaronder de A4, A9, 
Schipholweg, buisleidingen, LPG-tanstations en luchthaven Schiphol. De combinatie van 
deze risicobronnen en  de ruimtelijke ambities die bij de gemeente en projectontwikkelaars 
leven, zorgen ervoor dat externe veiligheid een zorgvuldige afweging vraagt. Het wettelijke 
kader voor deze afweging wordt gevormd door het Besluit externe veiligheid inrichtingen en 
de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Conform dit wettelijke kader zijn 
er risicoberekeningen uitgevoerd voor de A4 en de A9. Bovendien is de 
verantwoordingsplicht ingevuld voor de ontwikkelingen in het plangebied. Uiteindelijk 
dient de gemeente Haarlemmermeer aan de hand van de gepresenteerde keuzes zelf een 
besluit te nemen over welke maatregelen nodig worden geacht in het kader van de 
verantwoordingsplicht.  
 
Rapportage van de onderzoeken en berekeningen heeft geleid tot een kern die bestaat uit 
drie documenten:  
• 'Rapport-1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014)'. In dit 'hoofdrapport' is 

de gehele procedure doorlopen ten behoeve van de verantwoording bij het 
bestemmingsplan; 

• 'Rapport-2: Verantwoording groepsrisico interim situatie'. Voordat de daadwerkelijke 
verlegging van de A9 een feit is worden er al ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Deze ontwikkelingen anticiperen op het uiteindelijke wegvallen van de 
risicobron (A9). Hierbij hoort een separate verantwoording en een separaat besluit;  

• 'Rapport-3: Kwantitatieve risicoanalyse (QRA); Rapportage van de uitgangspunten en 
berekeningen van alle ontwikkelingscenario's. 

 
'Rapport-1 (eindsituatie, 2014)' 
De opzet van 'Rapport-1 (eindsituatie, 2014)' kent twee invalshoeken:  
risico-parameters 

• Beschrijving van de aanwezigheid van de verschillende risicobronnen,  
 hun relevantie en de hoogte van de bijbehorende risico's;  
• Uitwerking van de verschillende typen calamiteiten en scenario's; 

ruimtelijke parameters 
• Uitwerking van maatregelen voor elk te ontwikkelen deelgebied; 
• Per scenario een beschrijving van: wijze van borging en opvolging van de benoemde 

maatregelen; 
• Parallelle beschrijving van impact op basis van een zone-gerichte aanpak (bijv. alle 

delen van plangebied binnen 30 meter van de weg) alsmede een beschouwing per 
deelplan gebied. 
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'Rapport 2: Interim fase' 
In "Rapport 2: Verantwoording Interim fase" zijn de risico's besproken die voortkomen uit 
de tijdelijke situatie waarin reeds ontwikkelingen in de omgeving van de huidige A9 worden 
doorgevoerd, terwijl deze weg nog niets is verplaatst. Ook hiervoor geldt dat de gemeente 
als bevoegd gezag een beslissing moet nemen of zij het restrisico aanvaardbaar acht op 
basis van de integrale afweging in deze rapportage.  
 
Conclusies 
Het plaatsgebonden risico, een harde norm, overlapt nergens de ontwikkelingen. Op dit 
punt zijn er geen wettelijke belemmeringen. Het plasbrandaandachtgebied (0 tot 30 meter 
van de route) speelt vooral in de interim-fase. In de eindsituatie zijn er enkele werklocaties 
waar rekening gehouden moet worden met dit aspect. Dit is voor nieuwe locaties goed in 
het plan te verwerken. Kenmerkend scenario voor de A4, A9 en Schipholweg is een 
calamiteit met brandbaar gas. In de rapportage daarom wordt ruim aandacht besteed aan 
aspecten schuilen, vluchten en optimalisatie optreden hulpdiensten. Het gehele 
bestemmingsplan Badhoevedorp ligt binnen het invloedsgebied van een toxisch scenario. 
Preparatie in de vorm van gedegen risicobeleid en -communicatie kan zeer effectief zijn bij 
een toxische calamiteit. 
 
Verantwoording 
Ten slotte de onderstaande bevindingen aan het College van Burgemeester en Wethouders 
voor te leggen: 
1. het nemen van een pakket aan maatregelen die resulteren in een verbetering van 
 de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zoals verwoord in het ‘Rapport-1:  
 Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014)'; 
2.  het leveren van een uiterste inspanning om de voorgestelde maatregelen en 
 keuzes, verwoord in de rapportage ‘Rapport-1: Verantwoording groepsrisico eind- 
 situa tie (2014)' optimaal te borgen; 
3. op basis van de integrale rapportage een afweging te maken omtrent de aanvaardbaar-
 heid van het restrisico;  
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1 Leeswijzer 

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens om het bestemmingsplan Badhoevedorp te 
herzien. De aanleiding hiervoor is het project waarbij de rijksweg A9 wordt omgelegd. Het 
nieuwe tracé zorgt er voor dat de weg ten zuiden van Badhoevedorp komt te liggen. 
Hierdoor komt er in de kern van Badhoevedorp ontwikkelingsruimte vrij en wordt de 
zuidkant van Badhoevedorp aantrekkelijk om in het kader van het nieuwe tracé te 
ontwikkelen. Ter onderbouwing van de ruimtelijke planprocedure dienen alle externe 
veiligheidaspecten in beeld te worden gebracht en tevens de effecten hiervan te 
analyseren. Dit rapport beschrijft de aandachtspunten voor de nieuw te realiseren situatie.  
 
Aangezien het bestemmingsplan zeer uitgebreid is en een veeIvoud aan 
ontwikkelingsgebieden is er gekozen voor een onderscheid in detaillering van de 
beschrijving. In het hoofdrapport zijn de meest belangrijke aspecten uitgewerkt. Voor de 
verantwoording bij het gehele bestemmingsplan is deze informatie relevant. In de bijlagen 
zijn dezelfde onderwerpen beschreven in een zeer complete vorm. Deze uitwerking is 
speciaal geschikt voor ruimtelijke keuzes op detailniveau. 
 

1.1 Context 

Onderhavige rapportage Rapport 1: Verantwoording GR eindsituatie (2014) maakt deel uit 
van in totaal drie rapportages. Het totaal bestaat uit:  
 

• Rapport 1: Hoofdrapport Verantwoording GR 
Bijlagen rapport-1: 
o Quickscan risicoparameters 
o Uitwerking in zones 
o Uitwerking per deelgebied 
o Borging maatregelen 
o Beschrijving scenario's 
o Kaarten zones 

• Rapport 2: Verantwoording Interim fase 
• Rapport 3: Kwantitative Risico Analyse (QRA) 

  
 
 

1.2 Leeswijzer 'Hoofdrapport' 

Hoofdstuk twee gaat in op een inleiding in het ontwikkelingsplan. In hoofdstuk drie worden 
de achtergronden van het externe veiligheidbeleid besproken. Hierin worden de begrippen 
plaatsgebonden risico, groepsrisico en de verantwoordingsplicht toegelicht. Hoofdstuk vier  
gaat in op de afbakening van risicobronnen en invloedsgebieden. In hoofdstuk vijf worden 
de resultaten van de risicoberekening (GR) gepresenteerd. De conclusies staan opgesomd 
in hoofdstuk zes, deze zijn zowel per zone als per (deel-)plangebied uitgewerkt. 

 

Rapport 2:  
Verantwoording GR 
Interim Fase 

  Rapport 1: 
Verantwoording GR 
eindsituatie (2014) 

Rapport 3:  
Kwantitatieve Risico-
analyse (QRA) 
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2 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de ruimtelijke plannen die ten 
grondslag liggen aan het nieuwe bestemmingsplan Badhoevedorp. 

2.1 De ruimtelijke ontwikkeling 

De gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn in 
2005 overeengekomen de rijksweg A9 om Badhoevedorp heen te leggen. In plaats van de 
huidige ligging door de kern van Badhoevedorp, zal de weg ten zuiden van Badhoevedorp 
komen te liggen. Op 12 juni 2008 heeft de Gemeenteraad het Masterplan Badhoevedorp 
vastgesteld, waarin onder andere de vrijgekomen ruimte door de omlegging van de A9 
wordt benut en het gebied ten zuiden van het huidige Badhoevedorp. Deze ontwikkelingen 
worden meegenomen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan dat voor geheel 
Badhoevedorp gaat gelden. In het kader van de procedure voor dit bestemmingsplan 
moeten verscheidene milieuonderzoeken worden uitgevoerd. In dit rapport wordt het 
aspect externe veiligheid beschouwd.  
 
Voor een deel van de ontwikkelingen in het bestemmingsplangebied heeft reeds 
besluitvorming plaatsgevonden door middel van Artikel 19 Wro-procedures. Deze 
ontwikkelingen worden meegenomen in het bestemmingsplan.  

 
 

 
Figuur 2.1 Globale plangrenzen van het te ontwikkelen gebied 

Voor de beschouwing van de veiligheid is er voor gekozen twee verschillende situaties te 
beschouwen:  

• Situatie A, huidig tracé A9; De interim fase waarbij conform het masterplan reeds 
ruimtelijke ontwikkelingen uitgewerkt worden vooruitlopend op de omlegging. 

• Situatie B, toekomstig tracé A9; waarbij alle ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan 
Badhoevedorp mogelijk worden vanwege het vrijkomen van gronden. 

De verantwoordingsplicht voor situatie A is in een apart rapport uitgewerkt "Rapport 2: 
verantwoording GR interim fase". Aan de verantwoordingsplicht voor situatie B is in dit rapport 

invulling gegeven.    
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In bijlage A van onderhavige rapportage is het resultaat van een quickscan opgenomen is 
een kwalitatieve en kwantitatieve inschatting gemaakt van de hoogte van de risico’s die 
veroorzaakt worden door deze ontwikkeling. Hierin werd geconstateerd dat de risico's 
behorend bij de A9, A4 en de Schipholweg leiden tot een toename van het groepsrisico en 
conform de Circulaire "Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" (verder: cRvgs) geldt in 
dat geval de verantwoordingsplicht. Voor de A4 en A9 is een kwantitatieve risicoanalyse 
gemaakt waarin de precieze toename van het groepsrisico is berekend.  

2.2 Functies en personendichtheden binnen het invloedsgebied 

Geprojecteerde functies in het plangebied 
Op basis van informatie van de gemeente en uit het Masterplan Badhoevedorp zijn de 
volgende ontwikkelingen binnen de verschillende deelgebieden beschouwd in deze 
rapportage. 
 
Tabel 2.1 Overzicht van deelgebieden met begindata en geplande ontwikkelingen  

Gebieden Datum begin 
uitvoering 

Programma in nieuw bestemmingsplan 

Lijndenhof 2013 120.000 m2 b.v.o. voor bedrijven/kantoren (70/30) 

  woningen 

Quatrebras 2013 550 woningen en appartementen 

  nieuwbouw bestaande lagere school (Rietveldschool) 

  vernieuwing sportfunctie 

Multifunctionele 

Accommodatie  

2011 nieuw dorpshuis (5.500 m2 b.v.o. waaronder kinderopvang, 

ouderencentrum, kantoorfuncties, bibliotheek, horeca en 

toneelzaal) 

Centrum 2014 300 woningen en appartementen 

  7.250 m2 b.v.o. winkels (50% uitbreiden / 50% verplaatsen) 

Schuilhoeve 

woonlocatie 

2012 700 woningen en appartementen 

 

Schuilhoeve 

werklocatie 

2016 45.000 m2 b.v.o. kantoren 

De Veldpost 2012 20 hectare sport- en recreatiegebied met sportkantines 

  50 woningen en appartementen (derden) 

Lijnden Q4 2011 70 woningen  

  25 woon-werk eenheden 

  2.000 m2 commerciële ruimte incl. kinderdagverblijf 

Langs de Ringdijk 

en in het dorp 

- Verschillende kleine woningbouwlocaties met circa 200 

woningen en appartementen.1 

Badhoevedorp - Alle bestaande bebouwing en functies 

 
In figuur 2.1 is de ligging van de verschillende deelgebieden binnen het bestemmingsplan 
Badhoevedorp zichtbaar.  
 

                                                                 
1. In bijlage  C, figuur C.1 is een kaart opgenomen met de indicatieve ligging van de verschillende 
 initiatieven. 
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Figuur 2.1 Ligging deelgebieden binnen het Masterplan Badhoevedorp 
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3 Wat is de verantwoordingsplicht? 

De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd en indien noodzakelijk welke 
veiligheidsverhogende maatregelen daarmee gepaard gaan. Met de verantwoordingsplicht 
zijn betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke afweging te maken waarin de 
veiligheid voor de maatschappij als geheel voldoende gewaarborgd is. Op deze manier 
wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen en 
geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen van een incident. Deze afweging is kwalitatief 
van aard en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een 
mogelijke calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de bevolking. Onderstaande 
figuur 1.1 geeft een overzicht van onderdelen die in een verantwoording naar voren komen. 
In de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (Oranjewoud/Save in opdracht van 
de Ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken, december 2007) zijn deze onderdelen 
nader uitgewerkt en toegelicht.  
 

 
Figuur 3.1 Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 

 

3.1 Hoe ziet de procesgang rondom de verantwoordingsplicht eruit?  

Aanleiding voor het in gang zetten van een verantwoordingsproces is vaak een ruimtelijke 
ontwikkeling in de nabijheid van een risicobron, waardoor een verhoging van het 
groepsrisico optreedt. Het verhoogde risico wordt veroorzaakt door een toename van het 
aantal personen binnen het invloedsgebied. Dit risico dient verantwoord te worden. Indien 
de verantwoordingsplicht niet is uitgewerkt, terwijl dit wel verplicht is, kan dit in geval van 
beroep tot vernietiging van het ruimtelijk besluit leiden. De invulling van de 
verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (de gemeenteraad in het 
bijzonder). Het bevoegd gezag neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het 
zogenaamde 'restrisico' dat overblijft na eventueel benodigde veiligheidsverhogende 
maatregelen.  
 
De onderhavige rapportage is bedoeld om het bevoegd gezag te begeleiden en te 
ondersteunen met een afwegingskader voor de te maken keuzes met betrekking tot de 
verantwoordingsplicht. Het opstellen van dit afwegingskader is in samenspraak gedaan 
met de betrokken partijen. Het bevoegd gezag dient dit basisdocument verder te vertalen in 
het ruimtelijk besluit (dit is specifiek een taak van de gemeente, omdat zij verantwoordelijk 
is voor de gemaakte keuzes). De eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) 
kan pas worden gemaakt wanneer ook het advies van de regionale brandweer is betrokken. 
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3.2 Wanneer verantwoorden? 

Conform de cRvgs moet het bevoegd gezag bij ruimtelijke plannen verantwoording over het 
groepsrisico afleggen bij elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 
of toename van het groepsrisico ten gevolge van de ontwikkeling van het plangebied. Het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht bij elke verandering van het 
groepsrisico de invulling van de verantwoordingsplicht. Bij de (her)ontwikkeling van 
Badhoevedorp is sprake van een toename van het groepsrisico veroorzaakt door meerdere 
risicovolle activiteiten in de omgeving. 

3.3 Restrisico 

Ongeacht de inzet van de gemeente, de ontwikkelaar en hulpverleningdiensten om de 
situatie zo veilig mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de 
kans op een ongeval, hoe klein ook, blijft altijd aanwezig. De procedure van verantwoording 
dient er voor om alle belangen zorgvuldig af te wegen en een goed onderbouwd besluit te 
nemen. Dit besluit is aan het bevoegd gezag van de gemeente Haarlemmermeer. 
 

3.4 Beschouwing aspecten verantwoordingsplicht in dit rapport 

Op basis van de aspecten die in figuur 2.1 zijn benoemd, is in dit rapport een vergelijking 
gemaakt tussen de huidige veiligheidssituatie en de veiligheidssituatie na de 
ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan Badhoevedorp. Het is belangrijk hier heel 
duidelijk te benoemen dat de verantwoordingsplicht bedoeld is om de toename van risico’s 
te verantwoorden die worden veroorzaakt door nieuwe ontwikkelingen binnen het 
bestemmingsplan. Het is dus primair niet de bedoeling om de huidige veiligheidssituatie te 
verbeteren, hoewel maatregelen bij nieuwe ontwikkelingen niet zelden een positieve 
uitwerking hebben op de bestaande situatie.  
 
In onderstaande tabel worden de verschillende aspecten gepresenteerd die beoordeeld 
worden met een korte uitleg waarom deze aspecten van belang zijn.  
 
tabel 3.1 Overzicht van de in dit rapport beschouwde externe veiligheidsaspecten  

Externe 
Veiligheidsaspecten 

Daarvan is beschouwd: Geeft inzicht in: 

Zelfredzaamheid (Beperkt) kwetsbare 
objecten 

Aanwezigheid van functies die grote aantallen personen 
herbergen. Functies met beperkt zelfredzame personen 
behoren ook tot deze categorie maar worden elders 
besproken. 

 Functies bestemd voor 
beperkt zelfredzame 
personen 

Aanwezigheid van personen die beperkt zelfredzaam zijn; 
personen die wegens hoge of jonge leeftijd of vanwege fysieke 
of mentale beperkingen niet zelfstandig kunnen vluchten. 

 Vluchtmogelijkheden In het geval van een calamiteit bieden snellere en makkelijk 
toegankelijke vluchtwegen een belangrijke veiligheidswinst 

 Schuilmogelijkheden Om de gevolgen van branden, drukgolven of giftige stoffen te 
beperken, bieden schuilmogelijkheden een uitkomst 

 Risicocommunicatie De mogelijkheden tot het bieden van een beter 
handelingsperspectief aan de personen in het plangebied 

Bestrijdbaarheid Bereikbaarheid Bij een calamiteit dient de hulpverlening goed en snel toegang 
te hebben tot het rampgebied. 
Binnen het plangebied dient de hulpverlening ongehinderd te 
werk kunnen gaan 

 Bluswatervoorzieningen Voor adequaat optreden van de brandweer zijn voldoende 
voorzieningen, zoals brandkranen en open water in de 
omgeving van belang, inclusief de bereikbaarheid daarvan. 
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Ruimtelijke 
maatregelen 

Ruimtelijke maatregelen In hoeverre een verplaatsing van de ontwikkelingen ten 
opzichte van de risicobron mogelijk is. 
Of functieverandering een vermindering van risico’s kan 
bewerkstelligen. 
De ruimtelijke oriëntatie van de functies. 

 Bouwkundige 
maatregelen 

De mogelijkheden tot het beperken van schade aan de 
gebouwen in het plangebied daarmee een veilige schuilplaats 
biedend aan personen. 

 

• Ino gÇJLmliiiAlllaiKc 
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4 Afbakeningen 

In dit hoofdstuk worden de verschillende afbakeningen gepresenteerd die gebruikt zijn 
voor het schrijven van de verantwoordingsplicht. Het gaat hierbij om de risicobronnen die 
relevant zijn voor de ontwikkelingen in het plangebied, welke scenario's voor kunnen 
komen in het plangebied ten gevolge van deze risicobronnen, en de uitgangspunten voor 
de gebiedsgerichte verantwoording die is gebaseerd op de eerste twee afbakeningen. De 
gebiedsgerichte verantwoording houdt in dat binnen de verantwoordingsplicht onderscheid 
wordt gemaakt tussen gebieden die onder een ander calamiteitenscenario vallen.  

4.1 Relevante risicobronnen en scenario's 

4.1.1 Relevante risicobronnen 

In dit rapport wordt de toename van het groepsrisico verantwoord, veroorzaakt door de 
risicobronnen en de nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van deze risicobronnen. Voor 
een uitgebreide uitwerking van (mogelijke) risicobronnen is een onderzoek uitgevoerd2. 
Figuur 3.1 toont een weergave van de risicobronnen in en om het plangebied, inclusief 
indicatieve invloedgebieden. 
 

 
Figuur  4.1  Verkleinde weergave knelpuntenkaart uit Quicscan 

 
In onderstaande tabel 3.1 is aangegeven welke risicobronnen als 'mogelijk relevant' voor 
het bestemmingsplan zijn aangemerkt. Deze bronnen worden behandeld in onderhavige 
verantwoordingsrapportage.

                                                                 
1. opgenomen in deze rapportage als bijlage A: Quickscan externe veiligheid, Bestemmingsplan Badhoevedorp, 

gemeente Haarlemmermeer; revisie 01; Oranjewoud; maart 2010  
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tabel 4.2: opsomming relevante risicobronnen 
Naam  Type risicobron  Ruimtelijke beperking 
   
A4 Transportas Plasbrandaandachtgebied van 30 meter 

200 meter aan weerszijden van de weg conform CRvgs 
A9 Transportas Plasbrandaandachtgebied van 30 meter  

200 meter aan weerszijden van de weg conform CRvgs 
Schipholweg Transportas 200 meter aan weerszijden van de weg conform CRvgs 
Lokale routering S106 Transportas invloedgebied van LPG = 325 m. aan weerszijden van de weg 
Kerosineleiding 
Amsterdam-Schiphol 

Transportas 1. Belemmeringenstrook van 5 meter  
2. PR 10-6 van 15 meter 

   

A. Morsch en Zn LPG 
tankstation 

Bevi-inrichting PR 10-6 van 45 meter 

Hogedruk 
aardgasleiding 
 W-534-39-KR 

Transportas Belemmeringenstrook van 5 meter 

Schiphol Luchthaven Beperkingengebied 3: verklaring geen bezwaar nieuwe 
gebouwen 

 
 

4.1.2 Relevante scenario's 

De risicobronnen die zijn onderkend hebben verschillende scenario's. Er worden 
calamiteiten met brandbare gassen en -vloeistoffen en toxische stoffen onderkend. 
Over de A4 en A9 worden zowel brandbare gassen, brandbare vloeistoffen als toxische 
vloeistoffen getransporteerd. Over de Schipholweg worden zowel brandbare vloeistoffen 
als brandbare gassen vervoerd. Over de S106 worden brandbare gassen vervoerd. De 
Amsterdam-Schiphol pijpleiding vervoert een brandbare vloeistof.  
 

 
Figuur 4.2 Ligging ontwikkeling in relatie tot invloedsgebieden van A4, A9, Schipholweg en Amsterdam-Schiphol 
kerosineleiding 

A9 

A4 

LPG-tankstation 

S106 

Amsterdam-
Schiphol pijpleiding 

MFA Rietveldschool 
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De gele gebieden hebben betrekking op het invloedsgebied van een BLEVE, het rode gebied 
op dat van een plasbrand en het groene gebied geeft aan waar alleen een toxisch 
invloedsgebied geldt. Het fakkelbrandscenario is alleen van toepassing op de leiding die in 
het noordoosten van het plangebied ligt. Er zijn geen ontwikkelingen die binnen deze 
contour vallen, zodat het fakkelbrandscenario voor deze verantwoordingsplicht niet van 
belang is. Hetzelfde geldt voor het LPG-tankstation: het invloedsgebied van 150 meter ligt 
niet over een toekomstige ontwikkeling heen en dus zal deze risicobron buiten 
beschouwing blijven in de verantwoordingsplicht. 
De calamiteit die door luchtverkeer van Schiphol op kan treden, is gerelateerd aan het 
neerkomen van een vliegtuig of het doorschieten ervan op de start- en landingsbaan.  
 
In het plangebied kunnen dus ten gevolge van risicobronnen de volgende effecten 
optreden:  
• effecten ten gevolge van een BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion);  
• effecten ten gevolge van een plasbrand; 
• effecten ten gevolge van een toxisch scenario; 
 
• BLEVE-scenario: het scenario waarbij een LPG-tankwagen met brandbaar gas (vaak 

propaan) tot ontploffing komt en een druk- en hittegolf veroorzaakt. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen een 'warme' BLEVE, die kan optreden na ca. 20-30 minuten forse 
hittebelasting van een LPG-tankwagen en een 'koude' BLEVE die instantaan op kan 
treden na een mechanisch defect van de LPG-tankwagen. Een ‘warme’ BLEVE wordt bij 
vervoer van LPG over de weg niet als relevante calamiteit beschouwd. Het 
invloedsgebied (ook wel 1%-letaliteitgebied3), van een BLEVE bedraagt ca. 325 meter. 

• Plasbrand scenario: Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling 
onbeschermde personen overlijden dan wel verwond kunnen worden. Het overslaan 
van brand kan voor verdere verspreiding zorgen. Het invloedsgebied van een plasbrand 
op de weg bedraagt 58 meter.  

• Toxisch scenario: Het gevaar van een toxische wolk4 is dat deze door personen in de 
omgeving van het incident ingeademd worden. Afhankelijk van de concentratie en 
tijdsduur kan door blootstelling letaal letsel optreden. Het invloedsgebied kan enkele 
kilometers bedragen en hangt mede af van de weersgesteldheid op het moment van de 
calamiteit. Gezien het grote effectgebied van dit scenario dient binnen het gehele 
bestemmingsplangebied met een toxisch effect rekening gehouden te worden. 

 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de scenario’s wordt naar bijlage 1 verwezen. 

 
 

                                                                 
3 1%-letaliteitgebied is het gebied waarbinnen 1% van de blootgestelde personen overlijdt 
4  Bij (zeer) giftige vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de ketelwagen lek raakt en 

een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) giftige vloeistoffen waardoor een gaswolk 
ontstaat en dezelfde effecten als een gaswolk van giftige gassen.  

Voor de verantwoording van het groepsrisico is uitgegaan van de risicobronnen A4, A9, 
Schipholweg, lokale routering T106 en de Amsterdam-Schiphol kerosineleiding. Het LPG 
tankstation, de aardgasleiding en luchthaven schiphol hebben geen directe impact op 
de ruimtelijke plannen. 
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4.2 Gebiedsgerichte verantwoording 

Om op een overzichtelijke manier de verantwoordingsplicht te kunnen invullen is gekozen 
voor een gebiedsgerichte verantwoording. Dit wil zeggen dat uitgaande van de 
maatgevende scenario's gekozen is voor de indeling van het bestemmingsplangebied in 
verschillende zones waarbinnen verschillende aandachtspunten bestaan op het gebied van 
de verantwoording.  
 
De zones die bij de afstanden horen vallen gelijk met de contouren die in figuur 2.1 zijn 
weergegeven. Binnen de zones geldt een specifieke verantwoording, geënt op de 
calamiteiten die kunnen voorkomen en de afstand tot de risicobron.  
 
De gebieden die worden beschouwd zijn als volgt afgebakend met daarachter de 
maatgevende scenario's: 
• Zone-I; Gebied binnen 30 meter van een transportas: plasbrand, BLEVE en toxisch 

scenario; 
• Zone-II; Gebied tussen 30 en 325 meter van een transportas BLEVE en toxisch scenario  
• Zone-III; Overig gebied: toxisch scenario. 
• Het toxisch scenario bestrijkt geheel Badhoevedorp, daardoor geldt voor elk deel van 

het plangebied dat het binnen een invloedsgebied gelegen is.  
 

Niet alle deelgebieden zijn binnen elke zone gelegen. Hieronder in de tabel volgt een 
overzicht hiervan. 
 
tabel 4.3 Overzicht van ligging deelgebieden in verschillende zones  

Zone-I Zone-II Zone-III 
Deelgebied 

A4 A9 A4 A9 Schipholweg A4 A9 

Lijnden Q4      X X 

Lijndenhof  X  X X X X 

Quatrebras    X X X X 

Schuilhoeve 
woonlocatie 

 X X X X X X 

Schuilhoeve 
werklocatie 

X  X X  X X 

Veldpost   X X X X X 

Centrum      X X 

MFA      X X 

 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de afstandsbepaling van een calamiteit tot aan 
nieuwe ontwikkelingen belangrijk is binnen de verantwoording. Hoewel dit geen al te 
moeilijke opgave lijkt, is in de bijlage toch een beschrijving van de afstandsbepaling 
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toegevoegd. Met name bij een lijnbron (zoals een rijksweg) is het goed duidelijk aan te 
geven hoe deze afstand wordt bepaald. 
 
  

• Ino gÇJLmliiiAlllaiKc 
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5 Omvang groepsrisico 

In het rapport “Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen, Bestemmingsplan 
Badhoevedorp” (Oranjewoud/Save, juni 2010) zijn verschillende risicoberekeningen 
gemaakt.  
 
In figuur 5.1 zijn de resultaten van twee verschillende berekeningen tegen elkaar afgezet:  

• het groepsrisico veroorzaakt door vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
toekomstige A9 met de huidige ruimtelijke situatie, met de groene lijn 
weergegeven en; 

• het groepsrisico veroorzaakt door vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
toekomstige A9 met de toekomstige ruimtelijke situatie (variant 2), weergegeven 
met de rode lijn. 

 
In figuur 5.2 zijn de resultaten van twee verschillende berekeningen tegen elkaar afgezet:  

• het groepsrisico veroorzaakt door vervoer van gevaarlijke stoffen over de A4 met de 
huidige ruimtelijke situatie, met de groene lijn weergegeven en; 

• het groepsrisico veroorzaakt door vervoer van gevaarlijke stoffen over de A4 met de 
toekomstige ruimtelijke situatie (variant 2), weergegeven met de rode lijn. 

 
 

Figuur 5.1 Het berekende groepsrisico voor de autonome situatie (rood) en toekomstige situatie (groen) voor de 
verlegde A9 
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Figuur 5.2 Het berekende groepsrisico voor de autonome situatie (groen) en de toekomstige situatie (rood) voor de 
huidige A4 
 
In figuren 5.1 en 5.2 is zichtbaar dat de ontwikkelingen in het plangebied leiden tot een 
verhoging van het groepsrisico. De verhoging van het groepsrisico is te verklaren doordat 
personen aan de omgeving wordt toegevoegd. Er is géén sprake van een overschrijding van 
de oriëntatiewaarde.  
De ontwikkelingen in het bestemmingsplan leiden dus tot een toename van het 
groepsrisico die conform de cRvgs verantwoord dient te worden. 
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6 Conclusies 

Hieronder worden kort de belangrijkste constateringen en aanbevelingen samengevat per 
aspect van de verantwoordingsplicht. Op basis hiervan kan de gemeente het restrisico 
afwegen. Dit hoofdstuk levert de input voor de bestemmingsplanparagraaf. 
 

6.1 Groepsrisico   

Een toename van het groepsrisico vindt plaats ten gevolge van de ontwikkelingen 
(bouwplannen). De verplaatsing van de A9 naar het zuidelijke tracé heeft een positief effect 
op het groepsrisico van de bestaande kern Badhoevedorp. Zowel het groepsrisico behorend 
bij de A9 als bij de A4 neemt toe. 
 

6.2 Specifieke aandachtspunten per zone 

6.2.1 Zone I: 0 - 30 meter  

Kenmerkend scenario in Zone-I is 'de plasbrand'. Deze zone wordt tevens beïnvloed door de 
mogelijkheid van BLEVE en toxische effecten. 
• Meerdere (beperkt) kwetsbare objecten zijn geprojecteerd in Zone-I; 
• Functies speciaal bedoeld voor beperkt zelfredzame personen zijn niet in de zone 

aanwezig; 
• Het wordt aanbevolen geen functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen in de 

zone op te richten; 
• Indien wel ontwikkeld wordt in de zone dan wordt geadviseerd voldoende aandacht te 

besteden aan de volgende aspecten: 
o Overdrachtsmaatregelen: aanleg van een vloeistofkerende of -bergende 

voorziening; 
o Voldoende bluswater; 
o Bereikbaarheid voor hulpdiensten; 
o Risicocommunicatie, zodat zelfredzaamheid van personen verbetert; 
o Bij een toxisch ongeval dient de mechanische ventilatie afsluitbaar te zijn.  

 

6.2.2 Zone II: 30 - 325 meter  

Kenmerkend scenario in Zone-II is 'de BLEVE'. Deze zone wordt tevens beïnvloed door de 
mogelijkheid van toxische effecten. Zone-II ligt buiten het invloedgebied van 
plasbrandeffecten 
 
• Meerdere (beperkt) kwetsbare objecten zijn geprojecteerd in Zone-II; 
• Een functie speciaal bedoeld voor beperkt zelfredzame personen is niet in de plannen 

opgenomen, maar de mogelijkheid wordt wel opengehouden; 
• Het wordt aanbevolen binnen 200 meter van de transportassen geen functie speciaal 

bedoeld voor beperkt zelfredzame personen op te richten; 
• Bouwkundige maatregelen tegen een BLEVE zijn technische mogelijk, maar hebben 

hoge kosten en zijn architectonisch een uitdaging om in te passen; 
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• Bij een toxisch ongeval dient de mechanische ventilatie afsluitbaar te zijn; 
• Bij alle ontwikkelingen in deze zone wordt geadviseerd voldoende aandacht aan 

risicocommunicatie te besteden, met speciale aandacht voor de functies voor beperkt 
zelfredzame personen waar een calamiteitenplan voor kan worden opgesteld. 

 

6.2.3 Zone III: overig gebied 

Kenmerkend scenario in Zone-III is 'het toxisch scenario'. Effecten van plasbrand en BLEVE 
reiken niet tot in Zone-III. Toxische vloeistoffen(LT3) hebben een invloedsgebied van meer 
dan 4 kilometer. Hierdoor bestrijkt het toxische scenario het grondgebied van Badhoeve 
dorp (en verder).  
 
• Meerdere (beperkt) kwetsbare objecten zijn geprojecteerd in zone-III; 
• Meerdere functies speciaal bedoeld voor beperkt zelfredzame personen zijn in de zone 

aanwezig, namelijk kinderdagverblijf Borus in Lijnden Q4 en het MFA;  
• Het wordt aanbevolen voor de functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen de 

mechanische ventilatie afsluitbaar te maken en voldoende aandacht te besteden aan 
risicocommunicatie. 

 

6.3 Specifieke aandachtspunten per ontwikkelingsgebied 

6.3.1 Lijndenhof  

In dit deelgebied is een LPG-tankstation geprojecteerd. Bij voorkeur is de ligging hiervan 
dichtbij de A9, in verband met een korte aanrijdroute voor aflevering van LPG. Binnen het 
invloedsgebied van 150 meter dienen geen grote personendichtheden te worden 
geprojecteerd. Daarvoor kan het tankstation het beste binnen een gebied van (extensieve) 
bedrijvigheid worden gerealiseerd en niet te dichtbij woningbouw (afstand > 45 m. vanaf 
vulpunt en ondergronds reservoir). Binnen de plaatsgebonden risicocontour (waarvan de 
grootte afhankelijk is van de doorzet) mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten worden 
opgericht. Binnen dit deelgebied is sprake van overlapping van het 
plasbrandaandachtsgebied (PAG) met de geplande ontwikkelingen. Dit betekent dat hier 
een aantal extra maatregelen dienen te worden overwogen op het gebied van overdracht en 
eventueel bouwkundige maatregelen: 
• Overdrachtsmaatregelen: aanleg van een vloeistofkerende of -bergende voorziening. 

Een dergelijke functie kan ruimtelijk relevant zijn, indien op de verbeelding ruimte 
ervoor wordt gereserveerd. 

• Bouwkundige maatregelen: Ten eerste dient voorkomen te worden dat vloeistoffen zich 
onder het gebouw kunnen verspreiden (bijvoorbeeld in een half open parkeergarage). 
Wellicht is het ook raadzaam om geen parkeergarages te bouwen binnen het PAG of 
direct ernaast. Indien een plasbrand pas aan de voet van het gebouw gekeerd wordt zal 
ook het ontwerp van de gevel in dat kader beschouwd moeten worden. De 
gevelmaterialen dienen bestand te zijn tegen de hitte die vrij komt door de plasbrand. 

• Het is raadzaam rekening te houden met goede ontvluchtingsmogelijkheden en goede 
bereikbaarheid voor de brandweer. Dit kan planologisch geborgd worden door de 
vluchtwegen op te nemen in de verbeelding en ze daarin voldoende breed te maken. 

• Risicocommunicatie dient ingezet te worden om het handelingsperspectief van de 
personen te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan een omroepinstallatie, de 
aanwezigheid van BHV-ers en het voldoende vaak oefenen van een evacuatie. 
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6.3.2 Lijnden Q4 

Kinderdagverblijf Borus wordt in dit gebied ontwikkeld en ligt binnen een gebied waarin 
alleen een toxisch scenario relevant is. Hierbij is het van belang dat de nadruk ligt op 
risicocommunicatie en dat de afsluitbaarheid van de mechanische ventilatie mogelijk is. 
Het is raadzaam een speciaal calamiteitenplan op te stellen. 

6.3.3 Quatrebras 

In dit deelgebied vindt vernieuwing van een basisschool plaats. Deze ligt enkel binnen het 
invloedsgebied van een toxisch scenario. Hier is het noodzakelijk dat het 
handelingsperspectief van de personen wordt verbeterd en wordt eveneens aangeraden de 
mechanische ventilatie afsluitbaar te maken. In het zuidelijke gedeelte dienen maatregelen 
met betrekking tot vluchtmogelijkheden en bestrijdbaarheid te worden overwogen. Het gaat 
dan met name om de ontsluiting van de woningen die daar gelegen zijn en de 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten.  

6.3.4 MFA 

De ontwikkeling is alleen binnen het invloedsgebied van toxische stoffen gelegen. 
Maatregelen hoeven dus alleen genomen te worden op het vlak van risicocommunicatie en 
bouwkundige eisen. Aangezien in het MFA ook functies voor beperkt zelfredzame personen 
zijn geprojecteerd, geldt dat bij de risicocommunicatie specifiek moet worden gelet op in 
het veiligheid brengen van deze beperkt zelfredzame personen. Bovendien is met het oog 
op deze personen het raadzaam de mechanische ventilatie afsluitbaar te maken.  

6.3.5 Veldpost 

Door dit deelgebied heen loopt de Amsterdam-Schiphol pijleiding (die kerosine 
transporteert) . Om problemen met de PR 10-6/jr. contour te voorkomen, wordt aangeraden 
bouwwerken buiten deze contour van 15 meter te bestemmen. Voor de clubhuizen die bij 
de sportfunctie horen, wordt de aanwezigheid van beperkt zelfredzame perosnen niet 
uitgesloten in het bestemmingsplan. Bij voorkeur wordt bij het oprichten van dergelijke 
functies zo veel mogelijk afstand gehouden tot de transportassen gehouden. Daarnaast 
dient aandacht besteed te worden aan risicocommunicatie indien beperkt zelfredzame 
personen aanwezig zijn.  

6.3.6 Centrum 

De ontwikkelingen liggen ver af van de A9 en de A4 en dus enkel binnen het invloedsgebied 
van een toxisch ongeval. Het meest kosteneffectief is de optie om via risicocommunicatie 
de zelfredzaamheid van de aanwezigen te vergroten. 

6.3.7 Schuilhoeve-Werklocatie 

In dit deelgebied wordt de vestiging van functies met de doelgroep Beperkt zelfredzame 
personen niet uitgesloten. Binnen de 200 meter van de A4 en A9 is gelet op de effecten van 
een BLEVE het niet gewenst dat dergelijke functies voor beperkt zelfredzame personen 
worden toegestaan. Binnen dit deelgebied is sprake van overlapping van het 
plasbrandaandachtsgebied (PAG) met de geplande ontwikkelingen. Dit betekent dat hier 
een aantal extra maatregelen dienen te worden overwogen op het gebied van overdracht en 
eventueel bouwkundige maatregelen: 
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• Overdrachtsmaatregelen: aanleg van een vloeistofkerende of -bergende voorziening. 
Een dergelijke functie kan ruimtelijk relevant zijn, indien op de plankaart ruimte ervoor 
wordt gereserveerd. 

• Bouwkundige maatregelen: Ten eerste dient voorkomen te worden dat vloeistoffen zich 
onder het gebouw kunnen verspreiden (bijvoorbeeld in een half open parkeergarage). 
Indien een plasbrand pas aan de voet van het gebouw gekeerd wordt zal ook het 
ontwerp van de gevel in dat kader beschouwd moeten worden. De gevelmaterialen 
dienen bestand te zijn tegen de hitte die vrij komt door de plasbrand. 

• Het is raadzaam rekening te houden met goede ontvluchtingsmogelijkheden en goede 
bereikbaarheid voor de brandweer. Dit kan planologisch geborgd worden door de 
vluchtwegen op te nemen in de Verbeelding en ze daarin voldoende breed te maken. 
Het aspect bereikbaarheid geldt zowel voor toegankelijkheid van gebouwen als 
toegang tot de bron. 

• Risicocommunicatie dient ingezet te worden om het handelingsperspectief van de 
personen te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan een omroepinstallatie, de 
aanwezigheid van BHV-ers en het voldoende vaak oefenen van een evacuatie. 

6.3.8 Schuilhoeve-Wonen 

De woningen in dit deelgebied worden op een korte afstand van de nieuwe A9 en de A4 
ontwikkeld. Er zal daarom extra aandacht dienen te worden geschonken aan 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Hierbij is het zaak rekening te houden met goede 
ontvluchtingsmogelijkheden en goede bereikbaarheid voor de brandweer. Dit kan 
planologisch geborgd worden door de vluchtwegen op te nemen in de Verbeelding en ze 
daarin voldoende breed te maken. Bovendien dient risicocommunicatie ingezet te worden 
om het handelingsperspectief van de personen te verbeteren. 

6.3.9 Losse ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan 

De ontwikkelingen hebben in het algemeen betrekking op de omzetting van een bepaalde 
vigerende bestemming naar een bestemming wonen. Daarnaast is er aan de sprake van de 
aanleg of uitbreiding van een hotel en uitbreiding van een kinderdagverblijf. Voor de 
meeste ontwikkelingen geldt dat ze in het noorden van het bestemmingsplan zijn gelegen 
en daardoor een veiligere situatie ontstaat wanneer de A9 ten zuiden van Badhoevedorp 
wordt omgelegd. Alleen voor het kinderdagverblijf is het raadzaam een afsluitbare 
mechanische ventilatie aan te leggen tegen een toxisch scenario. Voor de woningen aan de 
Meidoornlaan en de twee ontwikkelingen direct aan de Schipholweg, wordt de borging van 
voldoende vluchtwegen van de risicobron af en de bereikbaarheid voor hulpdiensten 
geadviseerd. Bij alle gevallen vormt risicocommunicatie een belangrijk middel om de 
veiligheid te verbeteren. 
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7 Bijlagen bij hoofdrapport 
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Bijlage A:  Quickscan
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1 Inleiding 

De gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn in 
2005 overeengekomen de A9 ten zuiden van Badhoevedorp om te leggen. In plaats van de 
huidige ligging door Badhoevedorp, zal de weg ten zuiden van Badhoevedorp komen te 
liggen. Op 12 juni 2008 heeft de Gemeenteraad het Masterplan Badhoevedorp vastge-
steld, waarin onder andere de vrijgekomen ruimte door de omlegging van de A9 wordt 
benut en gebied ten zuiden van het huidige Badhoevedorp. Deze ontwikkelingen worden 
meegenomen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan dat voor geheel Badhoevedorp 
gaat gelden. In het kader van de procedure voor dit bestemmingsplan moeten verschei-
dene milieuonderzoeken worden uitgevoerd. In dit rapport wordt het aspect externe 
veiligheid beschouwd.  
 
Voor een deel van de ontwikkelingen in het bestemmingsplan gebied heeft reeds 
besluitvorming plaatsgevonden door middel van Artikel 19 Wro-procedures. Deze 
ontwikkelingen worden meegenomen in het bestemmingsplan. Voor het onderzoek 
externe veiligheid is het de bedoeling dat twee verschillende situaties worden be-
schouwd:  

• Situatie A; huidig tracé A9 waarbij conform het masterplan reeds ruimtelijke 
ontwikkelingen uitgewerkt worden. 

• Situatie B; toekomstig tracé A9 waarbij ontwikkelingen in de as van het dorp 
Badhoevedorp mogelijk worden vanwege het vrijkomen van gronden. 

 

 
Figuur 1.1 Globale plangrenzen van het te ontwikkelen gebied 
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1.1 Doel quickscan externe veiligheid 

Het doel van deze quickscan externe veiligheid is tweeledig. Als eerste wordt geïnventari-
seerd welke risicobronnen in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. 
Vervolgens wordt per risicobron geanalyseerd of deze in het kader van externe veiligheid 
beperkingen op kan leggen aan de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied. 
Hierbij wordt ook geanalyseerd of nader onderzoek naar een specifieke risicobron 
noodzakelijk is. 
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2 Beleidskader externe veiligheid 

2.1 Vigerend beleidskader 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepas-
sing. Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), het beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in 
de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs). Binnen het beleidska-
der voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er 
belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
 
Plaatsgebonden Risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 
gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een 
fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het 
gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden 
met eenzelfde PR. Binnen de 10-6 contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen 
geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten 
geldt de 10-6 contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 
 
Groeprisico (GR) 
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt 
met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 
ontwrichting. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergege-
ven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N), de fN-
curve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 
invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders 
bepaald), ofwel door de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de 
omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 
 
Verantwoordingsplicht 
De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd en indien noodzakelijk welke 
veiligheidsverhogende maatregelen daarmee gepaard gaan. Met de verantwoordings-
plicht worden betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke afweging te 
maken waarin de veiligheid voor de maatschappij als geheel voldoende gewaarborgd 
wordt.  Op deze manier wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij zoveel mogelijk de 
risico's zijn afgewogen en geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen van een incident. 
Deze afweging is kwalitatief van aard en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van 
bestrijdbaarheid van een mogelijke calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de 
bevolking. Onderstaande figuur 2.1 geeft een overzicht van onderdelen die in een 
verantwoording naar voren komen. In de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico 
(Oranjewoud/Save in opdracht van de Ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken, 
december 2007) zijn deze onderdelen nader uitgewerkt en toegelicht.  
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figuur 2.1  Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 
 
Hogedruk aardgasleidingen en K1,K2,K3 
Op dit moment is de overheid bezig de circulaire "Zonering langs hoge druk aardgaslei-
dingen"uit 1984  en de circulaire "bekendmaking van voorschriften ten behoeve van 
zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2, en K3 
categorie" uit 1991 aan te passen in een nieuwe AMvB. Hierdoor zal het toetsingskader 
voor deze buisleidingen ook conform de systematiek met PR en GR gaan werken. 
Gemeenten worden geadviseerd om op dit beleid te anticiperen. 

2.2 Recente ontwikkelingen in het beleid 

In het afgelopen jaar, 2009,  en in het huidige jaar staan meerdere veranderingen in 
wetgeving op stapel of zijn reeds geïmplementeerd. Om te zorgen dat deze ontwikkelin-
gen niet vergeten worden in de beschouwing van externe veiligheid en met name met het 
oog op toekomstige consequenties van veranderende wetgeving, is hieronder een 
overzicht opgenomen van wat er speelt: 
 
Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de weg 
en het water. Knelpunt hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang en samen-
stelling van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan 
eveneens ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De overheid is voorne-
mens een zogeheten Basisnet vast te stellen met routes die worden aangewezen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid achter het landelijke Basisnet is dat een 
plafond vastgesteld  wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook worden rand-
voorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. Omdat het ontwikkelen van instrumen-
ten voor dit beleid bijzonder complex is, en de gevolgen voor vervoerders en de ruimtelij-
ke ordening ingrijpend kunnen zijn, vindt nog veel discussie plaats en loopt de vaststel-
ling van het Basisnet achter op schema. Het Basisnet zal onderdeel uitmaken van het 
wettelijke kader van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) dat eind 2008 
als ambtelijk concept is gepubliceerd, maar nog geen vastgesteld beleid is. 
 
Plasbrandaandachtgebied (PAG) 
Een nieuw onderdeel van het Basisnet is het plasbrandaandachtgebied. De volgende 
paragraaf citeert het hoofdrapport van de "Eindrapportage Basisnet Weg" (oktober, 2009) 
 
"Plasbrandaandachtgebied (PAG) = het gebied tot 30 meter van de weg waarin, bij de 
realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten 
van een plasbrand. […]De 30 meter voor het PAG wordt gemeten vanaf de rechterrand van 
de rechterrijstrook. […] Mócht een gemeente willen bouwen in een PAG dan wordt er dus 
rekening gehouden met de effecten van een plasbrand. Rekening houden met de effecten 
van een plasbrand bestaat uit een verantwoording van de keuze om in dat gebied te gaan 
bouwen. Die verantwoording lijkt op hetgeen bij Groepsrisico vereist is. In de verantwoor-
ding moet onder meer aangegeven worden of er een alternatieve locatie voorhanden is, 
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welke maatregelen te nemen zijn om de effecten van een plasbrand tegen te gaan, hoe 
rekening gehouden is met de mogelijkheden voor de hulpverlening om bij een ongeval in 
te grijpen en hoe rekening is gehouden met de zelfredzaamheid van de mensen die in die 
gebouwen komen te wonen of te werken. In het BTEV is beschreven aan welke voorwaar-
den het bouwen in een PAG moet voldoen. Om gemeenten bij de PAG-verantwoording 
tegemoet te komen zal daar een handreiking voor gemaakt worden. De uiteindelijke 
besluitvorming ligt bij de gemeente zodat lokaal maatwerk mogelijk is. Gemeenten zijn 
dan ook eindverantwoordelijk voor het ruimtelijk besluit." 
 
Wijziging 'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'  
In de wijziging van de 'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (CRvgs), 
gepubliceerd op 21 december 2009 in de Staatscourant, is ingespeeld op de ontwikkelin-
gen rondom basisnet Weg en basisnet Water. De ontwikkelingen rondom Basisnet Spoor 
zijn nog niet zo ver gevorderd. Veranderingen die vanwege de ontwikkelingen omtrent 
Basisnet Weg en Water zijn doorgevoerd, betreffen de volgende:  
• berekeningen van PR 10-6/jr.-contouren voor wegen zijn niet meer nodig, aangezien 

veiligheidszones in bijlage 5 zijn gegeven die als plaatsvervangend voor de PR 10-

6/jr.-contouren gelden. 
• bij vaarwegen is een onderscheid gemaakt tussen 'rode' en 'zwarte' vaarwegen 

afhankelijk van het type schip dat over deze vaarweg stoffen vervoert. In bijlage 6 is 
dit onderscheid gemaakt en tevens aangegeven welke transporthoeveelheden dienen 
te worden gehanteerd bij risicoberekeningen. Deze aantallen zijn zo gekozen dat ze 
geen PR 10-6/jr.-contour veroorzaken die buiten de vaarweg is gelegen. Vaarwegen 
die niet in de bijlage worden genoemd, hebben geen noemenswaardige risicocontou-
ren.  

• Bij de berekening van het groepsrisico voor zowel Weg als Water dienen de getallen 
uit respectievelijk bijlage 5 en 6 te worden gebruikt. In het geval van de Weg wordt 
alleen nog gebruik gemaakt van de hoeveelheden LPG. Het groepsrisico dient echter 
nog wel berekend te worden binnen het grootste invloedsgebied van de gevaarlijke 
stoffen die over de weg worden vervoerd. 

 
Besluit externe veiligheid buisleidingen  
Op 19 augustus 2009 heeft het kabinet het ontwerp-Besluit externe veiligheid buisleidin-
gen (Bevb) toegezonden aan de Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit brengt het externe 
veiligheidsbeleid voor buisleidingen op dezelfde lijn als het beleid voor inrichtingen en 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Hier gaat eveneens een grenswaarde en richtwaarde voor 
het plaatsgebonden risico gelden alsmede een verantwoordingsplicht ten aanzien van het 
groepsrisico voor het bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening. Voor de verantwoor-
dingsplicht is een onderscheid gemaakt tussen het 1%-letaliteitsgebied en het 100%-
letaliteitsgebied. Binnen eerstgenoemd gebied geldt een uitgebreide verantwoordings-
plicht, in laatstgenoemd gebied dient alleen bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
beschouwd te worden. Een bestemmingsplan geeft de ligging weer van de in het 
plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende belemmeringen-
strook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De belemmeringenstrook 
bedraagt ten minste vijf meter aan weerszijden van een buisleiding gemeten vanuit het 
hart van de buisleiding.     
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3 Inventarisatie risicobronnen 

Oranjewoud heeft geïnventariseerd welke risicobronnen in de omgeving van het 
plangebied aanwezig zijn. Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van de volgende 
risicovolle activiteiten: 
1. Inrichtingen, welke onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen; 
2. Transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water; 
3. Hogedruk aardgasleidingen en K1,K2,K3-vloeistofleidingen. 
 
Voor de inventarisatie van de risicobronnen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
• Actuele tellingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, RWS Advies-

dienst Verkeer en Vervoer, (2010); 
• Beleidsvrije marktprognose vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, ProRail 

(2007); 
• Wijziging 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (2009); 
• Hoofdrapport van de "Eindrapportage Basisnet Weg" (oktober, 2009) 
• Gemeente Haarlemmermeer; 
• Provincie Noord-Holland. Risicokaart via www.risicokaart.nl; 
• Nederlandse Gasunie NV, memo "Eisen omgevingsdata in het kader van groepsrisi-

coberekeningen bij ruimtelijke ontwikkeling, revisie 3"; 
• Planbureau voor de Leefomgeving; 
• Ministerie van VROM. 
 
In figuur 3.1 is een verkleinde weergave zichtbaar van de knelpuntenkaart die is 
opgesteld naar aanleiding van de inventarisatie van risicobronnen uit dit hoofdstuk. 
Hierop zijn de relevante risicobronnen weergegeven. In de bijlage is de kaart in de 
originele grootte opgenomen. Voor verdere informatie wordt naar de rest van dit 
hoofdstuk verwezen. 
 

 
Figuur 3.1 Verkleinde weergave knelpuntenkaart 
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3.1 Bevi-inrichtingen 

 

3.1.1 Bevi-Inrichtingen in het plangebied 

Uit de risicokaart van de provincie Noord-Holland en informatie van de gemeente blijkt dat 
binnen het plangebied de volgende Bevi-inrichtingen zijn gelegen: 
 
A. Morsch en Zn LPG tankstation 
Het tankstation heeft een PR 10-5 van 25 meter en een 10-6 van 45 meter vanaf het vulpunt 
van de LPG-tank en een invloedsgebied van 150 meter vanaf het vulpunt van de LPG-tank. 
Het LPG-reservoir heeft een PR 10-5 van 15 meter en een 10-6 van 25 meter. Bij de 
afleverzuil hoort een PR 10-6 van 15 meter. Dit tankstation is dus relevant voor de 
ontwikkeling. 
 
Sportcomplex met zwembad 
Het sportcomplex heeft volgens de risicokaart geen PR 10-6 en een invloedsgebied van 90 
meters. Het invloedsgebied behoort bij een opslag van chloorbleekloog voor het 
zwembad. Vanwege de ligging binnen het plangebied is sprake van een relevante 
risicobron.  
 
Dangerous Goods 
Het bedrijf is als Bevi-inrichting niet relevant meer voor de ontwikkelingen. Dat komt 
omdat ze inmiddels intern verhuisd zijn naar een kleiner gedeelte en minder gevaarlijke 
stoffen hebben (< 10 ton). Ze vallen nu onder het Activiteitenbesluit, de vergunning op de 
oude locatie is inmiddels ook al ingetrokken. Voor dit bedrijf is geen nieuwe QRA 
opgesteld. 
 

3.1.1.1 Gasdrukmeet- en regelstations 

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is opgenomen dat het Bevi eveneens 
van toepassing is op gasdrukmeet- en regelstations waarvan de aanvoerende leiding een 
diameter heeft van meer dan 20 inch. Aangezien geen leidingen groter dan 20 inch zich 
binnen het plangebied bevinden of binnen een straal van 200 meter van het plangebied, 
vallen de gasdrukmeet- en regelstations die zich in het plangebied bevinden niet onder 
het Bevi. Daarmee zijn ze geen relevante risicobronnen voor het plangebied.  
 

3.1.2 Bevi-Inrichtingen buiten het plangebied 

Uit de risicokaart van de provincie Noord-Holland en informatie van de gemeente blijkt dat 
net buiten het plangebied de volgende Bevi-inrichtingen zijn gelegen: 
 
Automobielbedrijf Kool B.V. 
Het tankstation heeft een PR 10-5 van 25 meter en een 10-6 van 45 meter vanaf het vulpunt 
van de LPG-tank en een invloedsgebied van 150 meter vanaf het vulpunt van de LPG-tank. 
Het LPG-reservoir heeft een PR 10-5 van 15 meter en een 10-6 van 25 meter. Bij de 
afleverzuil hoort een PR 10-6 van 15 meter. Het vulpunt van het bedrijf ligt op 160 meter 
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van het plangebied. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van het automobielbe-
drijf, welke derhalve niet relevant is voor de ontwikkeling. 
 
Zwarts Automobielbedrijf BV, LPG (Ookmeerweg 501) 
 Het bedrijf heeft een PR 10-6 van 110 meter vanaf het vulpunt van de LPG-tank. Het LPG-
reservoir heeft een PR 10-6 van 25 meter en de afleverzuil een PR 10-6 van 15 meter.  Het 
vulpunt van het bedrijf ligt op 350 meter van het plangebied. Het plangebied ligt buiten 
het invloedsgebied van het automobielbedrijf, welke derhalve niet relevant is voor de 
ontwikkeling. 
 

3.1.2.1 Propaantanks 

In de omgeving van het plangebied zijn meerdere propaantanks te vinden. Dit zijn Bevi-
inrichtingen bij een opslag van meer dan 13m3. 
 
Automobielbedrijf Kool B.V. 
In het bedrijf zijn drie tanks met propaanreservoirs van 40 m3 en 20 m3 ondergronds en 3 
m3 bovengronds aanwezig. Alledrie hebben een PR 10-6 van 45 meter en er is geen 
invloedsgebied gegeven. Het plangebied ligt buiten de risicocontouren van de propaan-
tanks, welke derhalve niet relevant zijn voor de ontwikkeling. 
 
Metaalreiniging Badhoevedorp (Nieuwe meerdijk 242) 
 Een tank met een propaanreservoir van 3 m3 en een  PR  10 - 6 van 20 meter. Het plangebied 
ligt buiten het invloedsgebied van het metaalreinigingsbedrijf, welke derhalve niet 
relevant is voor de ontwikkeling. 
 
H.A. Bus BV (Sloterweg 326) 
 Een tank met een propaanreservoir van 4,9 m3 en een  PR  10 - 6 van 20 meter. Het plange-
bied ligt buiten het invloedsgebied van het metaalreinigingsbedrijf , welke derhalve niet 
relevant is voor de ontwikkeling. 
 

3.2 Transportmodaliteiten 

3.2.1 Weg 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is inzichtelijk gemaakt voor de snelwegen, provinciale 
wegen en lokale wegen in en rondom het bestemmingsplan. 

Snelwegen 
In onderstaande paragrafen is het vervoer van gevaarlijke stoffen per snelweg inzichtelijk 
gemaakt, met in lichtoranje de stofcategorie met het grootste invloedsgebied per wegvak 
(bron: RWS. Tellingen & telmethodiek vervoer gevaarlijke stoffen op de weg 2005-2008). 
Het gaat om de A4, A5, A9 en de toekomstige Westrandweg. 

Veiligheidszone 
In het kader van het Basisnet zijn veiligheidszones vastgesteld voor ondermeer een groot 
aantal rijkswegen, waaronder ook voor de A4, A5 en A9. De veiligheidszone is gelijk aan 
de PR 10-6 contour en kent dezelfde juridische gevolgen, namelijk dat geen nieuwe 
ontwikkelingen (in principe) zijn toegestaan binnen deze zone. De veiligheidszones zijn 
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per wegvak weergegeven in bijlage 5 van de wijziging van de 'Circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen', d.d 22 december 2009. 

De relevante wegvakken van de A4, A5 en A9 zijn allen genoemd in bijlage 5 en hebben 
alle een veiligheidszone van 0 meter. Dit betekent dat geen beperkingen worden 
opgelegd aan de ontwikkelingen in het plangebied vanuit de veiligheidszone.  

Plasbrandaandachtgebied (PAG) 
In het hoofdrapport van de "Eindrapportage Basisnet Weg" (oktober, 2009) is voor 
alledrie de huidige rijkswegen, A4, A5 en A9, gegeven dat een plasbrandaandachtgebied 
aanwezig is. Voor de Westrandweg zijn geen gegevens bekend, maar kan verondersteld 
worden dat hier in de toekomst ook een plasbrandaandachtgebied gaat gelden. Alleen de 
PAG van de A4 en A9 hebben een overlap met het plangebied. 
 
A4 
Het bestemmingsplan Badhoevedorp is gelegen direct aan de A4. Voor de A4 zijn twee 
wegvakken van belang die beide direct langs het plangebied liggen: het wegvak tussen de 
A10 en de A9 en het wegvak tussen de A9 en A5. In tabel 3.2 is zichtbaar welke stoffen 
over beide wegvakken worden vervoerd. Hieruit blijkt dat het plangebied binnen de 
invloedsgebieden van de gevaarlijke stoffen die over de A4 worden vervoerd, ligt. 
Vanwege de grote transport hoeveelheid van gevaarlijke stoffen die over de A4 plaatsvin-
den en de geringe afstand tot het plangebied is een risicoanalyse gemaakt van deze 
transporten en de gevolgen daarvan voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 
plangebied. Dit is in een separaat rapport vormgegeven. 
 
Tabel 3.2: Transportgegevens A4  

Naam Stofaanduiding 
Wegvak (A10-

A9) 
Wegvak (A9-

A5) 
Invloedsgebieden 

(m) 
Brandbare 
vloeistoffen 

LF1 4343.70 1127.80 58 

Zeer brandbare 
vloeistoffen 

LF2 9819.46 4134.17 58 

Licht toxische 
vloeistoffen 

LT1 33.17 99.52 760 

Toxische 
vloeistoffen 

LT2 194.10 141.22 950 

Toxische 
vloeistoffen 

LT3 66.34 - >4000 

Brandbare 
gassen 

GF2 67.00 - 240 

Brandbare 
gassen 

GF3 1368.53 671.62 325 

 
A5 
Het bestemmingsplan Badhoevedorp ligt op ongeveer één kilometer afstand van de A5. 
Het invloedsgebied van de toxische vloeistoffen die over de A5 worden vervoerd, reikt tot 
over het plangebied, zie tabel 3.3. Daarmee kan de A5 een relevante risicobron voor het 
plangebied zijn. Op een afstand van één kilometer zullen ontwikkelingen binnen het 
invloedsgebied van de A5 echter niet bijdragen aan een verhoging van het groepsrisico. 
Enkel binnen het invloedsgebied van brandbare gassen (325 meter) dragen ontwikkelin-
gen bij aan een verhoging van het groepsrisico conform de Circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen. Gelet op de omgeving van de A5 ter hoogte van het plange-
bied, die dunbevolkt is, zal ook geen sprake zijn van een overschrijding van de oriënta-
tiewaarde. Op grond van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen dient 
dan ook geen aandacht te worden besteed aan de verantwoording van het groepsrisico. Er 
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heerst op dit moment echter nog discussie over de validiteit van het enkel berekenen 
binnen het invloedsgebied van brandbare gassen. Vooruitlopend op de uitkomst van de 
discussie kan wel gesteld worden dat niet berekend hoeft te worden in dit geval  voor 
toxische stoffen, vanwege de ligging ver van het plangebied af en de beperkte hoeveel-
heid transporten. De A5 is daarmee niet meer relevant voor de ontwikkeling van het 
plangebied.  
 
Tabel 3.3: Transportgegevens A5 (A4-A9) 

Naam Stofaanduiding Wegvak (A4-A9) Invloedsgebieden (m) 

Brandbare 
vloeistoffen 

LF1 1216.47 58 

Zeer brandbare 
vloeistoffen 

LF2 5776.93 58 

Licht toxische 
vloeistoffen 

LT1 176.85 760 

Toxische vloeistoffen LT2 - 950 

Toxische vloeistoffen LT3 49.26 >4000 

Brandbare gassen GF2 - 240 

Brandbare gassen GF3 953.41 325 

 
 

A9 
In de huidige situatie ligt de A9 in het bestemmingsplan Badhoevedorp en in de toekom-
stige situatie, na 2015, loopt de A9 hoogstwaarschijnlijk langs het bestemmingsplan 
conform het tracébesluit. In tabel 3.4 is weergegeven welke stoffen over de A9 vervoerd 
worden met bijbehorende invloedgebieden. Hieruit blijkt dat het plangebied zich binnen 
de invloedsgebieden van de gevaarlijke stoffen bevindt in zowel de huidige als toekom-
stige situatie. Vanwege de grote hoeveelheden transporten van gevaarlijke stoffen die 
over de A9 plaatsvinden en de geringe afstand tot het plangebied is een risicoanalyse 
gemaakt van deze transporten en de gevolgen daarvan voor de ruimtelijke ontwikkelingen 
binnen het plangebied. Dit is in een separaat rapport vormgegeven. 
 
Tabel 3.4: Transportgegevens A9 (A4-A5) 

Naam Stofaanduiding Wegvak (A4-A9) Invloedsgebieden (m) 
Brandbare 
vloeistoffen 

LF1 2734.11 58 

Zeer brandbare 
vloeistoffen 

LF2 3672.40 58 

Licht toxische 
vloeistoffen 

LT1 - 760 

Toxische vloeistoffen LT2 65.68 950 

Toxische vloeistoffen LT3 - >4000 

Brandbare gassen GF2 - 240 

Brandbare gassen GF3 300.51 325 

 

Westrandweg 
Als oplossing voor de verkeersproblematiek die heerst bij de Coentunnel, heeft de 
overheid besloten tot de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg. Deze 
beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat de drukte op de A8 en A10 vermindert en 
een betere doorstroming ontstaat richting aanliggende snelwegen. De Westrandweg, een 
nieuwe snelweg, gaat de A10 ten zuiden van de Coentunnel verbinden met het knooppunt 
Raasdorp  (A5/A9). De Westrandweg zorgt eveneens voor betere toegang tot de Amster-
damse havens en het Westpoortgebied. Volgens de planning van Rijkswaterstaat is de 



 
 
 
 

 projectnr. 203871 Quickscan externe veiligheid 
 februari 2010,  revisie 00 Bestemmingsplan Badhoevedorp  
  Gemeente Haarlemmermeer 
   

 

  blad 12 van 20   
  

Westrandweg eind 2012 gereed. In onderstaande figuur is de ligging van de weg 
weergegeven. 
 

 
Figuur 3.2  Geprojecteerde ligging Westrandweg in de omgeving van het plangebied. 
 
Verwachting is dat over deze transportas vervoer van gevaarlijke stoffen plaats zal vinden 
na de ingebruikname. Aan de ene kant betekent dit een vermindering van transportstro-
men over de overige nabijgelegen transportassen, aan de andere kant een extra 
risicobron in de omgeving van het plangebied. Op dit moment is nog niet bekend welke 
stoffen over de weg vervoerd zullen worden. Het bestemmingsplan Badhoevedorp ligt op 
ongeveer één kilometer afstand van de geprojecteerde route van de Westrandweg.  
Hoewel nu nog geen transportintensiteiten bekend zijn voor de weg, is in dit rapport er 
van uitgegaan dat de transporten over de A5 een goede indicatie geven van de verwachte 
transporten over de Westrandweg. Vanwege de ligging op ongeveer één kilometer van het 
plangebied, kan alleen het invloedsgebied van toxische stoffen over het plangebied 
reiken. Daarmee kan de Westrandweg een relevante risicobron voor het plangebied zijn. 
Echter, in analogie met de beschrijving van de A5, zullen op een afstand van één 
kilometer ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van de weg niet bijdragen aan een 
verhoging van het groepsrisico. Enkel binnen het invloedsgebied van brandbare gassen 
(325 meter) dragen ontwikkelingen bij aan een verhoging van het groepsrisico.  Gelet op 
de omgeving langs de Westrandweg ter hoogte van het plangebied, die dunbevolkt is, zal 
ook geen sprake zijn van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Op grond van de 
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen dient dan ook geen aandacht te 
worden besteed aan de verantwoording van het groepsrisico. Vooruitlopend op de 
uitkomst van de discussie kan wel gesteld worden dat niet berekend hoeft te worden in 
dit geval  voor toxische stoffen, vanwege de ligging ver van het plangebied af en de 
beperkte hoeveelheid transporten. De Westrandweg is daarmee niet meer relevant voor 
de ontwikkeling van het plangebied.  

Provinciale en lokale wegen 

Schipholweg 
De Schipholweg is in de huidige situatie gelegen aan de zuidkant van Badhoevedorp, 
maar zal in de toekomstige situatie deel uitmaken van het plangebied. De gemeente heeft 
gegevens aangeleverd over gevaarlijke stoffen die over deze route worden getranspor-
teerd, waarbij het gaat om een inschatting gebaseerd op aannames over leveringen aan in 
de omgeving gelegen propaantanks. Op dit moment zijn dus enkel gegevens bekend over 
het vervoer van brandbare gassen over deze weg. Het gaat om ongeveer 800 transporten 
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per jaar. Daarmee is de Schipholweg een relevante risicobron voor het plangebied. 
Vanwege de beperkte aantallen transporten en de omgeving van de weg, waar zich geen 
hoge personendichtheden bevinden, is de verwachting dat geen overschrijding van de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt gevonden. Daarom is besloten de Schiphol-
weg alleen kwalitatief mee te nemen en geen berekening uit te voeren. Het is wel 
waarschijnlijk dat een toename van het groepsrisico plaatsvindt na ontwikkeling van het 
plangebied. Dit betekent dat in de verantwoordingsplicht wel aandacht besteed dient te 
worden aan de Schipholweg. In dat kader is aan weerszijden van de Schipholweg een 
zone van 200 meter weergegeven waarin ruimtelijke maatregelen overwogen dienen te 
worden conform de CRvgs.  
 
In het Masterplan wordt reeds melding gemaakt van de geprojecteerde afwaardering van 
de Schiopholweg: in de toekomst, na omlegging van de A9, dient de maximale toegestane 
snelheid 50 km/u te bedragen. Hiermee vormt de Schipholweg nog steeds een regionale 
verbinding, maar wordt verwacht dat minder voertuigen gebruik zullen maken van de weg. 
Gezien de onzekerheid van de ontwikkelingen is geen aanname gedaan voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over deze weg en is uitgegaan van een continuering van de huidige 
situatie.  
 
Lokale routering 
 
De lokale routering gevaarlijke stoffen is ondermeer in gebruik voor bevoorrading van het 
LPG-tankstation Morsch en Zn. De bevoorrading geschiedt via de A9, afslag Schiphol-
Oost, N231/2 (Schipholweg) en de Nieuwe-Meerdijk. Vanwege het incidentele karakter 
van het vervoer en de weinige overlap van de route met het plangebied is deze routering 
verder buiten beschouwing gebleven. 
 

3.2.2 Spoor 

Langs het bestemmingsplan Badhoevedorp, tussen de A4, ligt de spoorweg A'dam 
Lelylaan-A'dam Zuid WTC-Schiphol. Op dit spoor vindt geen vervoer van gevaarlijke 
stoffen plaats. Daarmee vervalt de noodzaak om deze transportmodaliteit nader te 
beschouwen. 

3.2.3 Water 

De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder vormt de noordelijke grens van het plange-
bied. In de Risicoatlas hoofdvaarwegen Nederland is deze vaarweg niet opgenomen, 
zodat geen transportcijfers of risicocontouren bekend zijn voor deze transportas. In de 
wijziging van de 'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (CRvgs) die op 22 
december 2009 in de Staatscourant is gepubliceerd, wordt een onderscheid gemaakt in 
'rode' en 'zwarte' vaarwegen en overige vaarwegen. Alleen voor de 'rode' en 'zwarte' 
vaarwegen is het noodzakelijk rekening te houden met transportcijfers en bijbehorende 
risicocontouren. In de bijlage bij de wijziging van de CRvgs zijn de 'rode' en 'zwarte' 
vaarwegen gepubliceerd waarvoor risicocontouren dienen te worden berekend. De 
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder behoort niet tot de 'rode' of 'zwarte' vaarwegen 
en valt dus onder de categorie overige vaarwegen. Daarmee vervalt de noodzaak om deze 
transportmodaliteit nader te beschouwen.  
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3.2.4 Hogedruk aardgasleidingen en K1,K2,K3-vloeistofleidingen 

In de omgeving van het plangebied en binnen het plangebied zelf bevinden zich één K1-
K2-K3 vloeistofleiding, één CO2 leiding en een aantal hogedruk aardgasleidingen: 
• Aan de zuidkant van het plangebied omsluit de Amsterdam-Schiphol pijpleiding het 

plangebied. Door deze leiding wordt kerosine vervoerd, bestemd voor de luchthaven 
Schiphol. De plaatsgebonden risicocontour 10-6/jr. bedraagt 15 meter en het in-
vloedsgebied 30 meter. Daarmee vormt dit transport een relevante risicobron. 

• Aan de westkant van het plangebied loopt een pijpleiding waardoor CO2 wordt 
vervoerd. De leiding heeft een plaatsgebonden risicocontour 10-6/jr. van 4 meter, en 
geen inventarisatieafstand. Gezien het bestemmingsplan Badhoevedorp op circa 1 
km ligt vormt dit transport geen relevante risicobron. 

• De hogedruk aardgasleiding A - 553 - KR  loopt ten het westen van het plangebied. Het 
betreft een leiding met een dikte van 36 inch en een druk van 66 bar. De leiding heeft 
een geen PR 10-6/jr. contour, maar wel een inventarisatieafstand van 430 meter. 
Gezien het bestemmingsplan Badhoevedorp op circa 1 km ligt vormt dit transport 
geen relevante risicobron. 

• De hogedruk aardgasleiding W-534-06-KR loopt in het noordoosten van het plange-
bied. Het betreft een leiding met een dikte van 6 inch en een druk van 40 bar. De 
leiding heeft geen PR 10-6/jr. contour, maar wel een inventarisatie-afstand van 70 
meter waarbinnen het groepsrisico dient te worden berekend. Daarmee is deze lei-
ding een relevante risicobron. 

• De hogedruk aardgasleiding A-561-KR is gelegen ten noorden van het plangebied op 
ongeveer 400 meter afstand. De diameter van de leiding bedraagt 30 inch en de druk 
van het gas 66 bar. De leiding heeft geen PR 10-6/jr. contour, maar wel een inventari-
satie-afstand van 380 meter waarbinnen het groepsrisico dient te worden berekend. 
Daarmee is deze leiding geen relevante risicobron. 

• De hogedruk aardgasleiding W-534-01-KR loopt ten noorden van het plangebied op 
minimaal 400 meter afstand. Het betreft een leiding met een dikte van 16 inch en een 
druk van 40 bar. De leiding heeft geen PR 10-6/jr. contour, maar wel een inventarisa-
tie-afstand van 170 meter waarbinnen het groepsrisico dient te worden berekend. 
Daarmee is deze leiding geen relevante risicobron. 

• De hogedruk aardgasleiding W-534-39-KR loopt ten noorden van het plangebied op 
minimaal 750 meter afstand. Het betreft een leiding met een dikte van 30 inch en een 
druk van 66 bar. De leiding heeft geen PR 10-6/jr. contour, maar wel een inventarisa-
tie-afstand van 380 meter waarbinnen het groepsrisico dient te worden berekend. 
Daarmee is deze leiding geen relevante risicobron. 

• Volgens informatie van de gemeente is ook een hogedruk aardgasleiding geprojec-
teerd aan de zuidkant van het plangebied. Aangezien geen kenmerken van de leiding 
bekend zijn, is nog geen uitspraak te doen over de relevantie van deze leiding voor de 
ontwikkelingen in het plangebied. 
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Tabel 3.6: Relevante kenmerken leidingen. 
Kenmerk Diameter 

(inch) 
Druk  
(bar) 

PR 10-6 
contour 
(meters) 

Invloedsgebied (1%-
letaliteit) 

Invloedsgebied 
(100%-
letaliteit) 

Relevant? 

Aardgasleiding   

W-534-
06-KR 

6 40 0  70  50 Ja 

A-561-KR 30 66 0  380 160 Nee 

W-534-
01-KR 

16 40 0  170  80 Nee 

W-534-
39-KR 

30 66 0  380  160 Nee 

 A - 553 - KR  36 66 0 430 180 Nee 

       

K1-K2-K3 vloeistofleiding   

kerosine 16 40 15  30  - Ja 

Koolstofdioxideleiding   

- 27 22 4 - - Nee 

 
 

3.3 Schiphol 

De aanwezigheid van de luchthaven Schiphol ten zuiden van het plangebied dient 
meegenomen te worden in de beschouwing van externe veiligheid. De risico's voor de 
luchthaven zelf en haar omgeving manifesteren zich met name aan de uiteinden van de 
start- en landingsbanen, waar het te kort benaderen van de baan of het te ver doorschie-
ten op de baan kan leiden tot calamiteiten. De risicocontouren van het vliegveld hebben 
daardoor ook typische dubbelkoppige pijlvormen met de grootste contouren aan de 
uiteinden van de banen. Voor de luchthaven Schiphol is apart externe veiligheidsbeleid 
opgenomen in de Schipholwet. Voor de overige luchthavens sinds kort de Regelgeving 
Burger- en Militaire Luchthavens van kracht is (RBML).  
 
In het kader van de Schipholwet is het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) in 2002 
vastgesteld waarin de beperkingengebieden zijn opgenomen die worden veroorzaakt 
door geluid en externe veiligheid. In de Schipholwet is geformuleerd dat het gebied 
binnen de PR-countour 10-5  wordt aangemerkt als veiligheidssloopzone. Binnen dit 
gebied moeten woningen aan hun bestemming worden onttrokken en geldt een nieuw-
bouwverbod. Bestaand rechtmatig gebruik wordt geëerbiedigd. Het gebied binnen de PR-
countour 10-6  is het 'beperkingengebied nieuwbouw bedrijven'. Binnen dit gebied geldt 
een nieuwbouwverbod, tenzij er een verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven door 
Gedeputeerde Staten. Dit geldt ook voor kwetsbare gebouwen, bijvoorbeeld kantoren, 
wanneer daar veel mensen werken. 
 
De PR 10-6/jr. contour is in onderstaande figuur in het oranje weergegeven en reikt tot 
ongeveer de Schipholweg. Het is zichtbaar dat een deel van het plangebied valt binnen de 
PR 10-6/jr. contour van Schiphol. De contouren zijn afkomstig van het Planbureau voor de 
Leefomgeving waarvoor het RIVM in 2007 de contouren heeft berekend.  
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In het LIB is reeds aangegeven welke beperkingen gelden voor het grondgebruik in dit 
gebied. Onderstaande figuur is afkomstig uit de bijlagen van het  LIB. Ter verklaring is 
daaronder de legenda opgenomen. 
 

 

 
De beperkingen voor zone 1 gelden niet voor het plangebied, aangezien geen overlap 
aanwezig is tussen deze zone en het plangebied. Zone 3 geldt wel als relevant voor de 
ontwikkelingen in het plangebied, aangezien die zone tot aan de Schipholweg reikt en ten 
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zuiden van deze weg ontwikkelingen zijn gepland. In de toelichting van het luchthavenin-
delingsbesluit is het volgende te lezen: "Op de in bijlage 3A respectievelijk 3B met de 
nummers 2 en 3 aangewezen gronden zijn geen gebouwen toegestaan, behoudens 
gevallen waarin sprake is van bestaand gebruik. Deze gronden liggen binnen een 10-6 
individueel-risico-contour. Op basis van een verklaring van geen bezwaar is nieuwbouw 
mogelijk. Uitgangspunt voor het beleid terzake is dat grote concentraties van personen in 
deze contour moeten worden voorkomen. Om die reden is alleen vestiging van kleinscha-
lige kantoren en logistieke bedrijven toegestaan." 
Dit betekent dat voor het oprichten van nieuwe gebouwen een verklaring van geen 
bezwaar van GS benodigd is.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat Schiphol een relevante risicobron is voor het 
plangebied.  
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4 Conclusies 

In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven welke conclusies kunnen worden getrokken uit de 
gegevens die in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd. Het gaat hierbij enkel 
om de relevante risicobronnen en de beperkingen die zij op kunnen leggen aan de 
ontwikkelingen in het plangebied. In de tabel zijn deze conclusies in het kort gepresen-
teerd na de tekstuele beschrijving. 
 

4.1 Bevi-inrichtingen 

In het plangebied zelf en daarbuiten zijn een aantal Bevi-plichtige inrichtingen gelegen 
waarvan de risicocontouren over het plangebied heen liggen: 
 
• LPG tankstation A. Morsch en Zn.: gelegen binnen het bestemmingsplangebied. De PR 

10-6/jr.-contour bedraagt (vanaf het vulpunt) 45 meter in het geval van een nieuwe 
ruimtelijke situatie. Het invloedsgebied is 150 meter. 

• Sportcomplex met zwembad: gelegen binnen het plangebied. De PR 10-6/jr.-contour 
is afwezig, het invloedsgebied is op 90 meter vastgesteld. 

 

4.2 Transportmodaliteiten 

4.2.1 Weg 

Een aantal wegen die het plangebied doorkruisen, omsluiten of in de buurt gelegen zijn, 
vormen een relevante risicobron voor de ontwikkelingen in Badhoevedorp. Het gaat om de 
volgende wegen: 
• A4: vormt grens van het oostelijke deel van het plangebied. De aard van de stoffen en 

de hoeveelheid stoffen die over deze transportas worden getransporteerd geven de 
noodzaak tot het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse. Dit gebeurt in een 
separate rapportage. 

• A9: is in de huidige situatie, januari 2010, gelegen binnen het plangebied, maar 
vormt na de omlegging, zoals vastgelegd in het OTB A9, de zuidelijke grens van het 
plangebied. De aard van de stoffen en de hoeveelheid stoffen die over deze transpor-
tas worden getransporteerd geven de noodzaak tot het uitvoeren van een kwantitatie-
ve risicoanalyse. Dit gebeurt in een separate rapportage.  

• Schipholweg: is gelegen binnen het plangebied en vormt dus een relevante risico-
bron. Gezien de transportintensiteiten en de beperkt bebouwde omgeving van de weg 
is er geen aanleiding tot het uitvoeren van een risicoanalyse. Deze transportas wordt 
wel kwalitatief meegenomen in het verdere onderzoek.  

4.2.2 Hogedruk aardgasleidingen en K1,K2,K3-vloeistofleidingen 

In de omgeving van het plangebied en binnen het plangebied zelf bevinden zich een 
aantal hogedruk aardgasleidingen en één K1-K2-K3 vloeistofleiding. De volgende 
leidingen zijn als relevant aangemerkt: 
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• Aan de zuidkant van het plangebied omsluit de Amsterdam-Schiphol pijpleiding het 
plangebied. Hier wordt kerosine door vervoerd, bestemd voor de luchthaven Schiphol. 
De plaatsgebonden risicocontour 10-6/jr. bedraagt 15 meter met een invloedsgebied 
van 30 meter.  

• De hogedruk aardgasleiding W-534-06-KR loopt in het noordoosten van het plange-
bied. Het betreft een leiding met een dikte van 6 inch en een druk van 40 bar. De 
leiding heeft geen PR 10-6/jr. contour, maar wel een inventarisatieafstand van 70 
meter waarbinnen het groepsrisico dient te worden berekend.  

• Volgens informatie van de gemeente is ook een hogedruk aardgasleiding geprojec-
teerd aan de zuidkant van het plangebied. Aangezien geen kenmerken van de leiding 
bekend zijn, is nog geen uitspraak te doen over de relevantie van deze leiding voor de 
ontwikkelingen in het plangebied. 

4.3 Schiphol  

In het kader van de Schipholwet is het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) in 2002 
vastgesteld waarin de beperkingengebieden zijn opgenomen die worden veroorzaakt 
door geluid en externe veiligheid. Het gebied binnen de PR-countour 10-6  is het 'beper-
kingengebied nieuwbouw bedrijven'. Voor een deel van het gebied tussen de Schiphol-
weg en de toekomstige A9 geldt dat deze valt binnen een beperkingengebied, waarbinnen 
het oprichten van nieuwe gebouwen alleen mag geschieden na een verklaring van geen 
bezwaar door Gedeputeerde Staten. Uitgangspunt voor het beleid terzake is dat grote 
concentraties van personen in dit gebied moeten worden voorkomen. 
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Bijlage B: Zonegerichte uitwerking 

• Ino gÇJLmliiiAlllaiKc 
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Bijlage B1;  

Zone-I: 0 - 30 meter 
 

 
 
 
 

Welke ontwikkelingen bevinden zich binnen Zone-I? 
 
Ontwikkelingen binnen deze zone vinden plaats in de deelgebieden: 

• Schuilhoeve kantoorlocatie 
• Lijndenhof  

 
Welke scenario’s gelden en welke aandachtspunten volgen daaruit met betrekking tot 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid? 
 
Plasbrandscenario:  

• Zelfredzaamheid 
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
o Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 

• Bestrijdbaarheid 
o Vloeistofkerende voorzieningen 
o Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
o Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 

 
BLEVE-scenario: 

• Zelfredzaamheid 
o Binnen de 150 meter is voor de aanwezige personen vluchten de enige 

optie (in het geval van een dreigende 'warme' BLEVE). 
o Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw de beste optie. 
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
• Bestrijdbaarheid 

o Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer  
o Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen 

 
Toxisch scenario: 

o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 
gedrag. 

o Schuilen in een gebouw is de beste optie. 
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Zelfredzaamheid 
 
(Beperkt) kwetsbare objecten 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn enkele kwetsbare objecten in zone-I van de A9 gelegen. 
Rondom de toekomstige A9 zijn geen kwetsbare objecten binnen 30 meter van de weg 
gelegen, deze weg is voornamelijk door agrarisch gebied heen geprojecteerd. Naast de A9 
zijn een aantal woningen gelegen die circa 30 meter van de weg afliggen. Echter, de A9 is 
bij Badhoevedorp geheel omgeven door geluidsschermen. Indien geluidschermen aan de 
onderzijde tot aan de grond gesloten zijn en zij een vloeistofkerend karakter hebben dan 
kunnen de effecten van een plasbrand beperkt blijven. Het geluidscherm heeft echter niet 
specifiek een kerende functie. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar het type geluidscherm. 
 
Toekomstige situatie 
In de toekomst komen de ontwikkelingen in Lijndenhof en Schuilhoeve kantoorlocatie 
binnen zone-I te liggen. In beide gevallen gaat het voornamelijk om bedrijvigheid en 
kantoren. Een kantoor met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 1.500 m2 wordt 
aangemerkt als een kwetsbaar object. Vanuit het masterplan en de eisen vanuit 
verkeerslawaai is bekend dat met name in deelgebied Schuilhoeve kantoorlocatie de wens 
bestaat om dichtbij de wegen kantoren op te richten. Zij zouden namelijk dienst kunnen 
doen als 'geluidsscherm' en bovendien wordt zo de ruimte optimaal benut.  
 
Ook hiervoor geldt dat geluidsschermen naast de A9 en A4 de effecten van een plasbrand 
wellicht beperken. Echter, deze maatregel wordt door Rijkswaterstaat geïmplementeerd en 
kan de gemeente dus niet in haar verantwoordingsplicht gebruiken en het is maar de vraag 
of ze daadwerkelijk vloeistofkerend werken, omdat ze daarvoor niet bedoeld zijn. 
 
Functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen 
Autonome situatie 
In het plangebied bevinden zich in de autonome situatie meerdere functies die speciaal 
bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt zelfredzame personen. Hieronder vallen 
basisscholen, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen. Echter, binnen 30 meter van de A4 
en toekomstige A9 zijn dergelijke functies niet voorzien.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen de deelgebieden die voor zone-I relevant zijn, worden in de toekomstige situatie 
geen functies geprojecteerd die speciaal bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt 
zelfredzame personen (zoals basisscholen, kinderdagverblijven etc.). Echter, omdat in de 
genoemde deelgebieden slechts sprake is op dit moment van globale bestemmingen, 
bestaat in het bestemmingsplan waarschijnlijk wel de mogelijkheid dergelijke functies te 
realiseren. Vanwege de beperkte zelfredzaamheid van de personen, kunnen bij een 
calamiteit veel slachtoffers vallen. Er wordt dan ook geadviseerd om in het 
bestemmingsplan als nadere eis op te nemen dat in de zone van 30 meter rondom de 
snelwegen geen objecten mogen worden geprojecteerd die bestemd zijn voor beperkt 
zelfredzame personen.  
 
Vluchtmogelijkheden 
De mogelijkheid tot vluchten vergroot de zelfredzaamheid van personen in het geval binnen 
het invloedsgebied van een plasbrand. Hierbij gaat het om het zelfstandig weg kunnen 
vluchten van de risicobron af. In het geval van een dreigende BLEVE of buiten 150 meter van 
een BLEVE is zelfstandig weg kunnen vluchten van de risicobron af eveneens van belang. 
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Het gaat hier om de zone binnen 30 meter van de weg, maar de BLEVE kan zich wel degelijk 
op meer dan 150 meter van de verschillende functies voordoen.  
 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn enkele kwetsbare objecten in zone-I van de A4 gelegen. 
Rondom de toekomstige A9 zijn geen kwetsbare objecten binnen 30 meter van de weg 
gelegen, deze weg is voornamelijk door agrarisch gebied heen geprojecteerd. Naast de A4 
zijn een aantal woningen gelegen die circa 30 meter van de weg afliggen. De mogelijkheden 
om van de A4 af te vluchten zijn bij deze objecten aanwezig.  
 
Toekomstige situatie  
Aangeraden wordt om binnen 30 meter van beide snelwegen geen functies toe te staan 
bestemd voor beperkt zelfredzame personen. Het ontwikkelen van kantoren, bedrijvigheid 
en woningen wordt niet direct afgeraden, zolang er voldoende aandacht is voor andere 
veiligheidsaspecten zoals vluchtmogelijkheden. Er dient gezorgd te worden voor voldoende 
en voldoende brede vluchtwegen die van de risicobron af leiden en een grote stroom 
mensen kunnen verwerken.  
 
Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan ontvluchting vanuit de gebouwen zelf. 
Voor een snelle ontvluchting dient duidelijk aangegeven te worden wat de snelste 
vluchtroute is en zit bij voorkeur een nooduitgang aan de risicoluwe zijde van het gebouw. 
Dergelijke maatregelen kunnen niet in het bestemmingsplan worden geregeld, maar wel in 
de bouwvergunning. 

 
Schuilmogelijkheden 
De mogelijkheid tot schuilen verhoogt de zelfredzaamheid van personen buiten 150 meter 
van een BLEVE en in het geval van een toxisch scenario. Hoewel de functies binnen 30 
meter van de A9 liggen, kan een BLEVE zich wel voordoen buiten de 150 meter van deze 
objecten. 
 
Autonome situatie 
Bij een BLEVE moet de schuilmogelijkheid ondermeer aan de volgende voorwaarden 
voldoen: stevigheid en ligging buiten het bereik van rondvliegend glas. In de autonome 
situatie is geen rekening gehouden in het ontwerp van de verschillende objecten met deze 
schuilfunctie. 
 
In het geval van een toxisch scenario moet gelet worden op luchtdichtheid van het gebouw 
en de mogelijkheid tot afsluiten van de mechanische ventilatie. Bij bestaande bouwwerken 
worden geen aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke indringing van toxisch gas 
te verminderen. Aanpassing van bijvoorbeeld oude woningen op dit punt is ingrijpend en 
kostbaar.  
 
Toekomstige situatie 
In de twee deelgebieden worden woningen, bedrijvigheid en/of kantoren ontwikkeld die in 
het gebied liggen waarbinnen schuilen tegen een BLEVE noodzakelijk kan blijken te zijn. 
Gebouwen kunnen met specifieke materialen verstevigd en brandveiliger gemaakt worden 
om deze schuilfunctie te borgen, maar de kosten daarvoor zijn te groot om dit op grote 
schaal toe te passen. 
 
De nieuwe gebouwen die worden opgericht, zijn beter geïsoleerd (wegens strengere 
bouweisen) dan oudere gebouwen en daarmee beter beschermd tegen een toxisch 
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scenario. Het is raadzaam de ventilatie mechanisch afsluitbaar te maken voor de functies in 
deze zone, die zo dicht ligt op de weg. Indien een toxisch ongeval zich op korte afstand van 
deze objecten voordoet, is er slechts weinig tijd om iedereen te waarschuwen en adequate 
handelingen uit te laten voeren. In dat geval kan met één druk op de knop de ventilatie 
worden uitgeschakeld en op deze manier wat meer veiligheid worden bewerkstelligd. 
  
Risicocommunicatie 
Autonome situatie 
Risicocommunicatie is het middel bij uitstek om het handelingsperspectief van personen te 
verbeteren. Het is van groot belang dat mensen geïnformeerd worden over wat te doen bij 
een calamiteit en dat ze snel gealarmeerd worden wanneer zich een calamiteit voordoet. Op 
dit moment heeft de gemeente Haarlemmermeer niet de beschikking over een 
risicocommunicatieplan. Binnen zone-I zijn, zoals eerder aangehaald, een aantal objecten 
gelegen. Door middel van een verbetering van de risicocommunicatie kan een duidelijke 
verbetering van de veiligheid bewerkstelligd worden. Het gaat hierbij om het communiceren 
van het handelingsperspectief in het geval van een plasbrand, een toxisch ongeval en een 
dreigende BLEVE. 
 
Toekomstige situatie 
Bij de nieuwe ontwikkelingen binnen zone-I dient daarom gelet te worden op de 
aanwezigheid van:  
- een goede dekking van het Waarschuwing Alarm Systeem (WAS). 
- Instructie bedrijfshulpverleners (BHV-ers). De BHV-ers zijn bekend met algemene 

evacuatieprocedures. Informatie over de specifieke wijze van evacuatie in geval van 
een (dreigende) calamiteit moet bij de BHV-ers bekend zijn.  

- Training van evacuatie. Training verhoogt de efficiëntie van de evacuatie. Het 
regelmatig uitvoeren van proefevacuaties kan hiertoe een goede bijdrage zijn.  

- Obstakelvrije ontvluchting. De toevluchtswegen moeten duidelijk herkenbaar en 
toegankelijk zijn, zodat het gebouw eenvoudig te ontvluchten is 
 

 
Bestrijdbaarheid 
 
Bereikbaarheid 
Autonome situatie 
Voor de hulpdiensten zijn de volgende elementen wat betreft de bereikbaarheid van het 
plangebied van belang: 
- aantal toegangswegen die geschikt zijn voor hulpverleningsdiensten (plangebied en 
ramplocatie) 
- tweezijdig (boven- en benedenwinds) aan kunnen rijden 
- bereikbaarheid van het plangebied voor hulpdiensten en daaraan gekoppeld de 
opkomsttijd van de hulpdiensten (brandweer en ggd) voor het plangebied. 
- bereikbaarheid van de ramplocatie voor de brandweer en de opkomsttijd voor de 
ramplocatie. 
- opstellocaties voor voertuigen van hulpdiensten. 
In de huidige ruimtelijke situatie is hier geen specifieke aandacht aan geschonken.  
 
Toekomstige situatie 
Als algemene maatregel adviseert de regionale brandweer de bereikbaarheid te laten 
voldoen aan het "Basispakket Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening". Gelet dient te 
worden op de bereikbaarheid op verschillende schaalniveaus: de bereikbaarheid over de 
wegen in de omgeving richting ramplocatie en het plangebied; de bereikbaarheid van de 
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verschillende gebouwen binnen het plangebied en de mogelijkheden voor de hulpverlening 
om binnen de gebouwen zelf op alle plekken te komen.  
 
Naast de A4, in het deelgebied Schuilhoeve kantoorlocatie, en naast de nieuwe A9, in het 
deelgebied Lijndenhof worden kwetsbare objecten opgericht binnen het 
plasbrandaandachtsgebied, 30 meter van de weg. Het gaat hierbij om kantoren die als 
kwetsbaar worden aangemerkt omdat zich gedurende de dag grote aantallen personen in 
de gebouwen bevinden. De veiligheid van deze mensen kan aanzienlijk verbeter worden 
door de bereikbaarheid van de gebouwen voor de hulpdiensten zo goed mogelijk te borgen. 
Dit kan door wegen aan te leggen die de gebouwen ontsluiten van de risicobron af, ervoor 
te zorgen dat deze wegen breed genoeg zijn voor de hulpdiensten en mogelijkheden om 
bluswatervoertuigen in de nabijheid van de gebouwen op te stellen. Deze opstellocaties 
kunnen in de plankaart worden ingetekend. Ontsluiting van de gebouwen zelf dient 
eveneens van de risicobron af te zijn en dus dient de nooduitgang aan de risicoluwe zijde 
geprojecteerd te zijn. Binnen de gebouwen moet de ontvluchtingsroute duidelijk 
aangegeven zijn.  
 
Bluswatervoorzieningen 
Autonome situatie 
De beoordeling bestaat uit een vergelijking tussen de feitelijk aanwezige 
bluswatercapaciteit, zowel primair (brandkranen), secundair (open water) en tertiair 
bluswater, en hoe deze overeenkomt met de benodigde bluswatercapaciteit in het geval 
van een calamiteit.  
 
Voor de locaties aan de A4 doet de Ringvaart van de Haarlemmermeer dienst als tertiaire 
bluswatervoorziening.  
 
Toekomstige situatie 
Als algemene maatregel adviseert de regionale brandweer de bluswatervoorzieningen te 
laten voldoen aan het "Basispakket Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening”.  
 
Voor de ontwikkelingen in het plasbrandaandachtsgebied binnen de deelgebieden 
Lijndenhof en Schuilhoeve kantoorlocatie geldt dat gezorgd dient te worden voor voldoende 
primaire en secundaire bluswatervoorzieningen. Deze ontwikkelingen zijn namelijk dichtbij 
de transportassen gelegen en bij een calamiteit dient voldoende bluswater aanwezig te 
zijn. Deze voorzieningen, zoals geboorde putten en brandkranen, kunnen daarvoor worden 
opgenomen in de plankaart.  
 

 
Maatregelen ter beperking van de omvang van het groepsrisico 
 
Ruimtelijke maatregelen 
In het plangebied bestaat een aantal mogelijkheden om door een goede ruimtelijke 
ordening de nadelige gevolgen voor de hoogte van het groepsrisico zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken. Conform de Circulaire "Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen"hoeven ruimtelijke maatregelen alleen in de eerste 200 meter vanaf de risicobron 
overwogen te worden.  
 
• Een mogelijke maatregel voor het beperken van de risico's is het schuiven met 

ruimtelijke elementen. Het in acht nemen van een grotere afstand vanaf de 
risicobronnen, de routes gevaarlijke stoffen, leidt tot een vermindering van de risico's. 
Externe veiligheid is echter niet de enige overweging die een rol speelt bij de 
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vaststelling van het bestemmingsplan. Ondermeer wettelijke eisen vanuit het aspect 
geluid bepalen dat de ontwikkeling van een kantoorfunctie dicht bij de weg wenselijk 
is. Daarnaast is ruimte schaars en speelt de financiële overweging mee dat het 
onbebouwd laten van een strook van 30 meter vanaf de weg de opbrengsten beperkt 
voor de gemeente en projectontwikkelaars.  

• Om de effecten van een plasbrand zoveel mogelijk te beperken, kan een 
vloieistofkerende voorziening tussen de wegen en de kantoren worden aangelegd. Deze 
maatregel kan ruimtelijk relevant gemaakt worden door in de plankaart een 
bestemming op te nemen die bijvoorbeeld een sloot mogelijk maakt die zorgt voor 
voldoende berging van de lekkende brandbare vloeistof.  

Bouwkundige maatregelen 
Aanvullende maatregelen die overwogen kunnen worden maar niet ruimtelijke relevant zijn, 
zijn op het gebied van bouwkundige eigenschappen van de te ontwikkelen gebouwen. 
Hierbij werken de volgende maatregelen veiligheidsverhogend: 
• De vluchtwegen vanuit de gebouwen zijn van de risicobron af gesitueerd; 
• Obstakelvrije ontvluchting binnen de gebouwen;  
• Het beperken van glasoppervlaktes aan de zijde van de risicobron; 
• Het afsluitbaar maken van de mechanische ventilatie; 
• Er zijn nog andere maatregelen te overwegen die betrekking hebben op de weerstand 

die een bouwwerk tegen de effecten van een BLEVE kan bieden. Uit onderzoek is 
gebleken dat dergelijke maatregelen zeker mogelijk zijn, maar ten opzichte van de 
gangbare bouwmethodes veel duurder zijn. Het gaat hier om speciale soorten glas die 
brandwerend zijn en explosiebestendig en materialen waarmee muren eveneens 
brandwerend en explosiebestendig kunnen worden gemaakt. 

 
Specifiek kunnen ook bouwkundige maatregelen worden getroffen tegen de effecten van 
een plasbrand. Indien namelijk niet een vloeistofkerende voorzieningen tussen de wegen 
en de gebouwen kan worden aangelegd, moet extra bescherming worden geboden aan de 
personen door de gevels van brandwerend materiaal te voorzien.  
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Bijlage B2;  
Zone-II: 30 - 325 meter 
 

 

Welke ontwikkelingen bevinden zich binnen Zone-II? 
Ontwikkelingen binnen deze zone vinden plaats in de deelgebieden: 

• Lijndenhof 
• Quatrebras 
• Schuilhoeve woonlocatie 
• Schuilhoeve werklocatie 
• Veldpost 

 
Welke scenario’s gelden en welke aandachtspunten volgen daaruit met betrekking tot 
zelfredzaamheid? 

• BLEVE-scenario: 
o Binnen de 150 meter is voor de aanwezige personen vluchten de enige 

optie (in het geval van een dreigende 'warme' BLEVE). 
o Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw de beste optie. 
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
• Toxisch scenario: 

o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 
gedrag.  

o Schuilen in een gebouw is de beste optie 
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Zelfredzaamheid 
 
(Beperkt) kwetsbare objecten 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn meerdere kwetsbare objecten gelegen tussen circa 30 en 325 
meter van de toekomstige A9, de Schipholweg en de A4. Hierbij is sprake van een aantal 
kantoren en bedrijven ten westen van de A4 en de nieuwe A9, een hotel ten oosten van de 
A4, een verzorgingstehuis dat nog net binnen de contour van de Schipholweg valt en vele 
woningen die binnen de 325 meter van alledrie de transportassen liggen.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen alle deelgebieden worden woningen en/of kantoren ontwikkeld, wat betekent dat in 
elk deelgebied een toevoeging van kwetsbare objecten plaatsvindt. Het meest in het oog 
springend zijn de ontwikkelingen in Schuilhoeve, op zowel de woon- als de werklocatie, 
waar dicht tegen de A4 en de nieuwe A9 aan wordt gebouwd. Daarnaast worden kwetsbare 
objecten toegevoegd in de deelgebieden Lijndenhof, waar kantoren worden ontwikkeld 
naast de nieuwe A9, en Quatrebras, waar voornamelijk woningen worden ontwikkeld.  
 
Functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen 
Autonome situatie 
In het plangebied bevinden zich in de autonome situatie meerdere functies die speciaal 
bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt zelfredzame personen. Hieronder vallen 
basisscholen, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen. Binnen 325 meter van de 
toekomstige A9 bevinden zich geen dergelijke functies. Binnen de contour van de 
Schipholweg ligt een verzorgingstehuis. 
 
Toekomstige situatie 
In de gedetailleerde bestemmingen die zijn geformuleerd is nog geen functie opgenomen in 
deze zone die specifiek plaats biedt aan beperkt zelfredzame personen. Echter, met name 
voor het deelgebied Schuilhoeve (zowel werk- als woonlocatie) wil de gemeente de 
mogelijkheid openhouden om een functie zoals een kinderdagverblijf of verzorgingstehuis 
hier te projecteren. In de cRvgs wordt gesteld dat alleen voor nieuwe ontwikkelingen binnen 
200 meter van een transportas ruimtelijke maatregelen hoeven te worden overwogen. Dit 
heeft te maken met een verminderde veiligheid binnen deze 200 meter en daarom is het 
verstandig om binnen 200 meter van de verschillende transportassen geen functies voor 
beperkt zelfredzame personen toe te staan en deze voorwaarde als zodanig in het 
bestemmingsplan op te nemen. Omdat het echter nooit te voorzien is waar ruimtegebruik 
dwingt tot het maken van bepaalde keuzes wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
waardoor, met het nemen van de juiste maatregelen, toch dergelijke functies binnen 200 
meter van een transportas kunnen worden gebouwd. 
 
Vluchtmogelijkheden 
De mogelijkheid tot vluchten vergroot de zelfredzaamheid van personen in het geval van 
een dreigende BLEVE of buiten 150 meter van een BLEVE. Hierbij gaat het om het 
zelfstandig weg kunnen vluchten van de risicobron af.  
 
 
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn buiten 150 meter en tot circa 325 meter van de toekomstige A9 
geen objecten met grote aantallen personen gelegen, zodat hier vluchtmogelijkheden niet 
erg van belang zijn. Ten westen van de A4 en het hotel ten oosten hiervan dienen de 
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vluchtwegen grotere personenaantallen te kunnen ontsluiten. Met name bij deze objecten 
zouden tenminste twee voldoende brede vluchtwegen uit het deelgebied te leiden; hier lijkt 
op het eerste gezicht aan te zijn voldaan. Daarnaast zouden extra maatregelen ten aanzien 
van vluchtwegen voor huidige objecten waarschijnlijk niet uit te voeren zijn. Er bestaan 
namelijk maar weinig mogelijkheden om aan een huidige ruimtelijke situatie te gaan 
sleutelen. 
 
Toekomstige situatie  
In de toekomstige situatie bestaan er meer mogelijkheden om fysieke aanpassingen aan 
wegen te maken, zodat ontvluchting vereenvoudigd wordt. Het ontwikkelen van kantoren, 
bedrijvigheid en woningen is goed mogelijk binnen deze zone, maar in analogie met wat 
voor zone-I geldt, dient ook hier voldoende aandacht te worden geschonken aan 
veiligheidsaspecten zoals vluchtmogelijkheden. Er dient gezorgd te worden voor voldoende 
en voldoende brede vluchtwegen die van de risicobron af leiden en een grote stroom 
mensen kunnen verwerken.  
 
Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan ontvluchting vanuit de gebouwen zelf. 
Voor een snelle ontvluchting dient duidelijk aangegeven te worden wat de snelste 
vluchtroute is en zit bij voorkeur een nooduitgang aan de risicoluwe zijde van het gebouw. 
Dergelijke maatregelen kunnen niet in het bestemmingsplan worden geregeld, maar wel in 
de bouwvergunning . 

 
Schuilmogelijkheden 
De mogelijkheid tot schuilen verhoogt de zelfredzaamheid van personen buiten 150 meter 
van een BLEVE en in het geval van een toxisch scenario.  
 
Autonome situatie 
Bij een BLEVE moet de schuilmogelijkheid ondermeer aan de volgende voorwaarden 
voldoen: stevigheid en ligging buiten het bereik van rondvliegend glas. In de autonome 
situatie is geen rekening gehouden in het ontwerp van de verschillende objecten met deze 
schuilfunctie. 
 
In het geval van een toxisch scenario moet gelet worden op luchtdichtheid van het gebouw 
en de mogelijkheid tot afsluiten van de mechanische ventilatie. Bij bestaande bouwwerken 
worden geen aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke indringing van toxisch gas 
te verminderen. Aanpassing van bijvoorbeeld oude woningen op dit punt is ingrijpend en 
kostbaar.  
 
 
Toekomstige situatie 
In de verschillende deelgebieden worden woningen, bedrijvigheid en/of kantoren 
ontwikkeld die in het gebied liggen waarbinnen schuilen tegen een BLEVE noodzakelijk kan 
blijken te zijn. Gebouwen kunnen met specifieke materialen verstevigd en brandveiliger 
gemaakt worden om deze schuilfunctie te borgen, maar de kosten daarvoor zijn te groot om 
dit op grote schaal toe te passen. 
 
De nieuwe gebouwen die worden opgericht, zijn beter geïsoleerd (wegens strengere 
bouweisen) dan oudere gebouwen en daarmee beter beschermd tegen een toxisch 
scenario. Het is raadzaam de ventilatie mechanisch afsluitbaar te maken voor de functies in 
deze zone die beperkt zelfredzame personen herbergen. Indien een toxisch ongeval zich op 
korte afstand van deze objecten voordoet, is er slechts weinig tijd om iedereen te 
waarschuwen en adequate handelingen uit te laten voeren. In dat geval kan met één druk 



 
 
 

 
 projectnr. 203871 Rapport 1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014) 
 okt 2010, revisie 02  Bestemmingsplan Badhoevedorp 
  Gemeente Haarlemmermeer  

 

Bijlage  B blad 11   
 

op de knop de ventilatie worden uitgeschakeld en op deze manier wat meer veiligheid 
worden bewerkstelligd. 
  
Risicocommunicatie 
Autonome situatie 
Risicocommunicatie is het middel bij uitstek om het handelingsperspectief van personen te 
verbeteren. Het is van groot belang dat mensen geïnformeerd worden over wat te doen bij 
een calamiteit en dat ze snel gealarmeerd worden wanneer zich een calamiteit voordoet. Op 
dit moment heeft de gemeente Haarlemmermeer niet de beschikking over een 
risicocommunicatieplan.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen zone-II zijn, zoals eerder aangehaald, vele verschillende nieuwe objecten 
geprojecteerd waaronder functies die grote personenaantallen herbergen, met name 
Lijndenhof en Schuilhoeve woo- en werklocatie. Omdat ruimtelijke maatregelen niet altijd 
mogelijk zijn of te duur, kan een verbetering van de risicocommunicatie een duidelijke 
verbetering van de veiligheid bewerkstelligen. Het gaat hierbij om het communiceren van 
het handelingsperspectief in het geval van een toxisch ongeval en een dreigende BLEVE. Bij 
de nieuwe ontwikkelingen binnen de zone-II dient daarom gelet te worden op de 
aanwezigheid van:  
- een goede dekking van het Waarschuwing Alarm Systeem (WAS). 
- Instructie bedrijfshulpverleners (BHV-ers). De BHV-ers zijn bekend met algemene 

evacuatieprocedures. Informatie over de specifieke wijze van evacuatie in geval van 
een (dreigende) calamiteit moet bij de BHV-ers bekend zijn.  

- Training van evacuatie. Training verhoogt de efficiëntie van de evacuatie. Het 
regelmatig uitvoeren van proefevacuaties kan hiertoe een goede bijdrage zijn.  

- Obstakelvrije ontvluchting. De toevluchtswegen moeten duidelijk herkenbaar en 
toegankelijk zijn, zodat het gebouw eenvoudig te ontvluchten is 
 

Wel wordt in principe geadviseerd geen functies op te richten voor beperkt zelfredzame 
personen binnen 200 meter van de nieuwe A9, A4 of Schipholweg. Mocht dit wel gebeuren, 
dan kan met bovenstaande maatregelen het handelingsperspectief verbeterd worden. 
Daarbij moet nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de handelingen die medewerkers 
bij een specifieke calamiteit dienen uit te voeren. Het heeft de voorkeur een speciaal 
rampenplan op te stellen, zodat duidelijk wordt welke handelingen uitgevoerd moeten 
worden bij een specifieke calamiteit, dus vluchten bij een (dreigende) BLEVE en schuilen bij 
een toxisch ongeval of BLEVE.  
 

 
Bestrijdbaarheid 
 
Bereikbaarheid 
Autonome situatie 
Voor de hulpdiensten zijn de volgende elementen wat betreft de bereikbaarheid van het 
plangebied van belang: 
- aantal toegangswegen die geschikt zijn voor hulpverleningsdiensten (plangebied en 
ramplocatie) 
- tweezijdig (boven- en benedenwinds) aan kunnen rijden 
- bereikbaarheid van het plangebied voor hulpdiensten en daaraan gekoppeld de 
opkomsttijd van de hulpdiensten (brandweer en ggd) voor het plangebied. 
- bereikbaarheid van de ramplocatie voor de brandweer en de opkomsttijd voor de 
ramplocatie. 
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- opstellocaties voor voertuigen van hulpdiensten. 
In de huidige ruimtelijke situatie is hier geen specifieke aandacht aan geschonken.  
 
Toekomstige situatie 
Als algemene maatregel adviseert de regionale brandweer de bereikbaarheid te laten 
voldoen aan het "Basispakket Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening". Gelet dient te 
worden op de bereikbaarheid op verschillende schaalniveaus: de bereikbaarheid over de 
wegen in de omgeving richting ramplocatie en het plangebied; de bereikbaarheid van de 
verschillende gebouwen binnen het plangebied en de mogelijkheden voor de hulpverlening 
om binnen de gebouwen zelf op alle plekken te komen.  
 
Naast de A4, in het deelgebied Schuilhoeve kantoorlocatie, en naast de nieuwe A9, in het 
deelgebied Lijndenhof worden kwetsbare objecten opgericht binnen het 
plasbrandaandachtsgebied, 30 meter van de weg. Het gaat hierbij om kantoren die als 
kwetsbaar worden aangemerkt omdat zich gedurende de dag grote aantallen personen in 
de gebouwen bevinden. De veiligheid van deze mensen kan aanzienlijk verbeter worden 
door de bereikbaarheid van de gebouwen voor de hulpdiensten zo goed mogelijk te borgen. 
Dit kan door wegen aan te leggen die de gebouwen ontsluiten van de risicobron af, ervoor 
te zorgen dat deze wegen breed genoeg zijn voor de hulpdiensten en mogelijkheden om 
bluswatervoertuigen in de nabijheid van de gebouwen op te stellen. Deze opstellocaties 
kunnen in de plankaart worden ingetekend. Ontsluiting van de gebouwen zelf dient 
eveneens van de risicobron af te zijn en dus dient de nooduitgang aan de risicoluwe zijde 
geprojecteerd te zijn. Binnen de gebouwen moet de ontvluchtingsroute duidelijk 
aangegeven zijn. 
 
Bluswatervoorzieningen 
Autonome situatie 
De beoordeling bestaat uit een vergelijking tussen de feitelijk aanwezige 
bluswatercapaciteit, zowel primair (brandkranen), secundair (open water) en tertiair 
bluswater, en hoe deze overeenkomt met de benodigde bluswatercapaciteit in het geval 
van een calamiteit.  
 
Voor de locaties aan de A4 doet de Ringvaart van de Haarlemmermeer dienst als tertiaire 
bluswatervoorziening.  
 
Toekomstige situatie 
Als algemene maatregel adviseert de regionale brandweer de bluswatervoorzieningen te 
laten voldoen aan het "Basispakket Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening”.  
 
Voor alle deelgebieden binnen zone-II geldt dat gezorgd dient te worden voor voldoende 
primaire bluswatervoorzieningen. Deze ontwikkelingen zijn namelijk gelegen binnen het 
invloedsgebied van een BLEVE en een toxisch ongeval en bij een calamiteit dient voldoende 
bluswater aanwezig te zijn om secundaire branden te bestrijden en/of toxische gaswolken 
neer te slaan. In het deelgebied Veldpost worden functies opgericht die weinig personen 
herbergen zodat bluswatervoorzieningen hier beperkter kunnen zijn. De deelgebieden 
Lijndenhof en Schuilhoeve woonlocatie verdienen extra aandacht en 
bluswatervoorzieningen aangezien deze gebieden binnen het invloedsgebied van twee 
wegen liggen en laatstgenoemde deelgebied plaats biedt aan grote hoeveelheden 
woningen. Deze voorzieningen, zoals geboorde putten en brandkranen, kunnen daarvoor 
worden opgenomen in de plankaart.  
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Maatregelen ter beperking van de omvang van het groepsrisico 
 
Ruimtelijke maatregelen 
In het plangebied bestaat een aantal mogelijkheden om door een goede ruimtelijke 
ordening de nadelige gevolgen voor de hoogte van het groepsrisico zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken. Conform de Circulaire "Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen"hoeven ruimtelijke maatregelen alleen in de eerste 200 meter vanaf de risicobron 
overwogen te worden.  
 
• Een mogelijke maatregel voor het beperken van de risico's is het schuiven met 

ruimtelijke elementen. Het in acht nemen van een grotere afstand vanaf de 
risicobronnen, de routes gevaarlijke stoffen, leidt tot een vermindering van de risico's. 
Externe veiligheid is echter niet de enige overweging die een rol speelt bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Ondermeer wettelijke eisen vanuit het aspect 
geluid bepalen dat de ontwikkeling van functies dicht bij de weg wenselijk is. In het 
deelgebied Lijndenhof kan in de eerste 200 meter vanaf de transportassen ervoor 
gekozen worden voornamelijk bedrijven te ontwikkelen in plaats van kantoren. 
Eerstgenoemde functies kennen namelijk over het algemeen een kleinere 
personendichtheid.  

• De oriëntatie van de gebouwen binnen 200 meter van de verschillende transportassen 
kan een veiligheidswinst opleveren. In het deelgebied Lijndenhof is bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om bij bedrijven waar een kantoorfunctie en een andere functie aanwezig 
zijn, de kantoorfunctie het verste van de transportas af te projecteren, aangezien in 
kantoren over het algemeen de hoogste personendichtheid is te verwachten.  

 
Bouwkundige maatregelen 
Aanvullende maatregelen die overwogen kunnen worden maar niet ruimtelijke relevant zijn, 
zijn op het gebied van bouwkundige eigenschappen van de te ontwikkelen gebouwen. 
Hierbij werken de volgende maatregelen veiligheidsverhogend: 
• De vluchtwegen vanuit de gebouwen zijn van de risicobron af gesitueerd; 
• Obstakelvrije ontvluchting binnen de gebouwen;  
• Het beperken van glasoppervlaktes aan de zijde van de risicobron; 
• Het afsluitbaar maken van de mechanische ventilatie; 
• Er zijn nog andere maatregelen te overwegen die betrekking hebben op de weerstand 

die een bouwwerk tegen de effecten van een BLEVE kan bieden. Uit onderzoek is 
gebleken dat dergelijke maatregelen zeker mogelijk zijn, maar ten opzichte van de 
gangbare bouwmethodes veel duurder zijn. Het gaat hier om speciale soorten glas die 
brandwerend zijn en explosiebestendig en materialen waarmee muren eveneens 
brandwerend en explosiebestendig kunnen worden gemaakt. 
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Bijlage B3; 
Zone-III: vanaf 325 meter 
 
 

 

Welke ontwikkelingen bevinden zich binnen Zone-III? 
Ontwikkelingen binnen deze zone vinden plaats in de deelgebieden: 

• Lijnden Q4 
• Lijndenhof 
• Quatrebras 
• MFA 
• Schuilhoeve woonlocatie 
• Centrum 

 
Welke scenario’s gelden en welke aandachtspunten volgen daaruit met betrekking tot 
zelfredzaamheid? 

• Toxisch scenario: 
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
o Schuilen in een gebouw is de beste optie. 
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Zelfredzaamheid 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn meerdere kwetsbare objecten gelegen buiten circa 325 meter 
van de drie transportassen, de nieuwe A9, de A4 en de Schipholweg, dus in zone-III. Met 
name veel woningen zijn gelegen binnen deze contour. Daarnaast is er sprake van 
kantoren, scholen en een verzorgingstehuis. Grofweg gaat het hier om objecten die ten 
noorden van de huidige A9 zijn gelegen.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen alle deelgebieden worden woningen en/of kantoren ontwikkeld, wat betekent dat in 
elk deelgebied een toevoeging van kwetsbare objecten plaatsvindt. In Schuilhoeve 
woonlocatie worden grote aantallen woningen ontwikkeld, in het deelgebied Lijndenhof 
worden kantoren aan het gebied toegevoegd, evenals in de deelgebieden Centrum, 
Quatrebras en Lijnden Q4. In de twee laatstgenoemde deelgebieden zijn daarnaast 
respectievelijk een basisschool en kinderdagverblijf voorzien. De ontwikkeling van de MFA, 
een multifunctioneel centrum met ruimten voor ouderen en een kinderdagverblijf, is 
gelegen binnen zone-III.  
 
Functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen 
Autonome situatie 
In het plangebied bevinden zich in de autonome situatie meerdere functies die speciaal 
bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt zelfredzame personen. Hieronder vallen 
basisscholen, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen. In zone-III is gedeeltelijk een 
verzorgingstehuis gelegen, meerdere basisscholen en een woonvorm voor gehandicapten. 
 
Toekomstige situatie 
In het deelgebied Lijnden Q4 wordt een kinderdagverblijf ontwikkeld, een functie die 
speciaal bedoeld is voor personen met een beperkte zelfredzaamheid. Binnen de MFA 
worden twee functies ontwikkeld voor een doelgroep met beperkte zelfredzaamheid, een 
kinderdagverblijf en een centrum voor ouderen. Daarnaast wordt in het deelgebied 
Quatrebras een basisschool opnieuw ontwikkeld.  
 
Vluchtmogelijkheden 
De mogelijkheid tot vluchten is niet relevant in het geval van een toxisch scenario op een 
dergelijk grote afstand.  
 
Schuilmogelijkheden 
De mogelijkheid tot schuilen verhoogt de zelfredzaamheid van personen binnen het 
invloedsgebied van een toxisch scenario. 
 
Autonome situatie 
In het geval van een toxisch scenario moet gelet worden op luchtdichtheid van het gebouw 
en de mogelijkheid tot afsluiten van de mechanische ventilatie. Bij bestaande bouwwerken 
worden geen aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke indringing van toxisch gas 
te verminderen. Aanpassing van bijvoorbeeld oude woningen op dit punt is ingrijpend en 
kostbaar. 
 
 
 
 
 
Toekomstige situatie 
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Bij nieuwe bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke zorgt voor een 
goede bescherming tegen het binnendringen van het toxische gas. In het geval van de 
basisschool in Quatrebras, het kinderdagverblijf in Lijnden Q4 en de twee functies voor 
beperkt zelfredzame personen in de MFA, wordt het sterk aangeraden de ventilatie 
mechanisch afsluitbaar te maken. 
 
Risicocommunicatie 
Autonome situatie 
Risicocommunicatie is het middel bij uitstek om het handelingsperspectief van personen te 
verbeteren. Het is van groot belang dat mensen geïnformeerd worden over wat te doen bij 
een calamiteit en dat ze snel gealarmeerd worden wanneer zich een calamiteit voordoet. Op 
dit moment heeft de gemeente Haarlemmermeer niet de beschikking over een 
risicocommunicatieplan.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen zone-III zijn, zoals eerder aangehaald, veel nieuwe objecten gelegen. Omdat 
ruimtelijke maatregelen niet overwogen hoeven te worden op een zo grote afstand van een 
transportas voor gevaarlijke stoffen kan door middel van een verbetering van de 
risicocommunicatie een duidelijke verbetering van de veiligheid bewerkstelligd worden. Het 
gaat hierbij om het communiceren van het handelingsperspectief in het geval van een 
toxisch ongeval. Hierbij gaat het dus om schuilen in een gebouw en sluiten van ramen en 
deuren.  
 
Voor de basisschool in Quatrebras, het kinderdagverblijf in Lijnden Q4 en de twee functies 
voor beperkt zelfredzame personen in de MFA kan er een speciaal calamiteitenplan worden 
opgesteld waarin aan medewerkers wordt duidelijk gemaakt wat te doen in het geval van 
een toxisch ongeval. 
 
Daarnaast dient gelet te worden op de aanwezigheid van een goede dekking van het 
Waarschuwing Alarm Systeem (WAS). 
 
 

Bestrijdbaarheid 
 
Bereikbaarheid 
Autonome situatie 
Voor de hulpdiensten zijn de volgende elementen wat betreft de bereikbaarheid van het 
plangebied van belang: 
- aantal toegangswegen die geschikt zijn voor hulpverleningsdiensten (plangebied en 
ramplocatie) 
- tweezijdig (boven- en benedenwinds) aan kunnen rijden 
- bereikbaarheid van het plangebied voor hulpdiensten en daaraan gekoppeld de 
opkomsttijd van de hulpdiensten (brandweer en ggd) voor het plangebied. 
- bereikbaarheid van de ramplocatie voor de brandweer en de opkomsttijd voor de 
ramplocatie. 
- opstellocaties voor voertuigen van hulpdiensten. 
 
Toekomstige situatie 
Als algemene maatregel adviseert de regionale brandweer de bereikbaarheid te laten 
voldoen aan het "Basispakket Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening". In het geval van 
een toxisch scenario op een afstand groter dan 325 meter, zal het vaak voldoende zijn om 
te schuilen in een gebouw en behoeft daarom niet voor alle deelgebieden de 
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bereikbaarheid zo goed te zijn als in de andere 2 zones. Er wordt wel aangeraden om 
voldoende bereikbaarheid bij de MFA, de basisschool in Quatrebras en het 
kinderdagverblijf in Lijnden Q4 te borgen. Hier bestaat de mogelijkheid dat hulpdienstenop 
moeten treden aangezien niet alle personen zichzelf voldoende snel in veiligheid kunnen 
brengen.  
 
Bluswatervoorzieningen 
in het geval van een toxisch scenario is bluswater met name noodzakelijk om de gaswolk 
neer te slaan. Dit is echter niet meer mogelijk op een afstand van ruim 300 meter vanaf de 
plaats van het incident. Extra bluswatervoorzieningen hoeven dus niet overwogen te 
worden binnen de zone-III. 
 
 

Maatregelen ter beperking van de omvang van het groepsrisico 
 
Ruimtelijke maatregelen 
In het plangebied bestaat een aantal mogelijkheden om door een goede ruimtelijke 
ordening de nadelige gevolgen voor de hoogte van het groepsrisico zoveel mogelijk te 
voorkomen en te beperken. Conform de Circulaire "Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen"hoeven ruimtelijke maatregelen alleen in de eerste 200 meter vanaf de risicobron 
overwogen te worden. Voor de zone-III zijn deze maatregelen dus per definitie niet van 
toepassing.  
 
Bouwkundige maatregelen 
Aanvullende maatregelen die overwogen kunnen worden maar niet ruimtelijke relevant zijn, 
liggen op het gebied van bouwtechnische eigenschappen van de te ontwikkelen gebouwen. 
Voor een gebouw binnen de zone-III is het alleen van belang dat geen (tot nauwelijks) 
toxisch gas kan binnendringen in het geval van een calamiteit. Zoals al besproken onder 
6.1.3 voldoen de nieuwe bouwwerken aan de eisen vanuit het Bouwbesluit en zijn ze meer 
luchtdicht dan de huidige, oude gebouwen. Mechanische afsluiting van de ventilatie is 
goed te implementeren en levert een belangrijke veiligheidswinst voor de functies die 
plaats bieden aan beperkt zelfredzame personen. In casu zijn deze objecten de MFA, de 
basisschool in Quatrebras en het kinderdagverblijf in Lijnden Q4. Uiteraard geldt deze 
maatregel ook als aanbeveling voor functies die eventueel in de deelgebieden worden 
ontwikkeld waar nog geen gedetailleerde bestemmingen zijn uitgewerkt.
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Bijlage C; Aandachtspunten uitgewerkt per ontwikkeling  

In de voorgaande hoofdstukken zijn aan de hand van de mogelijke calamiteitenscenario's 
zones rondom de risicobronnen beschouwd. Binnen elke zone gelden andere 
aandachtspunten met betrekking tot zaken als zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 
Echter, in de voorgaande hoofdstukken is voornamelijk gesproken over generieke 
maatregelen. Waar mogelijk is al wel ingegaan op specifieke aandachtspunten per zone, in 
dit hoofdstuk worden nu per deelgebied de aandachtspunten benoemd.  
 

 Lijndenhof 

In dit deelgebied betreffen de ontwikkelingen allereerst bedrijvigheid en kantoren en wordt 
daarnaast ook ruimte voor woningen gereserveerd.  
 
Niet onbelangrijk in het kader van deze verantwoordingsplicht is de geprojecteerde 
vestiging van een LPG-verkooppunt. Daarbij is het de bedoeling van de gemeente dat het 
LPG tankstation A. Morsch en Zn dat nu in de buurt van de A4 en de Ringvaart in bewoond 
gebied ligt, naar dit deelgebied verhuist. Hoewel deze verhuizing niet zeker is, zou daarmee 
wel een veiligheidswinst bewerkstelligd worden. In de huidige situatie ligt het tankstation 
namelijk in een druk bebouwde omgeving, terwijl in de toekomstige situatie hoge 
personendichtheden rondom het tankstation makkelijker vermeden kunnen worden. Het is 
dan ook de bedoeling dat binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation (150 meter 
rondom het vulpunt) geen grote personendichtheden worden ondergebracht. De mix van 
kantoren en bedrijven en woningen in dit deelgebied, bieden de mogelijkheid om 
extensieve bedrijvigheid in het gebied direct rondom het LPG-tankstation toe te staan en zo 
problemen omtrent het groepsrisico te voorkomen. De toekomstige ligging van het 
tankstation is bij voorkeur dichtbij de toekomstige A9 aan de westkant van Badhoevedorp, 
vanwege de goede bereikbaarheid, de grote potentiële klandizie en de korte aanrijdroute 
die dan nodig is vanaf de snelweg naar het tankstation bij leveringen. Dit is relevant voor 
externe veiligheid, omdat zo weinig kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van de 
leveringen zullen liggen. In planologisch opzicht wordt zoveel mogelijk scheiding gezocht 
tussen woningen en het LPG-tankstation in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Het zuidelijke en westelijke gedeelte van het deelgebied Lijndenhof ligt binnen het 
invloedsgebied van een BLEVE die zich op de Schipholweg kan voordoen. Hier dienen 
maatregelen met betrekking tot vluchtmogelijkheden en bestrijdbaarheid te worden 
overwogen. Het gaat dan met name om de ontsluiting van de woningen die daar gelegen 
zijn en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Ook hier is risicocommunicatie een goed 
middel om het handelingsperspectief van de personen te verbeteren.  
 
Binnen dit deelgebied is sprake van overlapping van het plasbrandaandachtsgebied (PAG) 
met de geplande ontwikkelingen. Dit betekent dat hier een aantal extra maatregelen dienen 
te worden overwogen op het gebied van overdracht en eventueel bouwkundige 
maatregelen. Maatregelen die getroffen kunnen worden in het gebied tussen de rijbanen en 
het bouwwerk kunnen sterk bijdragen aan een gunstig effect. Het heeft de voorkeur om de 
vloeistof te keren op afstand van het bouwwerk. Hierdoor is de warmtelast in het geval van 
een plasbrand kleiner. Een goed voorbeeld is een sloot (met voldoende restcapaciteit) of 
wal die voorkomt dat de vloeistof tot aan het bouwwerk kan stromen. Een dergelijke functie 
kan ruimtelijk relevant zijn, indien op de plankaart ruimte ervoor wordt gereserveerd. Dit 



 
 
 

 
 projectnr. 203871 Rapport 1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014) 
 okt 2010, revisie 02  Bestemmingsplan Badhoevedorp 
  Gemeente Haarlemmermeer  

 

Bijlage  C blad 2   
 

kan door het opnemen van een verkeers- of groenfunctie op de plaats van de 
geprojecteerde sloot of wal. Indien bovenstaande maatregelen niet afdoende effect 
hebben, zullen aan het bouwwerk zelf maatregelen getroffen moeten worden. Ten eerste 
dient voorkomen te worden dat vloeistoffen zich onder het gebouw kunnen verspreiden 
(bijvoorbeeld in een half open parkeergarage). Een kerende constructie is noodzakelijk. 
Wellicht is het ook raadzaam om geen parkeergarages te bouwen binnen het PAG of direct 
ernaast. Indien een plasbrand pas aan de voet van het gebouw gekeerd wordt zal ook het 
ontwerp van de gevel in dat kader beschouwd moeten worden. De gevelmaterialen dienen 
bestand te zijn tegen de hitte die vrij komt door de plasbrand. 
 

 Lijnden Q4 

Dit deelgebied ligt van alle deelgebieden het verste van de A9, A4 en Schipholweg. Het 
deelgebied ligt dan ook enkel binnen het invloedsgebied van de toxische stoffen die over 
de twee rijkswegen worden vervoerd. Wel is het deelgebied gelegen op korte afstand van 
de T106 waarover ook vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Echter, na eind 2015 (bij 
benadering de datum waarop de A9 wordt verlegd) zal het, nu reeds beperkte vervoer, 
stoppen. Het is dus niet kosteneffecient om fysieke maatregelen te implementeren wegens 
de transporten over de T106, aangezien de transporten beperkt zijn en binnen afzienbare 
tijd zullen stoppen.  
 
Kinderdagverblijf Borus wordt in dit gebied ontwikkeld en ligt dus binnen een gebied 
waarin alleen een toxisch scenario relevant is. Hierbij is het van belang dat de nadruk ligt 
op risicocommunicatie en dat de afsluitbaarheid van de mechanische ventilatie mogelijk is.  
Het is raadzaam in het kader van risicocommunicatie een speciaal calamiteitenplan op te 
stellen waarin aan medewerkers wordt duidelijk gemaakt wat te doen in het geval van een 
toxisch ongeval. 
 

 Quatrebras 

In dit deelgebied zijn met name woningen gepland en vindt daarnaast vernieuwing van een 
basisschool plaats. Het noordelijke deel van het gebied is gelegen op grote afstand van de 
A9 en de A4 en ligt dus enkel binnen het invloedsgebied van een toxisch scenario. Voor 
deze situatie geldt dat hiervoor geen extra maatregelen worden aangeraden, behalve 
maatregelen op het vlak van risicocommunicatie. Met name bij de vernieuwde basisschool 
is het noodzakelijk dat het handelingsperspectief van de personen wordt verbeterd en 
wordt eveneens aangeraden de mechnische ventilatie afsluitbaar te maken.  
 
Het zuidelijke gedeelte van het deelgebied Quatrebras ligt binnen het invloedsgebied van 
een BLEVE die zich op de Schipholweg kan voordoen. Hier dienen maatregelen met 
betrekking tot vluchtmogelijkheden en bestrijdbaarheid te worden overwogen. Het gaat dan 
met name om de ontsluiting van de woningen die daar gelegen zijn en de bereikbaarheid 
voor de hulpdiensten. Ook hier is risicocommunicatie een goed middel om het 
handelingsperspectief van de personen te verbeteren.  
 

 MFA 

In het deelgebied Quatrebras wordt een Multifunctionele Accommodatie ontwikkeld die zal 
functioneren als een 'Dorpshuis' en daarom centraal is gelegen. Aangezien het een relatief 
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grote ontwikkeling betreft en hierbinnen een aantal functies zijn geprojecteerd voor beperkt 
zelfredzame personen, is besloten deze ontwikkeling nog apart onder de loep te nemen.  
 
De ontwikkeling is alleen binnen het invloedsgebied van toxische stoffen gelegen. 
Maatregelen hoeven dus alleen genomen te worden op het vlak van risicocommunicatie en 
bouwkundige eisen. Voor de meeste nieuwe ontwikkelingen in de zone-III volstaat het dat 
de gebouwen goed geïsoleerd zijn (wat bij nieuwe gebouwen wegens energie-eisen reeds is 
geborgd) en de mechanische ventilatie afsluitbaar is. Aangezien in het MFA ook functies 
voor beperkt zelfredzame personen zijn geprojecteerd geldt dat risicocommunicatie ingezet 
dient te worden. Het is hierbij van belang dat aan de medewerkers wordt duidelijk gemaakt 
op welke manier zij het meest adequaat reageren bij een toxisch ongeval.  

 Veldpost 

In dit gebied vindt ontwikkeling plaats van sportvelden en recreatie: in het westelijke 
gedeelte worden sportvelden en bijbehorende clubhuizen opgericht en in het oostelijke 
gedeelte is alleen een parkachtige functie voorzien.  
 
Door dit deelgebied heen loopt de Amsterdam-Schiphol pijleiding (die kerosine 
transporteert) en het is de bedoeling dat de EHS-corridor die in het gebied wordt aangelegd 
over deze leiding komt te liggen. Hierdoor zijn geen gebouwen voorzien binnen de 
belemmeringenstrook en worden geen problemen verwacht met de PR 10-6/jr. contour.  
Het invloedsgebied van deze leiding bedraagt slechts 30 meter. Binnen dit invloedsgebied 
worden geen hoge personendichtheden verwacht, vanwege de functies, recreatie en sport, 
die zijn voorzien binnen het deelgebied. Enkel indien een clubhuis wordt geprojecteerd 
binnen 30 meter van de leiding dient extra aandacht besteed te worden aan 
risicocommunicatie en eventuele vloeistofkerende voorzieningen. 
 
Het gebied ligt binnen het invloedsgebied van een BLEVE op de Schipholweg of de nieuwe 
A9. Er worden weinig hoge personendichtheden verwacht, aangezien sport- en 
recreatiefuncties zijn gepland in het deelgebied. Echter, voor de clubhuizen die bij de 
sportfunctie horen wordt niet uitgesloten in het bestemmingsplan dat kinderopvang 
mogelijk is en andere activiteiten waar wel minder zelfredzame personen aanwezig zijn. Bij 
voorkeur zijn dergelijke functies niet te dichtbij de transportassen gelegen. Daarnaast dient 
aandacht besteed te worden aan risicocommunicatie indien beperkt zelfredzame personen 
aanwezig zijn. 
 

 Centrum 

Binnen dit deelgebied vindt de ontwikkeling van woningen en centrumvoorzieningen 
plaats. De ontwikkelingen liggen ver af van de A9 en de A4 en dus enkel binnen het 
invloedsgebied van een toxisch ongeval. Hiermee is de noodzaak tot grote ingrepen op 
gebied van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beperkt. Het meest kosteneffectief is de 
optie om via risicocommunicatie de zelfredzaamheid van de aanwezigen te vergroten. 
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Schuilhoeve-Werklocatie 

Binnen dit deelgebied is sprake van overlapping van het plasbrandaandachtsgebied (PAG) 
met de geplande ontwikkelingen. Dit betekent dat hier een aantal extra maatregelen dienen 
te worden overwogen op het gebied van overdracht en eventueel bouwkundige 
maatregelen. Maatregelen die getroffen kunnen worden in het gebied tussen de rijbanen en 
het bouwwerk kunnen sterk bijdragen aan een gunstig effect. Het heeft de voorkeur om de 
vloeistof te keren op afstand van het bouwwerk. Hierdoor is de warmtelast in het geval van 
een plasbrand kleiner. Een goed voorbeeld is een sloot (met voldoende restcapaciteit) of 
wal die voorkomt dat de vloeistof tot aan het bouwwerk kan stromen. Een dergelijke functie 
kan ruimtelijk relevant zijn, indien op de plankaart ruimte ervoor wordt gereserveerd. Dit 
kan door het opnemen van een verkeers- of groenfunctie op de plaats van de 
geprojecteerde sloot of wal. Indien bovenstaande maatregelen niet afdoende effect 
hebben, zullen aan het bouwwerk zelf maatregelen getroffen moeten worden. Ten eerste 
dient voorkomen te worden dat vloeistoffen zich onder het gebouw kunnen verspreiden 
(bijvoorbeeld in een half open parkeergarage). Een kerende constructie is noodzakelijk. 
Wellicht is het ook raadzaam om geen parkeergarages te bouwen binnen het PAG of direct 
ernaast. Indien een plasbrand pas aan de voet van het gebouw gekeerd wordt zal ook het 
ontwerp van de gevel in dat kader beschouwd moeten worden. De gevelmaterialen dienen 
bestand te zijn tegen de hitte die vrij komt door de plasbrand. 
 
In dit deelgebied zijn voornamelijk kantoren geprojecteerd, maar in de planregels wordt de 
vestiging van functies zoals een kinderdagverblijf of een verzorgingshuis niet uitgesloten. 
Binnen de 200 meter van de A4 en A9 is gelet op de effecten van een BLEVE het niet 
gewenst dat dergelijke functies voor beperkt zelfredzame personen worden toegestaan. Het 
beste kan dit ook planologisch worden afgekaderd door in de regels op te nemen dat, met 
uitzondering van een wijzigingsbevoegdheid, deze functies niet binnen 200 meter van de 
transportassen zijn toegestaan.  
 
In het kader van geluidwering is het wenselijk dat een aantal kantoren dicht op de weg 
worden geprojecteerd. Hierbij is het zaak rekening te houden met goede 
ontvluchtingsmogelijkheden en goede bereikbaarheid voor de brandweer. Dit kan 
planologisch geborgd worden door de vluchtwegen op te nemen in de Verbeelding en ze 
daarin voldoende breed te maken. Bovendien dient risicocommunicatie ingezet te worden 
om het handelingsperspectief van de personen te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden 
aan een omroepinstallatie, de aanwezigheid van BHV-ers en het voldoende vaak oefenen 
van een evacuatie. 
 

 Schuilhoeve-Wonen 

Voor dit deelgebied gelden dezelfde aandachtspunten als voor Schuilhoeve-Werklocatie. 
Dichtbij de risicobronnen zijn woningen voorzien als een soort geluidsscherm. Deze zullen 
niet in het PAG gelegen zijn, maar wel op een korte afstand van de nieuwe A9 en de A4. De 
ontwikkelingen van woningen op een korte afstand is zeker niet onmogelijk met het oog op 
externe veiligheid, maar er zal extra aandacht dienen te worden geschonken aan 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Hierbij is het zaak rekening te houden met goede 
ontvluchtingsmogelijkheden en goede bereikbaarheid voor de brandweer. Dit kan 
planologisch geborgd worden door de vluchtwegen op te nemen in de Verbeelding en ze 
daarin voldoende breed te maken. Bovendien dient risicocommunicatie ingezet te worden 
om het handelingsperspectief van de personen te verbeteren. 
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De gemeente is voornemens een hotel in dit deelgebied te ontwikkelen: hoewel geen 
sprake is van beperkte zelfredzame personen, betekent de aanwezigheid van personen die 
vreemd zijn in het gebied dat deze functie bij voorkeur op meer dan 200 meter van de 
risicobronnen wordt ontwikkeld.  
 

 Losse ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan 

Naast de verschillende deelgebieden die worden ontwikkeld, zijn ook een aantal losse 
ontwikkelingen gelegen binnen het bestemmingsplan, voornamelijk in het midden en het 
oosten van het plangebied. In onderstaande figuur zijn alle losse ontwikkelingen 
weergegeven en in de bijbehorende tabel zijn de voor dit onderzoek relevante 
ontwikkelingen aangegeven. 
 

 
Figuur C.1 De ligging van de losse ontwikkelingen in het bestemmingsplan Badhoevedorp 
 
Tabel C.1 Overzicht en beschrijving van losse ontwikkelingen 

Kaartnummer Naam Adres Vigerende bestemming Nieuwe bestemming
1 Kantoor Servicecentrum Sloterweg 22 Kantoor Max. 16 appartementen (wonen)
2 Osira Groep Hoek Sloterweg 77 / Keijzerweg (braak) Maatschappelijk Max. 32 zorgwoningen (wonen)

3 en 11 Jan van Gent/ Vobeco Jan van gentstraat 119 - 123 / Meidoornweg 1 Bedrijf en wonen Max. 25 wongingen
6 Van Wijk naast Q4 Akerdijk 117 Bedrijf (met 1 bestaande bedrijfswoning) 2 woningen 
8 Werklocatie Schuilhoeve Schipholweg 291 - 301 Kantoor Hotel met 156 kamers

10 Keplerstraat autobedrijf ACC Keplerstraat 2 Bedrijf (autogarage) Max. 25 woningen
13 Stevinpark / Arma Stevinstraat 7 C Bedrijf Max. 36 woningen
25 Boetiek In locatie Sloterweg 139 Detailhandel en wonen Toevoegen horecabestemming
28 De Herbergh hotel Sloterweg 259 Horeca (hotel) Uitbreiding van aantal kamers
29 Kinderopvang Orange Nassau Burg. van Amersfoordtlaan 59 Maatschappelijk Maatschappelijk Kinderopvang (uitbreiding)
30 PEN huisje Burg. van Amersfoordtlaan 8A NUTS 1 woning  

 

De ontwikkelingen hebben in het algemeen betrekking op de omzetting van een bepaalde 
vigerende bestemming naar een bestemming wonen. Daarnaast is er aan de Meidoornlaan 
en de Sloterweg sprake van de verandering van een kantoorbestemming naar een hotel en 
aan de burgemeester van Amersfoordtweg wordt een kinderdagverblijf uitgebreid. Deze 
ontwikkelingen, woningen, hotels en kinderdagverblijf dienen vanuit het aspect externe 
veiligheid beschouwd te worden. Voor de meeste ontwikkelingen, ook het kinderdagverblijf 
geldt dat ze in het noorden van het bestemmingsplan zijn gelegen en daardoor een 
veiligere situatie ontstaat wanneer de A9 ten zuiden van Badhoevedorp wordt omgelegd. 
Hierbij bestaat dus geen noodzaak tot het treffen van extra maatregelen. Alleen voor het 
kinderdagverblijf is het raadzaam een afsluitbare mechanische ventilatie aan te leggen 
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tegen een toxisch scenario. De woningen aan de Meidoornlaan liggen op de rand van het 
invloedsgebied van een BLEVE: in het kader van de ontwikkeling van Schuilhoeve-
Werklocatie worden maatregelen aangeraden op het gebied van bestrijdbaarheid die ook 
voor deze daarachter liggende woningen een gunstig effect zouden hebben. Daarnaast 
dient een mogelijkheid tot ontvluchting van de A4 af, aanwezig te zijn. De twee 
ontwikkelingen direct aan de Schipholweg, uitbreiding van een hotel en omzetting van een 
garage naar woningen, hebben met een mogelijk BLEVE-scenario te maken. Bouwkundige 
maatregelen worden niet aangeraden, maar de borging van voldoende vluchtwegen van de 
Schiphol weg af en de bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt wel geadviseerd. Bij alle 
gevallen vormt risicocommunicatie een belangrijk middel om de veiligheid te verbeteren.
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Bijlage D;  Borging van maatregelen 

Overzichtstabel te overwegen maatregelen  

Zone-I; Plasbrand  

Maatregelen Borging 

Geen bestemmingen/functies voor beperkt zelfredzame doelgroepen Planregels, nadere eis in kader van artikel 3.6 lid1d Wro conform 
voorgestelde aanpak in: "Handreiking ‘Verantwoorde 
brandweeradvisering"IPO, 2009. 

Aanleg sloot/wal die verspreiding brandbare vloeistof richting 
gebouwen dient te verhinderen 

Verbeelding, opnemen functie groen/verkeer  

Nooduitgang van de gebouwen van de bron af Planregels, nadere eis in kader van artikel 3.6 lid1d Wro 

Vluchtroutes binnen de gebouwen van de bron af Planregels, nadere eis in kader van artikel 3.6 lid1d Wro  

Effectief communicatiesysteem in de gebouwen Contract tussen gemeente en eigenaar/gebruiker (evt. via gronduitgifte 
of exploitatieovereenkomst) 

Opstelplaatsen blusvoertuigen Verbeelding 

Aanleg voldoende en voldoende brede wegen voor bereikbaarheid 
hulpdiensten  

Verbeelding, opnemen verkeersfunctie 

Afsluitbaarheid mechanische ventilatie Contract tussen gemeente en eigenaar/gebruiker (evt. via gronduitgifte 
of exploitatieovereenkomst) 

(Primaire en secundaire) bluswatervoorzieningen Verbeelding, functie open water 
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Zone-II; BLEVE   

Maatregelen Borging 

zeer restrictief omgaan met  nieuwe bestemmingen voor beperkt 
zelfredzame doelgroepen binnen 200 meter van een route voor 
gevaarlijke stoffen 

Planregels, nadere eis in kader van artikel 3.6 lid1d Wro 

Nooduitgang van de gebouwen van de bron af gericht Planregels, nadere eis in kader van artikel 3.6 lid1d Wro 

Vluchtroutes binnen de gebouwen van de bron af Planregels, nadere eis in kader van artikel 3.6 lid1d Wro 

Effectief communicatiesysteem in de gebouwen Contract tussen gemeente en eigenaar/gebruiker (evt. via gronduitgifte 
of exploitatieovereenkomst) 

Opstelplaatsen blusvoertuigen Verbeelding 

Aanleg voldoende en voldoende brede wegen voor bereikbaarheid 
hulpdiensten  

Verbeelding, opnemen verkeersfunctie 

Afsluitbaarheid mechanische ventilatie Contract tussen gemeente en eigenaar/gebruiker (evt. via gronduitgifte 
of exploitatieovereenkomst) 

(Primaire en secundaire) bluswatervoorzieningen Verbeelding, functie open water 

 

Zone-III; Toxische effecten  

Afsluitbaarheid mechanische ventilatie Contract tussen gemeente en eigenaar/gebruiker (evt. via gronduitgifte 
of exploitatieovereenkomst) 
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Bijlage E; Beschrijving scenario’s  

Maatgevende scenario's 
Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied (is het 1%-letaliteitsgebied, i.e. het 
gebied waarbinnen 1% van de aanwezige personen komt te overlijden) van de spoorlijn 
Duivendrecht-Diemen. In het plangebied kunnen als gevolg van een calamiteit de 
volgende effecten optreden:  
• effecten ten gevolge een plasbrand; 
• effecten ten gevolge van een BLEVE;  
• effecten ten gevolge van een toxisch gas. 

BLEVE scenario 

Bij het scenario van de dreigende BLEVE van een LPG-ketelwagen in stedelijk gebied gaat 
het in grote lijnen om het volgende: 
• een 'warme' BLEVE kan optreden na ca. 20 - 30 min. bij forse hittebelasting van een 

(niet sterk mechanisch beschadigde) LPG-ketelwagen na start van een incident, 
• bronbestrijding is gericht op het voorkomen van een BLEVE door koelen, 
• na een BLEVE veel schade en secundaire branden, 
• mogelijk schade aan andere ketelwagons van een samengestelde trein en mogelijk 

vrijkomen van andere stoffen. 
 
Binnen de 150 meter zijn personen (ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de 
gevolgen van een BLEVE. Bij een 'warme' BLEVE is vluchten de enige optie.  
 
Buiten de 150 meter is, in het geval van een BLEVE, schuilen in een gebouw of woning in 
beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Daarvoor is het zaak een veilige 
plek binnen een gebouw op te zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas (zoals een 
toilet of badkamer). 
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen 

 
Zelfredzaamheid 

• Binnen de 150 meter is voor de aanwezige personen vluchten de enige optie (in 
het geval van een dreigende 'warme' BLEVE). 
• Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw of woning de beste optie. 
• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 

 

Toxisch scenario 

Bij het scenario van een calamiteit met een wagon gevuld met toxische stoffen in stedelijk 
gebied gaat het in grote lijnen om het volgende: 
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• Het gevaar van een toxische wolk5 is dat deze door personen in de omgeving van 
het incident ingeademd worden. Afhankelijk van de concentratie kan door 
blootstelling letaal letsel optreden.  
• Verspreiding van een gaswolk vindt snel plaats, zodat hulpdiensten tijdig dienen 
te arriveren. Echter, de concentratie waaraan wordt blootgesteld en de oppervlakte 
van het verspreidingsgebied is meer relevant. 
• Bovendien is het gevaar aanwezig dat een brand ontstaat, waardoor giftige 
verbrandingsgassen vrij kunnen komen.  
• De brandweer kan, afhankelijk van de stofintensiteit en het groeiscenario, 
optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water. 

 
De duur van de blootstelling is van invloed op de ernst van het letsel. Snel reageren, naar 
binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang.  
 
Bij dit soort ongelukken hebben de hulpverleningsdiensten meestal meer tijd dan bij een 
BLEVE-scenario om de mensen te waarschuwen. Hierbij is wel belangrijk dat de 
gebruikers van de omgeving goed geïnformeerd zijn over het juiste zelfreddende gedrag.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 

 
Zelfredzaamheid 

• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
• Schuilen in een gebouw of woning is de beste optie. 

  

Plasbrand scenario 

Bij het scenario van een plasbrand in stedelijk gebied gaat het in grote lijnen om het 
volgende: 

• Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling onbeschermde 
personen overlijden dan wel verwond kunnen worden of het overslaan van brand.  
• Het is van belang dat de brandweer snel ter plaatse is.  
• De schade kan beperkt worden door het verminderen van het oppervlak van de 
plasbrand en de verspreiding van de brandbare vloeistof te beperken. 

 
Indien bij een calamiteit met brandbare vloeistoffen personen betrokken zijn moeten zij 
zich in veiligheid brengen op een afstand van ten minste 30 meter, buiten het 
invloedsgebied van brandbare vloeistoffen.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 
• Vloeistofkerende voorzieningen 

 

                                                                 
5  Bij (zeer) giftige vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de ketelwagen lek raakt 

en een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) giftige vloeistoffen waardoor een 
gaswolk ontstaat en dezelfde effecten als een gaswolk van giftige gassen.  
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Zelfredzaamheid 
• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
• Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 

 
Vanuit de hierboven geschetste aandachtspunten per scenario wat betreft 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid is een kader gezet waarbinnen bekeken kan worden 
of verbeteringen op deze gebieden nodig zijn in de huidige situatie in het plangebied.
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Bijlage F; Kaarten zones 

• Ino gÇJLmliiiAlllaiKc 



 
 
 
 

 Rapport 1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014) 
  Bestemmingsplan Badhoevedorp 
 Gemeente Haarlemmermeer  

          Bijlage  F     blad 2  
 

 

F1; zone-I 
 

 
 

~ 
oranJewoud 



 
 
 
 

 Rapport 1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014) 
  Bestemmingsplan Badhoevedorp 
 Gemeente Haarlemmermeer  

          Bijlage  F     blad 3  
 

 

 

F2; zone-II 
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F3; zone-III 
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1 Leeswijzer 

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens om het bestemmingsplan Badhoevedorp te 
herzien. De aanleiding hiervoor is het project waarbij de rijksweg A9 wordt omgelegd. Het 
nieuwe tracé zorgt er voor dat de weg ten zuiden van Badhoevedorp komt te liggen. 
Hierdoor komt er in de kern van Badhoevedorp ontwikkelingsruimte vrij en wordt de 
zuidkant van Badhoevedorp aantrekkelijk om in het kader van het nieuwe tracé te 
ontwikkelen. Ter onderbouwing van de ruimtelijke planprocedure dienen alle externe 
veiligheidaspecten in beeld te worden gebracht en tevens de effecten hiervan te 
analyseren. Dit rapport 'Interim Fase' gaat specifiek in op de situatie waarbij het nieuwe 
bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk maakt zonder dat het tracé van de A9 verlegd is. 
Het uitgangspunt is dus dat de A9 als risicobron nog dwars door de kern van Badhoevedorp 
loopt. 

 

1.1 Context 

Onderhavige rapportage 'Hoofdrapport' maakt deel uit van een band met daarin meerdere 
onderdelen. Opgesomd gaat het over: 

• Voorblad map 
• Management Samenvatting 
• Leeswijzer 
• Quicscan risicoselectie 
• Hoofdrapport 
• Rapport Interim situatie 
• Quantitative Risk Analysis QRA 
• Bijlagen 

 
 
 
 

1.2 Leeswijzer rapport 'Interim Fase' 

Hoofdstuk twee gaat in op een inleiding in de specifieke aspecten van de interim fase. In 
hoofdstuk drie worden de uitgangspunten van de interim fase beschreven. Hierbij wordt 
ingegaan op de risico scenario's en de ontwikkelingen die binnen de zones gelegen zijn. In  
hoofdstuk vier zijn de resultaten van de risicoberekening (GR) van de interim fase 
gepresenteerd. De conclusies staan opgesomd in hoofdstuk vijf.  

Afbakening: 
Deze rapportage gaat specifiek in op de aspecten die van belang zijn tijdens de interim 
fase. Voor een compleet inzicht inclusief achtergronden voor het gehele bestemmingsplan 
verwijzen wij u naar het 'Hoofdrapport'. 

 

Rapport 2:  
Verantwoording GR 
Interim Fase 
 

  

Rapport 3:  
Kwantitatieve Risico-
analyse (QRA) 

Rapport 1: 
Verantwoording GR 
eindsituatie (2014) 
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2 Inleiding 

2.1 De ruimtelijke ontwikkeling 

De gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn in 
2005 overeengekomen de rijksweg A9 om Badhoevedorp heen te leggen. In plaats van de 
huidige ligging door de kern van Badhoevedorp, zal de weg ten zuiden van Badhoevedorp 
komen te liggen. Op 12 juni 2008 heeft de Gemeenteraad het Masterplan Badhoevedorp 
vastgesteld, waarin onder andere de vrijgekomen ruimte door de omlegging van de A9 
wordt benut en het gebied ten zuiden van het huidige Badhoevedorp. Deze ontwikkelingen 
worden meegenomen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan dat voor geheel 
Badhoevedorp gaat gelden. In het kader van de procedure voor dit bestemmingsplan 
moeten verscheidene milieuonderzoeken worden uitgevoerd. In dit rapport wordt het 
aspect externe veiligheid beschouwd.  
 

2.2 Rapport Interim fase 

In de leeswijzer op de vorige pagina is reeds aangegeven dat dit rapport ('Interim Fase') zich 
richt op de situatie waarin het nieuwe bestemmingsplan 'Badhoevedorp' ontwikkelingen 
mogelijk maakt zonder dat het tracé van de A9 verlegd is. Het uitgangspunt is dus dat de A9 
als risicobron nog dwars door de kern van Badhoevedorp loopt. Anticiperend op het 
verleggen van de rijksweg wordt in de interim fase reeds een deel van de ruimtelijke 
ambitie ingevuld. Hiervoor is een ander soort afweging van de risico's op zijn plaats. De 
risicobron, A9, is immers van tijdelijke aard. 
 

 
Figuur 2.1 Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 

 

2.3 Tijdsaspect  

Omlegging A9 
In figuur 2.1 is als onderdeel F het tijdaspect binnen de verantwoording aangeduid. In 
onderhavig onderzoek is dit een belangrijk aspect. De nieuwe ontwikkelingen die gepland 
zijn binnen het invloedsgebied van deze weg, worden ontwikkeld hooguit 2 á 3 jaar voordat 
de A9 definitief is omgelegd. Gedurende deze korte periode is sprake van een verminderde 
veiligheidssituatie. Normaliter zou binnen 200 meter van de transportas ruimtelijke 
maatregelen overwogen worden en zou worden bekeken of bluswatervoorzieningen 
voldoen en de bereikbaarheid voor hulpdiensten voldoende geborgd is. De tijdelijkheid van 
de situatie betekent dat deze aspecten wel worden beschouwd, maar sterk wordt gekeken 
naar de kostenefficiëntie van de maatregelen. Vanwege dit tijdsaspect wordt aangeraden 
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om meer aandacht te besteden aan risicocommunicatie, een actie die direct voordeel zou 
opleveren en tevens beperkte financiële consequenties kent. 
 
Vanwege de tijdelijkheid van de risico's veroorzaakt door transporten van gevaarlijke 
stoffen over de huidige A9 is in het rapport ervoor gekozen om de aspecten van de 
verantwoordingsplicht die over bestrijdbaarheid en ruimtelijke of bouwkundige 
maatregelen gaan, beperkt te overwegen. Immers, maatregelen op deze gebieden vergen 
vaak een grote investering, terwijl de periode waarin ze effectief zouden zijn, erg beperkt is.  
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3 Uitgangspunten  

3.1 Maatgevende scenario's 

In het rapport Quickscan externe veiligheid Bestemmingsplan Badhoevedorp, gemeente 
Haarlemmermeer1 zijn gedetailleerde gegevens beschikbaar over de A9 als risicobron.  
 
Over de A9 worden zowel brandbare gassen, brandbare vloeistoffen als toxische 
vloeistoffen getransporteerd.  
 
In het plangebied kunnen dus ten gevolge van transporten over de huidige A9 de volgende 
effecten optreden:  
• effecten ten gevolge van een BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion);  
• effecten ten gevolge van een plasbrand; 
• effecten ten gevolge van een toxisch scenario; 
 
• BLEVE-scenario: het scenario waarbij een LPG-tankwagen met brandbaar gas (vaak 

propaan) tot ontploffing komt en een druk- en hittegolf veroorzaakt. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen een 'warme' BLEVE, die kan optreden na ca. 20-30 minuten forse 
hittebelasting van een LPG-tankwagen, en een 'koude' BLEVE die instantaan op kan 
treden na een mechanisch defect van de LPG-tankwagen. Een ‘warme’ BLEVE wordt bij 
vervoer van LPG over de weg niet als relevante calamiteit beschouwd. Het 
invloedsgebied (ook wel 1%-letaliteitsgebied2), ) van een BLEVE bedraagt ca. 325 
meter. 

• Toxisch scenario: Het gevaar van een toxische wolk3 is dat deze door personen in de 
omgeving van het incident ingeademd worden. Afhankelijk van de concentratie en 
tijdsduur kan door blootstelling letaal letsel optreden. Het invloedsgebied kan enkele 
kilometers bedragen en hangt mede af van de weersgesteldheid op het moment van de 
calamiteit. Gezien het grote effectgebied van dit scenario dient binnen het gehele 
bestemmingsplangebied met een toxisch effect rekening gehouden te worden. 

• Plasbrand scenario: Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling 
onbeschermde personen overlijden dan wel verwond kunnen worden. Het overslaan 
van brand kan voor verdere verspreiding zorgen. Het invloedsgebied van een plasbrand 
op de weg bedraagt 58 meter. 

 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de scenario’s wordt naar bijlage 1 verwezen. 
 
In figuur 3.1 is het plangebied zichtbaar met de contouren die behoren bij de scenario's van 
de verschillende calamiteiten. Het plangebied valt in het geheel binnen de contouren van 
het toxische scenario. Met name het zuiden van het plangebied valt binnen de contour van 
het BLEVE scenario en binnen deze contour valt de contour van het plasbrand scenario.  
In dit hoofdstuk wordt de toename van het groepsrisico verantwoord, veroorzaakt door het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de huidige A9 en de nieuwe ontwikkelingen in de 
omgeving van deze risicobron. Er is voor gekozen deze specifieke toename in een apart 

                                                                 
1 Bijlage A bij "Rapport-1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014); Oranjewoud 203871 
2 1%-letaliteitsgebied is het gebied waarbinnen 1% van de blootgestelde personen overlijdt 
3  Bij (zeer) giftige vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de ketelwagen lek raakt en 

een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) giftige vloeistoffen waardoor een gaswolk 
ontstaat en dezelfde effecten als een gaswolk van giftige gassen.  
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hoofdstuk te verantwoorden, aangezien het een tijdelijke situatie betreft in tegenstelling tot 
de situatie rondom de overige risicobronnen die wel tot 2020 (de scope van de 
bestemmingsplanprocedure) blijft bestaan. 
 
Allereerst is van belang te tonen welke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van de 
huidige A9 vallen. In de uitsnede hieronder is dit te zien. 
 

 
Figuur 3.1 Ligging ontwikkeling in relatie tot invloedsgebieden van huidige A9 

 
De rode gebieden hebben betrekking op het invloedsgebied van een plasbrand, de gele op 
het invloedsgebied van een BLEVE en het groene gebied geeft aan waar rekening gehouden 
moet worden met een toxisch effect. Alle ontwikkelingen liggen binnen het invloedsgebied 
van de huidige A9. Voor Veldpost geldt overigens wel dat deze ontwikkeling binnen het 
toxische scenario van de A9 ligt en binnen het BLEVE scenario van de Schipholweg, vandaar 
de gele kleur over dit gebied.  
 
Ontwikkelingen die na 2015 gepland zijn, zijn niet relevant, aangezien dan de A9 reeds 
verlegd zal zijn en geen relevante risicobron meer is op de huidige ligging. Uit de tabel op 
bladzijde 10 blijken de volgende deelgebieden relevant te zijn: 

• Lijndenhof 
• Quatrebras 
• Lijnden Q4 
• Centrum 
• Schuilhoeve woonlocatie 
• MFA 

De facto valt enkel de Schuilhoeve werklocatie af, aangezien deze. Echter grote delen van 
de ontwikkelingen, behalve Lijnden Q4, zijn geprojecteerd over de huidige A9 heen. 
Praktisch gezien kan op deze plekken niets gerealiseerd worden tot na de omlegging van de 
A9.  
 

A9 

A4 

LPG-tankstation 

S106 

Amsterdam-
Schiphol pijpleiding 

MFA Rietveldschool 
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Voor de verantwoordingsplicht van dit hoofdstuk is uitgegaan van alle ontwikkelingen, 
behalve Schuilhoeve werklocatie, en de locaties binnen de deelgebieden die op de huidige 
A9 geprojecteerd zijn. 
 

3.2 Functies en personendichtheden binnen het invloedsgebied 

Geprojecteerde functies in het plangebied 
Op basis van informatie van de gemeente en uit het Masterplan Badhoevedorp zijn de 
volgende ontwikkelingen binnen de verschillende deelgebieden beschouwd in deze 
rapportage. 
 
tabel 3.1  Overzicht van deelgebieden met begindata en geplande ontwikkelingen  

Gebieden Datum begin 
uitvoering 

Programma in nieuw bestemmingsplan 

Lijndenhof 2013 120.000 m2 b.v.o. voor bedrijven/kantoren (70/30) 

  woningen 

Quatrebras 2013 550 woningen en appartementen 

  nieuwbouw bestaande lagere school (Rietveldschool) 

  vernieuwing sportfunctie 

Multifunctionele 

Accommodatie  

2011 nieuw dorpshuis (5.500 m2 b.v.o. waaronder kinderopvang, 

ouderencentrum, kantoorfuncties, bibliotheek, horeca en 

toneelzaal) 

Centrum 2014 300 woningen en appartementen 

  7.250 m2 b.v.o. winkels (50% uitbreiden / 50% verplaatsen) 

Schuilhoeve 

woonlocatie 

2012 700 woningen en appartementen 

 

Schuilhoeve 

werklocatie 

2016 45.000 m2 b.v.o. kantoren 

De Veldpost 2012 Sport- en recreatiegebied met sportkantines 

  50 woningen en appartementen (derden) 

Lijnden Q4 2011 70 woningen  

  25 woon-werk eenheden 

  2.000 m2 commerciële ruimte incl. kinderdagverblijf 

Langs de Ringdijk 

en in het dorp 

- Verschillende kleine woningbouwlocaties met circa 200 

woningen en appartementen. 

Badhoevedorp - Alle bestaande bebouwing en functies 

 
In figuur 3.2 is de ligging van de verschillende deelgebieden binnen het bestemmingsplan 
Badhoevedorp zichtbaar. De figuur is afkomstig uit het Masterplan Badhoevedorp (pagina 
95). 
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Figuur 3.2 Ligging deelgebieden binnen het Masterplan Badhoevedorp 

 
In de bijlage is een beschrijving opgenomen van de ontwikkelingen in de deelgebieden 
waarbij gebruik is gemaakt van de teksten uit het Masterplan. 
 

3.3 Gebiedsgerichte verantwoording 

Om op een overzichtelijke manier de verantwoordingsplicht te kunnen invullen is gekozen 
voor een gebiedsgerichte verantwoording. Dit wil zeggen dat uitgaande van de 
maatgevende scenario's gekozen is voor de indeling van het bestemmingsplangebied in 
verschillende zones waarbinnen verschillende aandachtspunten bestaan op het gebied van 
de verantwoording.  
 
De zones die bij de afstanden horen vallen gelijk met de contouren die in figuur 3.1 zijn 
weergegeven. Binnen de zones geldt een specifieke verantwoording, geënt op de 
calamiteiten die kunnen voorkomen en de afstand tot de risicobron.  
 
De gebieden die worden beschouwd zijn als volgt afgebakend met daarachter de 
maatgevende scenario's: 
• Zone-I; Gebied binnen 30 meter van een transportas: plasbrand, BLEVE en toxisch 

scenario; 
• Zone-II; Gebied tussen 30 en 325 meter van een transportas BLEVE en toxisch scenario  
• Zone-III; Overig gebied: toxisch scenario. 
• Het toxisch scenario bestrijkt geheel Badhoevedorp, daardoor geldt voor elk deel van 

het plangebied dat het binnen een invloedsgebied gelegen is.  
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Niet alle deelgebieden moeten rekening houden met alledrie de effecten. Hieronder in de 
tabel volgt een overzicht hiervan.  
 
tabel 3.2  Overzicht van ligging deelgebieden in verschillende zones  

Risicobron: rijksweg A9 
Deelgebied 

Zone-I Zone-II Zone-III 

Lijnden Q4   X 

Lijndenhof X X X 

Quatrebras X X X 

Schuilhoeve woonlocatie X X X 

Veldpost   X 

Centrum X X X 

MFA  X X 

 
Naast bovengenoemde concrete deelgebieden zijn er nog 200 verspreid liggende 'losse' 
initiatieven. Een overzicht is opgenomen in bijlage C. 
 
De uitwerking van de gebiedsgerichte verantwoording is opgenomen in de bijlagen. In 
hoofdstuk 5 zijn de conclusies samen gevat. 
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4 Omvang groepsrisico 

 
In het rapport “Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen, Bestemmingsplan 
Badhoevedorp” (Oranjewoud/Save, juni 2010) zijn verschillende risicoberekeningen 
gemaakt. In figuur 3.1 zijn de resultaten van twee verschillende berekeningen tegen elkaar 
afgezet:  

• het groepsrisico veroorzaakt door vervoer van gevaarlijke stoffen over de huidige 
A9 met de huidige ruimtelijke situatie (vigerend), met de groene lijn weergegeven; 

• het groepsrisico veroorzaakt door vervoer van gevaarlijke stoffen over de huidige 
A9 met de toekomstige ruimtelijke situatie (variant 2), weergegeven met de rode 
lijn. 
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Figuur 4.1  Het berekende groepsrisico voor de huidige ruimtelijke situatie (groen) en de toekomstige ruimtelijke 
situatie (groen) voor de huidige A9 
 

De ontwikkelingen in het bestemmingsplan leiden tot een toename van het groepsrisico die 
conform de cRvgs verantwoord dient te worden. Er is géén sprake van een overschrijding 
van de oriëntatiewaarde. In de bijlage bij dit rapport is aan deze verantwoording invulling 
gegeven. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Hieronder worden kort de belangrijkste constateringen en aanbevelingen samengevat per 
aspect van de verantwoordingsplicht. Op basis hiervan kan de gemeente het restrisico 
afwegen. 
 
Groepsrisico   

o Toename van het groepsrisico ten gevolge van ontwikkelingen. De toename wordt 
deels ongedaan gemaakt na verlegging van het A9-tracé. De absolute hoogte van 
het GR daalt. 

 
Zone-I: 0 tot 30 meter, Plasbrand effecten  

o Meerdere (beperkt) kwetsbare objecten zijn geprojecteerd in zone-I, bekend is nog 
niet of ze vóór de omlegging van de A9 worden opgericht; 

o Functies speciaal bedoeld voor beperkt zelfredzame personen zijn niet in de zone 
aanwezig; 

o Het wordt aanbevolen geen (beperkt) kwetsbare objecten en/of functies bestemd 
voor beperkt zelfredzame personen in de zone op te richten totdat de omlegging 
van de A9 uitgevoerd is; 

o Indien toch ontwikkeld wordt voor 2015 in de zone dan wordt geadviseerd 
voldoende aandacht aan risicocommunicatie te besteden. 

 
Zone-II: 303 tot 325 meter, BLEVE effecten  

o Meerdere (beperkt) kwetsbare objecten zijn geprojecteerd in zone-II; 
o Twee functies speciaal bedoeld voor beperkt zelfredzame personen zijn in de zone 

geprojecteerd, namelijk de MFA (inclusief kinderdagverblijf en ouderencentrum) en 
KDV 'Borus'; 

o Het wordt aanbevolen voor de MFA en het KDV 'Borus' de mechanische ventilatie 
afsluitbaar te maken ook met het oog op de situatie na 2015; 

o Bij alle ontwikkelingen in deze zone wordt geadviseerd optimaal aandacht aan 
risicocommunicatie te besteden, met speciale aandacht voor het MFA en KDV 
'Borus' waar een calamiteitenplan voor kan worden opgesteld. 

 
Zone-III: 325 meter en verder, Toxische effecten 

o Meerdere (beperkt) kwetsbare objecten zijn geprojecteerd in zone-III; 
o Eén functie speciaal bedoeld voor beperkt zelfredzame personen is wel in de zone 

aanwezig, namelijk kinderdagverblijf Borus in Lijnden Q4;  
o Het wordt aanbevolen voor het kinderdagverblijf (en eventuele andere functies voor 

beperkt zelfredzame personen) de mechanische ventilatie afsluitbaar te maken ook 
met het oog op de situatie na 2015; 

o Bij ontwikkelingen van (beperkt) kwetsbare objecten en functies voor beperkt 
zelfredzame personen in deze zone wordt geadviseerd voldoende aandacht te 
besteden aan risicocommunicatie. 
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Bijlagen rapport 'Interim fase'
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Bijlage A: Verantwoording groepsrisico 

Op basis van zone systematiek 
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Bijlage A1:  Zone-I: 0 - 30 meter 

 

 
 

 
Figuur 0.1 Weergave van zone-I (plasbrand) en daarbinnen gelegen ontwikkelingen 
 

Zone-I: 0 - 30 meter, plasbrand effecten 
Welke ontwikkelingen bevinden zich binnen deze zone? 
Ontwikkelingen binnen deze zone vinden plaats in de deelgebieden: 

• Schuilhoeve woonlocatie,  
• Lijndenhof,  
• Quatrebras en  
• Centrum. 

 
Welke scenario’s gelden en welke aandachtspunten volgen daaruit met betrekking tot 
zelfredzaamheid? 

• Plasbrandscenario:  
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
o Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 

• BLEVE-scenario: 
o Binnen de 150 meter is voor de aanwezige personen vluchten de enige 

optie (in het geval van een dreigende 'warme' BLEVE). 
o Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw of woning de beste 

optie. 
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
• Toxisch scenario: 

o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 
gedrag. 

o Schuilen in een gebouw of woning is de beste optie. 
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Zelfredzaamheid 
 

Kwetsbare objecten 
Autonome situatie 
Kwetsbare objecten zijn reeds in de autonome situatie in Zone-I gelegen. Rondom de A9 zijn 
namelijk woningen, kantoren, basisscholen en een woonvorm voor gehandicapten die 
binnen de 30 meter van deze weg zijn gesitueerd. Hier gaat het met name om woningen 
rondom de Adelaarstraat en Arendstraat en de kantoren en voorzieningen aan de 
Zeemanlaan en het ANWB-kantoor. Echter, de A9 is bij Badhoevedorp geheel omgeven door 
geluidsschermen, zodat de effecten van een plasbrand wellicht beperkt blijven. Dit 
positieve aspect geldt alleen voor geluidschermen die tot aan de grond doorlopen en 
daarmee een vloeistof kerende functie kennen. Hier is geen onderzoek naar gedaan. 
 
Toekomstige situatie 
Binnen alle deelgebieden worden woningen en/of kantoren ontwikkeld, wat betekent dat in 
elk deelgebied een toevoeging van kwetsbare objecten plaatsvindt. Wanneer binnen 30 
meter van de rand van de A9 kwetsbare objecten bestemd worden vergt dit extra aandacht 
op het gebied van bereikbaarheid, bluswater en dergelijke. Objecten voor doelgroepen met 
een beperkte zelfredzaamheid zijn in de periode tot aan de omlegging ongewenst. Op dit 
moment (september 2010) is niet bekend of daadwerkelijk binnen de zone gebouwen 
worden opgericht vóór medio 2015. 

 
Functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen 
Autonome situatie 
In het plangebied bevinden zich in de autonome situatie meerdere functies die speciaal 
bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt zelfredzame personen. Hieronder vallen 
basisscholen, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen. Binnen 30 meter van de huidige A9 
bevindt zich een school, de Burgemeester Amersfoordtschool en een woonvorm voor 
gehandicapten, de Cirkel. 
 
Toekomstige situatie 
Binnen de deelgebieden die relevant zijn in zone-I, zijn in de toekomstige situatie geen 
functies geprojecteerd die speciaal bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt 
zelfredzame personen (zoals basisscholen, kinderdagverblijven etc.). Er wordt geadviseerd 
om in de zone van 30 meter rondom de huidige A9 geen objecten te projecteren die 
bestemd zijn voor beperkt zelfredzame personen totdat de omlegging van de A9 
gerealiseerd is. Deze afstand komt overeen met het PAG zoals vermeld in het Basisnet 
waarvoor speciale eisen gelden. Bovengenoemde keuze dient in de voorschriften bij het 
bestemmingsplan verwerkt te worden. 

 
Vluchtmogelijkheden 
De mogelijkheid tot vluchten vergroot de zelfredzaamheid van personen binnen het 
invloedsgebied van een plasbrand. Hierbij gaat het om het zelfstandig kunnen vluchten van 
de risicobron af. Het is in generieke zin niet mogelijk om per object vast te stellen of sprake 
is van voldoende mogelijkheden tot ontvluchting van de risicobron af. Vanuit dit argument 
geredeneerd is met name gelet op objecten waarin of veel personen aanwezig zijn of 
beperkt zelfredzame personen.  
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn binnen 30 meter van de huidige A9 meerdere (beperkt) 
kwetsbare objecten gelegen en objecten met grote aantallen personen, zoals de 
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basisschool en de kantoren. Met name bij de basisschool zou een extra vluchtweg 
wenselijk zijn en bij de woonvorm voor gehandicapten zou een uitgang aan de risicoluwe 
zijde gewenst zijn (indien geen sprake was van een tijdelijke situatie). 
 
Toekomstige situatie  
In de toekomstige situatie bestaan er in principe meer mogelijkheden om fysieke 
aanpassingen aan wegen te maken, zodat ontvluchting vereenvoudigd wordt. Bij 
ontwikkeling van kwetsbare objecten binnen 30 meter van de huidige A9 dienen, ook voor 
de tijdelijke situatie, de mogelijkheden voor ontvluchting per locatie goed afgewogen te 
worden. De verhouding van kosten en baten in een dergelijke tijdelijke situatie kan 
meegenomen worden in de afweging. Naast ontvluchting dient ook ingezet te worden op 
risicocommunicatie.  
 
Naast vluchtroutes in het gebied dient aandacht te worden besteed aan ontvluchting vanuit 
de gebouwen zelf. Indien dit vroeg in het ontwerpproces meegenomen wordt kan dit kosten 
neutraal een positieve bijdrage leveren. Gekozen dient te worden voor ontvluchting weg van 
het huidige tracé van de A9. Voor de gebouwen ten noorden van de A9 blijft dit ook in de 
toekomst de veiligste route, voor de gebouwen ten zuiden van de A9 betekent dit dat in de 
toekomst ze juist richting de dan bepalende risicobron zouden vluchten en wordt deze 
maatregel afgeraden. 
 

Schuilmogelijkheden 
De mogelijkheid tot schuilen verhoogt de zelfredzaamheid van personen vanaf 150 meter 
van de ongevallocatie van een BLEVE en in het geval van een toxisch scenario. Deze 
maatregel dient beschouwd te worden binnen zone-I en -II. Het gaat niet om loodrechte 
afstanden tot de weg. Ook voor functies binnen 30 meter van de A9 dient de afweging 
plaats te vinden aangezien een ongeval óp die A9 ook 150 meter verder op de weg plaats 
kan vinden.  
 
Autonome situatie 
Bij een BLEVE moet de schuilmogelijkheid ondermeer aan de volgende voorwaarden 
voldoen: stevigheid en ligging buiten het bereik van rondvliegend glas. In de autonome 
situatie is geen rekening gehouden in het ontwerp van de verschillende objecten met deze 
schuilfunctie. 
 
In het geval van een toxisch scenario moet gelet worden op luchtdichtheid van het gebouw 
en de mogelijkheid tot afsluiten van de mechanische ventilatie. Het vaststellen van een 
nieuw bestemmingsplan biedt geen kader om aanpassingen te maken aan bestaande 
objecten (vigerende situatie).  
 
Toekomstige situatie 
In alle deelgebieden worden woningen en/of kantoren ontwikkeld die in het gebied liggen 
waarbinnen schuilen tegen een BLEVE noodzakelijk kan blijken te zijn. Gebouwen kunnen 
met specifieke materialen verstevigd en brandveiliger gemaakt worden om deze 
schuilfunctie te borgen, maar de kosten daarvoor zijn te groot om dit op grote schaal toe te 
passen. Daarnaast is een investering voor een korte periode niet zinnig op dit gebied. 
Aandacht besteden aan risicocommunicatie kan wel een positief effect hebben. 
 
De nieuwe gebouwen die worden opgericht, zijn meer luchtdicht (wegens strengere 
bouweisen) dan oudere gebouwen en dus beter beschermd tegen een toxisch scenario. In 
het geval van een functie bedoeld voor beperkt zelfredzame personen is het raadzaam hier 
bijzonder aandacht aan te besteden. Onder andere door de ventilatie mechanisch (centraal) 
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afsluitbaar te maken. Dit is met name met het oog op een toxisch ongeval op de A4 of de 
A9, ook na de omlegging nog relevant. Het tijdsaspect valt hier dus weg. 
  

 
Risicocommunicatie 
Autonome situatie 
Risicocommunicatie is het middel bij uitstek om het handelingsperspectief van personen te 
verbeteren. Het is van groot belang dat mensen geïnformeerd worden over wat te doen bij 
een calamiteit. Daarnaast is het van belang dat ze snel gealarmeerd worden indien een 
calamiteit zich voordoet. Op dit moment heeft de gemeente Haarlemmermeer niet de 
beschikking over een risicocommunicatieplan. Binnen zone-I zijn, zoals eerder aangehaald, 
een aantal bijzondere objecten gelegen. Omdat ruimtelijke maatregelen geen goede 
oplossing vormen voor deze bestaande, maar tijdelijke situatie kan door middel van (een 
verbetering van de) risicocommunicatie een duidelijke verbetering van de veiligheid 
bewerkstelligd worden. Het gaat hierbij om instructie en communicatie over de beste 
manier van handelen in het geval van een plasbrand, een dreigende BLEVE of een toxische 
calamiteit. 
 
Toekomstige situatie 
Bij de nieuwe ontwikkelingen binnen zone-I dient gelet te worden op de aanwezigheid van:  
- een goede dekking van het Waarschuwing Alarm Systeem (WAS). 
- Instructie bedrijfshulpverleners (BHV-ers). De BHV-ers zijn bekend met algemene 

evacuatieprocedures. Informatie over de specifieke wijze van evacuatie in geval van 
een (dreigende) calamiteit moet bij de BHV-ers bekend zijn.  

- Training van evacuatie bij instellingen/utiliteitsfuncties. Training verhoogt de efficiëntie 
van de evacuatie. Het regelmatig uitvoeren van proefevacuaties kan hiertoe een goede 
bijdrage zijn.  

- Obstakelvrije ontvluchting. De toevluchtswegen moeten duidelijk herkenbaar en 
toegankelijk zijn, zodat het gebouw eenvoudig te ontvluchten is 
 

Het wordt afgeraden gebouwen op te richten binnen 30 meter van de huidige A9 (tot aan de 
omlegging). Mocht er voor gekozen worden dit wél te doen, dan kan met bovenstaande 
maatregelen het handelingsperspectief verbeterd worden. Daarbij moet nadrukkelijk 
aandacht worden besteed aan de handelingen die bij een specifieke calamiteit nodig zijn, 
dus vluchten bij een dreigende BLEVE of plasbrand en schuilen bij een dreigend toxisch 
ongeval.  
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Bijlage A2:  Zone-II: 30 - 325 meter 

 
 

 

Zone-II: 30 - 325 meter, Bleve effecten 
Welke ontwikkelingen bevinden zich binnen deze zone? 
Ontwikkelingen binnen deze zone vinden plaats in de deelgebieden: 

• Lijndenhof 
• Quatrebras 
• MFA 
• Schuilhoeve woonlocatie 
• Centrum 

 
Welke scenario’s gelden en welke aandachtspunten volgen daaruit met betrekking tot 
zelfredzaamheid? 

• BLEVE-scenario: 
o Binnen de 150 meter is voor de aanwezige personen vluchten de enige 

optie (in het geval van een dreigende 'warme' BLEVE). 
o Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw of woning de beste 

optie. 
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
• Toxisch scenario: 

o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 
gedrag.  

o Schuilen in een gebouw of woning is de beste optie 
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Zelfredzaamheid 
 
(Beperkt) kwetsbare objecten 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn meerdere kwetsbare objecten gelegen binnen circa 325 meter 
van de huidige A9 (zone-II). Met name in het centrumgebied zijn veel woningen gelegen 
binnen deze contour. Daarnaast is er sprake van kantoren, scholen en een 
verzorgingstehuis.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen alle deelgebieden worden woningen en/of kantoren ontwikkeld, wat betekent dat in 
elk deelgebied een toevoeging van kwetsbare objecten plaatsvindt. Het meest in het oog 
springend zijn de ontwikkelingen in Lijndenhof, waar kantoren worden ontwikkeld, de MFA, 
een multifunctioneel centrum met ruimten voor ouderen en een kinderdagverblijf en de 
ontwikkelingen in Schuilhoeve, waar grote aantallen woningen worden ontwikkeld.  

 
Functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen 
Autonome situatie 
In het plangebied bevinden zich in de autonome situatie meerdere functies die speciaal 
bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt zelfredzame personen. Hieronder vallen 
basisscholen, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen.  
 
Toekomstige situatie 
In de MFA, de multifunctionele accommodatie in deelgebied Quatrebras, is zowel een 
kinderopvang- als een ouderencentrum voorzien. Beide functies zijn speciaal bedoeld voor 
personen met een beperkte zelfredzaamheid.  

 
Vluchtmogelijkheden 
De mogelijkheid tot vluchten vergroot de zelfredzaamheid van personen in het geval van 
een dreigende BLEVE of buiten 150 meter van een BLEVE. Hierbij gaat het om het 
zelfstandig weg kunnen vluchten van de risicobron af.  
 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn buiten 150 meter van de huidige A9 meerdere (beperkt) 
kwetsbare objecten gelegen en objecten met grote aantallen personen, zoals een 
verzorgingshuis. Met name bij dit object zou een extra vluchtweg wenselijk zijn. Het is 
echter niet kostenefficiënt om deze maatregelen bij de huidige objecten te implementeren 
gezien de tijdelijkheid van de situatie en het feit dat weinig mogelijkheden bestaan om de 
huidige ruimtelijke situatie veranderingen aan te brengen. 
 
Toekomstige situatie  
In de toekomstige situatie bestaan er meer mogelijkheden om fysieke aanpassingen aan 
wegen te maken, zodat ontvluchting vereenvoudigd wordt. De aanleg van extra 
vluchtwegen voor een korte periode van hooguit 2 á 3 jaar is uit overwegingen van 
kostenefficiëntie geen nuttige maatregel. Beter kan ingezet worden op risicocommunicatie. 
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Schuilmogelijkheden 
De mogelijkheid tot schuilen verhoogt de zelfredzaamheid van personen buiten 150 meter 
van een BLEVE en in het geval van een toxisch scenario. 
 
Autonome situatie 
Bij een BLEVE moet de schuilmogelijkheid ondermeer aan de volgende voorwaarden 
voldoen: stevigheid en ligging buiten het bereik van rondvliegend glas. In de autonome 
situatie is geen rekening gehouden in het ontwerp van de verschillende objecten met deze 
schuilfunctie. 
 
In het geval van een toxisch scenario moet gelet worden op luchtdichtheid van het gebouw 
en de mogelijkheid tot afsluiten van mechanische ventilatie. Bij bestaande bouwwerken 
worden geen aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke indringing van toxisch gas 
te verminderen. Aanpassing van bijvoorbeeld oude woningen op dit punt is ingrijpend en 
kostbaar.  
 
Toekomstige situatie 
In alle deelgebieden worden woningen en/of kantoren ontwikkeld die in het gebied liggen 
waarbinnen schuilen tegen een BLEVE noodzakelijk kan blijken te zijn. Gebouwen kunnen 
met specifieke materialen verstevigd en brandveiliger gemaakt worden om deze 
schuilfunctie te borgen, maar de kosten daarvoor zijn te groot om dit op grote schaal toe te 
passen. Daarnaast is een investering voor een korte periode niet zinnig op dit gebied. 
Aandacht besteden aan risicocommunicatie kan wel een positief effect hebben. 
 
De nieuwe gebouwen die worden opgericht, zijn meer 'kierdicht' (wegens strengere 
bouweisen voor onder meer energie efficiëntie) dan oudere gebouwen. Vanwege deze 
betere afsluitbaarheid bieden ze een hogere beschermd tegen toxisch effecten. In het geval 
van een functie bedoeld voor beperkt zelfredzame personen is het raadzaam hier bijzonder 
aandacht aan te besteden. Onder andere door de ventilatie mechanisch (centraal) 
afsluitbaar te maken. Dit is met name met het oog op een toxisch ongeval op de A4 of de 
A9, ook na de omlegging nog relevant. Het tijdsaspect valt hier dus weg. Indien ruimtelijk 
relevant kan deze maatregel met een aanvullende eis in het bestemmingsplan worden hard 
gemaakt 

 

Risicocommunicatie 
Autonome situatie 
Risicocommunicatie is het middel bij uitstek om het handelingsperspectief van personen te 
verbeteren. Het is van groot belang dat mensen geïnformeerd worden over wat te doen bij 
een calamiteit en dat ze snel gealarmeerd worden wanneer zich een calamiteit voordoet. Op 
dit moment heeft de gemeente Haarlemmermeer niet de beschikking over een 
risicocommunicatieplan.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen de zone-II zijn, zoals eerder aangehaald, een groot aantal nieuwe objecten gelegen. 
Omdat ruimtelijke maatregelen geen goede oplossing vormen voor deze bestaande, 
tijdelijke situatie kan door middel van een verbetering van de risicocommunicatie een 
duidelijke verbetering van de veiligheid bewerkstelligd worden. Het gaat hierbij om het 
communiceren van het handelingsperspectief in het geval van een toxisch ongeval en een 
dreigende BLEVE. 
 



 
 
 
 

 projectnr. 203871 Rapport 2: Verantwoordingsplicht groepsrisico 'Interim Fase' 
 nov 2010,  revisie 02  Bestemmingsplan Badhoevedorp 
  Gemeente Haarlemmermeer  

 

 Bijlage  A: Verantwoording Groepsrisico  blad 9    
  

 

Bij de nieuwe ontwikkelingen binnen zone-II dient gelet te worden op de aanwezigheid van:  
- een goede dekking van het Waarschuwing Alarm Systeem (WAS). 
- Instructie bedrijfshulpverleners (BHV-ers). De BHV-ers zijn bekend met algemene 

evacuatieprocedures. Informatie over de specifieke wijze van evacuatie in geval van 
een (dreigende) calamiteit moet bij de BHV-ers bekend zijn.  

- Training van evacuatie. Training verhoogt de efficiëntie van de evacuatie. Het 
regelmatig uitvoeren van proefevacuaties kan hiertoe een goede bijdrage zijn.  

- Obstakelvrije ontvluchting. De toevluchtswegen moeten duidelijk herkenbaar en 
toegankelijk zijn, zodat het gebouw eenvoudig te ontvluchten is 
 

Bij invoering van bovenstaande maatregelen moet nadrukkelijk aandacht worden besteed 
aan de handelingen die bij een specifieke calamiteit nodig zijn, dus vluchten bij een 
dreigende BLEVE en schuilen bij een dreigend toxisch ongeval.  
 
Voor de functies die beperkt zelfredzame personen herbergen kan er een speciaal 
calamiteiten- of zelfredzamheidplan worden opgesteld. Hierin wordt aan medewerkers 
duidelijk gemaakt wat te doen in het geval van een toxisch ongeval of een dreigende BLEVE 
en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de beperkt zelfredzame personen in veiligheid worden 
gebracht.  
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Bijlage A3:  Zone-III: vanaf 325 meter  

 

Zone-III: vanaf 325 meter, toxische effecten. 
Welke ontwikkelingen bevinden zich binnen deze zone? 
Ontwikkelingen binnen deze zone vinden plaats in de deelgebieden: 

• Veldpost 
• Lijnden Q4 
• Lijndenhof 
• Quatrebras 
• Schuilhoeve woonlocatie 

 
Welke scenario’s gelden en welke aandachtspunten volgen daaruit met betrekking tot 
zelfredzaamheid? 

• Toxisch scenario: 
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende 

gedrag. 
o Schuilen in een gebouw of woning is de beste optie. 

 
Het is vermeldenswaardig dat over de huidige A9 slechts zeer beperkt transport van 
toxische stoffen plaatsvindt.  
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Zelfredzaamheid 
Autonome situatie 
In de autonome situatie zijn meerdere kwetsbare objecten gelegen buiten circa 325 meter 
van de huidige A9, in zone-III. Met name veel woningen zijn gelegen binnen deze contour. 
Daarnaast is er sprake van kantoren, scholen en een verzorgingstehuis.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen alle deelgebieden worden woningen en/of kantoren ontwikkeld, wat betekent dat in 
elk deelgebied een toevoeging van kwetsbare objecten plaatsvindt. Het meest in het oog 
springend zijn de ontwikkelingen in Lijndenhof, waar kantoren worden ontwikkeld en de 
ontwikkelingen in Schuilhoeve en Quatrebras, waar grote aantallen woningen worden 
ontwikkeld. Bij de genoemde deelgebieden valt echter slechts een klein gedeelte buiten de 
325 meter. 

 
Functies bestemd voor beperkt zelfredzame personen 
Autonome situatie 
In het plangebied bevinden zich in de autonome situatie meerdere functies die speciaal 
bedoeld zijn voor het plaats bieden aan beperkt zelfredzame personen. Hieronder vallen 
basisscholen, kinderdagverblijven en bejaardenhuizen.  
 
Toekomstige situatie 
In het deelgebied Lijnden Q4 wordt een kinderdagverblijf ontwikkeld, een functie die 
speciaal bedoeld is voor personen met een beperkte zelfredzaamheid.  

 
Vluchtmogelijkheden 
De mogelijkheid tot vluchten is niet relevant in het geval van een toxisch scenario.  
 

Schuilmogelijkheden 
De mogelijkheid tot schuilen verhoogt de zelfredzaamheid van personen binnen het 
invloedsgebied van een toxisch scenario. 
 
Autonome situatie 
In het geval van een toxisch scenario moet gelet worden op luchtdichtheid van het gebouw 
en de mogelijkheid tot afsluiten van de mechanische ventilatie. Bij de objecten die reeds 
aanwezig zijn in de autonome situatie is deze maatregel niet kosteneffectief. 
 
Toekomstige situatie 
De nieuwe gebouwen die worden opgericht, zijn meer 'kierdicht' (wegens strengere 
bouweisen voor onder meer energie efficiëntie) dan oudere gebouwen. Vanwege deze 
betere afsluitbaarheid bieden ze een hogere beschermd tegen toxisch effecten. In het geval 
van een functie bedoeld voor beperkt zelfredzame personen is het raadzaam hier bijzonder 
aandacht aan te besteden. Onder andere door de ventilatie mechanisch (centraal) 
afsluitbaar te maken. Dit is met name met het oog op een toxisch ongeval op de A4 of de 
A9, ook na de omlegging nog relevant. Het tijdsaspect valt hier dus weg. 

 

Risicocommunicatie 
Autonome situatie 
Risicocommunicatie is het middel bij uitstek om het handelingsperspectief van personen te 
verbeteren. Het is van groot belang dat mensen geïnformeerd worden over wat te doen bij 
een calamiteit en dat ze snel gealarmeerd worden wanneer zich een calamiteit voordoet. Op 
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dit moment heeft de gemeente Haarlemmermeer niet de beschikking over een 
risicocommunicatieplan.  
 
Toekomstige situatie 
Binnen zone-III zijn, zoals eerder aangehaald, veel nieuwe objecten gelegen. Omdat 
ruimtelijke maatregelen geen goede oplossing vormen voor deze bestaande, tijdelijke 
situatie kan door middel van een verbetering van de risicocommunicatie een duidelijke 
verbetering van de veiligheid bewerkstelligd worden. Het gaat hierbij om het communiceren 
van het handelingsperspectief in het geval van een toxisch ongeval. Hierbij gaat het dus om 
schuilen in een gebouw en sluiten van ramen en deuren.  
 
Voor het kinderdagverblijf kan er een speciaal calamiteiten- en zelfredzaamheidplan 
worden opgesteld waarin instantie (kinderopvang) en hulpdiensten samen de situatie 
trachten te optimaliseren.  
 
Daarnaast dient gelet te worden op de aanwezigheid van een goede dekking van het 
Waarschuwing Alarm Systeem (WAS). 
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Bijlage B: Beschrijving scenario’s  

Maatgevende scenario's 
Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied (is het 1%-letaliteitsgebied, i.e. het 
gebied waarbinnen 1% van de aanwezige personen komt te overlijden) van de spoorlijn 
Duivendrecht-Diemen. In het plangebied kunnen als gevolg van een calamiteit de 
volgende effecten optreden:  
• effecten ten gevolge een plasbrand; 
• effecten ten gevolge van een BLEVE;  
• effecten ten gevolge van een toxisch gas. 

 
BLEVE scenario 
Bij het scenario van de dreigende BLEVE van een LPG-wagen in stedelijk gebied gaat het 
in grote lijnen om het volgende: 
• een 'warme' BLEVE kan optreden na ca. 20 - 30 min. bij forse hittebelasting van een 

(niet sterk mechanisch beschadigde) LPG-wagen na start van een incident, 
• bronbestrijding is gericht op het voorkomen van een BLEVE door koelen, 
• na het optreden van een BLEVE is er veel schade en treden er secundaire branden op, 
 
Binnen de 150 meter zijn personen (ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de 
gevolgen van een BLEVE. Bij een 'warme' BLEVE is vluchten  de enige optie.  
 
Buiten de 150 meter is, in het geval van een BLEVE, schuilen  in een gebouw of woning in 
beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Daarvoor is het zaak een veilige 
plek binnen een gebouw op te zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas (zoals een 
sanitaire ruimte of kelder). 
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen 

 
Zelfredzaamheid 

• Binnen de 150 meter is voor de aanwezige personen vluchten de enige optie (in 
het geval van een dreigende 'warme' BLEVE). 
• Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw of woning de beste optie. 
• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
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Toxisch scenario 
Bij het scenario van een calamiteit met een wagon gevuld met toxische stoffen in stedelijk 
gebied gaat het in grote lijnen om het volgende: 

• Het gevaar van een toxische wolk4 is dat deze door personen in de omgeving van 
het incident ingeademd worden. Afhankelijk van de concentratie kan door 
blootstelling letaal letsel optreden.  
• Verspreiding van een gaswolk vindt snel plaats, zodat hulpdiensten tijdig dienen 
te arriveren. Echter, de concentratie waaraan wordt blootgesteld en de oppervlakte 
van het verspreidingsgebied is meer relevant. 
• Bovendien is het gevaar aanwezig dat een brand ontstaat, waardoor giftige 
verbrandingsgassen vrij kunnen komen.  
• De brandweer kan, afhankelijk van de stofintensiteit en het groeiscenario, 
optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water. 

 
De duur van de blootstelling is van invloed op de ernst van het letsel. Snel reageren, naar 
binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang.  
 
Bij dit soort ongelukken hebben de hulpverleningsdiensten meestal meer tijd dan bij een 
BLEVE-scenario om de mensen te waarschuwen. Hierbij is wel belangrijk dat de 
gebruikers van de omgeving goed geïnformeerd zijn over het juiste zelfreddende gedrag.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 

 
Zelfredzaamheid 

• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
• Schuilen in een gebouw of woning is de beste optie. 

  
 

                                                                 
4  Bij (zeer) giftige vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de ketelwagen lek raakt 

en een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) giftige vloeistoffen waardoor een 
gaswolk ontstaat en dezelfde effecten als een gaswolk van giftige gassen.  



 
 
 
 

 projectnr. 203871 Verantwoordingsplicht groepsrisico   Interim Fase 
 nov 2010,  revisie 02  Bestemmingsplan Badhoevedorp 
  Gemeente Haarlemmermeer  

 

 Bijlage  C: Overzicht verspreid liggende ontwikkelingen blad 3    
  

 

Plasbrand scenario 
Bij het scenario van een plasbrand in stedelijk gebied gaat het in grote lijnen om het 
volgende: 

• Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling onbeschermde 
personen overlijden dan wel verwond kunnen worden of het overslaan van brand.  
• Het is van belang dat de brandweer snel ter plaatse is.  
• De schade kan beperkt worden door het verminderen van het oppervlak van de 
plasbrand en de verspreiding van de brandbare vloeistof te beperken. 

 
Indien bij een calamiteit met brandbare vloeistoffen personen betrokken zijn moeten zij 
zich in veiligheid brengen op een afstand van ten minste 30 meter, buiten het 
invloedsgebied van brandbare vloeistoffen.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 
• Vloeistofkerende voorzieningen 

 
Zelfredzaamheid 

• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
• Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 

 
Vanuit de hierboven geschetste aandachtspunten per scenario wat betreft 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid is een kader gezet waarbinnen bekeken kan worden 
of verbeteringen op deze gebieden nodig zijn in de huidige situatie in het plangebied.
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Bijlage C: Lijst verspreid liggende ontwikkelingen 

 verspreid liggende ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan 

Naast de verschillende deelgebieden die worden ontwikkeld, zijn ook een aantal 
verspreid liggende ontwikkelingen gelegen binnen het bestemmingsplan, voornamelijk in 
het midden en het oosten van het plangebied. In onderstaande figuur zijn alle losse 
ontwikkelingen weergegeven en in de bijbehorende tabel zijn de voor dit onderzoek 
relevante ontwikkelingen aangegeven. 
 

 
Figuur C.1 De ligging van verspreid liggende ontwikkelingen in het bestemmingsplan Badhoevedorp 
 
 

De ontwikkelingen hebben in het algemeen betrekking op de omzetting van een bepaalde 
vigerende bestemming naar een bestemming wonen. Daarnaast is er aan de 
Meidoornlaan en de Sloterweg sprake van de verandering van een kantoorbestemming 
naar een hotel en aan de burgemeester van Amersfoordtweg wordt een kinderdagverblijf 
uitgebreid. Deze ontwikkelingen, woningen, hotels en kinderdagverblijf dienen vanuit het 
aspect externe veiligheid beschouwd te worden. Voor de meeste ontwikkelingen, ook het 
kinderdagverblijf geldt dat ze in het noorden van het bestemmingsplan zijn gelegen en 
daardoor een veiligere situatie ontstaat wanneer de A9 ten zuiden van Badhoevedorp 
wordt omgelegd. Hierbij bestaat dus geen noodzaak tot het treffen van extra maatregelen. 
Alleen voor het kinderdagverblijf is het raadzaam een afsluitbare mechanische ventilatie 
aan te leggen tegen een toxisch scenario.  
Voor de genummerde items op de kaart: 4, 17, 18, 23, 25 geldt dat ze in de 'interim-fase' 
dicht bij de bestaande A9 gelegen zijn. Indien deze bestemmingswijzigingen definitief 
worden voordat de A9 wordt verlegd dient rekening gehouden te worden met de 
scenario's 'plasbrand' en 'BLEVE'.   
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1 Inleiding 

 
De gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat en andere bestuurlijke partners zijn in 
2005 overeengekomen de rijksweg A9 ten zuiden van Badhoevedorp om te leggen. Op 12 
juni 2008 heeft de Gemeenteraad het Masterplan Badhoevedorp, een ambitieuze en 
realistische toekomstvisie voor Badhoevedorp, vastgesteld.   
 
De gemeente is voornemens een bestemmingsplan voor heel Badhoevedorp op te stellen. 
Deze ontwikkelingen worden gesitueerd en ontwikkeld rondom de huidige rijksweg A9 en 
de gronden die vrijkomen bij de uiteindelijke verplaatsing van deze weg. Over de rijksweg 
A9 worden tankwagens met gevaarlijke stoffen vervoerd. Deze transportstroom brengt 
risico's met zich mee; risico's die worden veroorzaakt door het vrijkomen van gevaarlijke 
stoffen bij een ongeval. In het onderhavige rapport worden deze risico's onderzocht. Bij 
het onderzoek Externe Veiligheid ligt de nadruk op het optimaal bestemmen van de 
bestaande en vrijkomende locaties, aangezien de realisatie van de nieuwe 
ontwikkelingen al zal gebeuren voordat de rijksweg A9 is verlegd. In figuur 1.1 is het 
plangebied met rood omlijnd.  
 

 
Figuur 1.1 Ligging van Badhoevedorp  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk twee worden de relevante externeveiligheidsbegrippen toegelicht. 
Hoofdstuk drie gaat in op de gehanteerde uitgangspunten voor de berekening waaronder 
de vervoerscijfers en de bevolkingsinventarisatie. Hoofdstuk vier gaat in op de resultaten 
van de risicoanalyse en tenslotte worden in hoofdstuk vijf de conclusies gegeven. 
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2 Externe veiligheid 

 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van 
toepassing. Het huidige landelijke beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in 
de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs) [4], die op termijn 
vervangen zal worden door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid' (BTEV).  
Op 22 december 2009 is het 'Besluit tot wijziging van de circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen' in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn per 
1 januari 2010 in werking getreden. Langs in de circulaire aangewezen (vaar)wegen is nu 
sprake van: 
• vaste veiligheidszones. 
• vaste vervoershoeveelheden waarop een groepsrisicoberekening gebaseerd moet zijn. 
 
Bestemmingsplannen, projectbesluiten en inpassingsplannen die vanaf 1 januari 2010 
ter inzage worden gelegd, moeten voldoen aan het gestelde in de circulaire. Indien het 
ruimtelijk plan betrekking heeft op de omgeving van in de circulaire genoemde rijks- en N-
wegen en vaarwegen, moet worden uitgegaan van de in de bijlagen van de circulaire 
genoemde afstanden en vervoerscijfers. Omdat de vervoerscijfers soms verschillen van in 
het verleden gehanteerde vervoerscijfers, kan het zijn dat eerder verrichte risicoanalyses, 
vanuit juridisch oogpunt, als achterhaald moeten worden beschouwd.  
 
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge 
samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen 
verder uitgewerkt. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden 
ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een 
fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het 
gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden 
met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als wettelijk harde norm fungeert) 
mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Sinds 
de publicatie van de cRNVGS op 22 december 2009 behoeft het PR niet meer berekend te 
worden voor de hierin vermeldde (vaar)wegen. Toetsing kan gebeuren op basis van de 
veiligheidsafstand die per traject worden vermeld. 
 
Groeprisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers 
valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 
ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een 
risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens 
(tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de 
omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op 
de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) 
afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.  
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Figuur 2.1 Weergave plaatsgebondenrisicocontouren, invloedsgebied en 

groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor transport 
 
Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. 
Knelpunt hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang en samenstelling van dit 
vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan eveneens 
ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De overheid is voornemens een 
zogeheten Basisnet vast te stellen met routes die worden aangewezen voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Het beleid achter het landelijke Basisnet is dat een risicoplafond 
vastgesteld wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook worden randvoorwaarden 
aan de ruimtelijke ordening gesteld. Omdat het ontwikkelen van instrumenten voor dit 
beleid bijzonder complex is, en de gevolgen voor vervoerders en de ruimtelijke ordening 
ingrijpend kunnen zijn, vindt nog veel discussie plaats en is de vaststelling van het 
Basisnet nog niet afgerond. Vooruitlopende op de definitieve besluitvorming omtrent het 
basisnet zijn in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, per 1 januari 
2010, voor rijkswegen en vaarwegen risicoplafonds opgenomen.  
 
Verantwoodingsplicht 
In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is een verplichting tot 
verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Vanuit de 'circulaire' dient aandacht 
aan de verantwoording gegeven worden wanneer het groepsrisico boven de 
oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt.  
Bij de verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en 
ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het 
bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt 
geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige 
hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze kwantitatieve 
risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten 
zoals mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid.  
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3 Uitgangspunten risicoanalyse 

 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten betreffende de externeveiligheidsberekening 
ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen gegeven. Deze bestaan uit de bepaling 
van het onderzochte vervoerstraject, de kenmerken van het onderzochte traject, de 
inventarisatie van de vervoerscijfers, de reikwijdte van het onderzoeksgebied en de 
inventarisatie van de personendichtheden. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMII-rekenpakket, versie 1.3 build 247. Het 
RBMII-rekenpakket voldoet aan het gestelde in PGS 3 [1]. Het RBM-programma is 
ontwikkeld voor de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van 
gevaarlijke stoffen.  
 

3.1 Risicobronnen 

Nabij het bestemmingsplan Badhoevedorp liggen twee risicobronnen. De rijksweg A9 en 
de rijksweg A4. De A9 zal binnenkort worden verlegd, in het onderstaande figuur is de 
ligging van de wegen weergegeven. Het invloedsgebied is 325 meter.  
 

 
Figuur 3.1 Locatie van de risicobron 
 
De rijkswegen A9 en A4 zijn snelwegen en zijn daarom op die manier in RBMII 
gemodelleerd. In de circulaire RNVGS zijn de vervoersaantallen gepubliceerd waarmee 
dient te worden gerekend. Op basis van deze vervoersaantallen (tankwagens GF3 per jaar) 
kan het groepsrisico worden berekend. Voor de A9 en A4 moet het groepsrisico worden 
bepaald door te rekenen met 3.000 wagens GF3. In het algemeen kan gesteld worden dat 

Huidige ligging A9 

Toekomstige ligging A9 

Ligging A4 
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GF3 bepalend is voor de hoogte van het groepsrisico. Doch het invloedsgebied van GF3 is 
slechts 325 meter, aangezien over de rijkswegen ook toxische stoffen, met groter 
invloedsgebied, worden vervoerd is het in het kader van de verantwoordingsplicht 
noodzakelijk om aan te tonen wat de invloed hiervan is op het groepsrisico. In bijlage 2 is 
een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat GF3 bepalend is voor de hoogte 
van het groepsrisico. Dit is gedaan om onderschatting van het groepsrisico te voorkomen.  
 

3.2 Bevolking 

 
Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden 
binnen het invloedsgebied van de vervoersas.  De bevolking is gedetailleerd in 
geïnventariseerd tot op 325 meter rondom de snelweg, dit staat gelijk aan het 
invloedsgebied van GF3. Voor een gedetailleerde weergave van de geïnventariseerde 
bevolking kan bijlage 1 worden geraadpleegd. Dit is uitgevoerd conform de handreiking 
verantwoording groepsrisico [3].  
 
Toetsing, conform de cRNVGS, dient te gebeuren op basis van twee scenario's. De huidige 
situatie (op basis van bestemmingsplancapaciteit) en de toekomstige situatie waarbij de 
planontwikkeling is meegenomen. In het geval van het bestemmingsplan Badhoevedorp 
zijn dit alle deelgebieden, na de omlegging van de A9. Aangezien wordt begonnen met de 
realisatie van de plannen voordat de A9 is verlegd bestaat er een "tussen" situatie 
(intermediair). 
 
Tabel 3.1 Varianten 

Varianten Bevolking Wegligging 
Huidig  Huidig, conform 

bestemmingsplan 
Bestaand tracé A9 

Intermediair  Toekomstig, zover dit mogelijk 
is rondom bestaande tracé A9 

Bestaand tracé A9 

Autonoom, alleen 
voor de A9 

Huidig, conform 
bestemmingsplan 

Verlegd tracé A9 

Toekomstig  Toekomstig, conform het 
nieuwe bestemmingsplan 

Verlegd tracé A9 

 

3.2.1 Toekomstige ontwikkeling Badhoevedorp 

 
In onderstaande tabel zijn per deelplan de relevante opleveringsdata gegeven. Te zien is 
dat de vaststelling van de meeste plannen onlosmakelijk is verbonden met de verlegging 
van de A9. dit geldt voor de vaststelling en de uiteindelijke oplevering.  
 
Tabel 3.2 Tijdsschema  

Tijdsschema (relevante punten) 
  definitief ontwerp Begin realisatie Oplevering 
Omlegging A9 feb-12 jun-12 aug-15 
MFA badhoevedorp jan-11 nov-11 mrt-13 
De veldpost jun-11 aug-11 mrt-13 
Quatrebas jul-12 mrt-13 okt-18 
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Lijndenhof sep-12 mei-15 okt-18 
Schuilhoeve okt-12 jul-13 okt-18 
Centrum mei-13 mrt-14 okt-18 
Lijnden Q4 onbekend onbekend onbekend 

 
In figuur 3.1 zijn de locaties gegeven van de verschillende deelplannen. Hierbij zijn de 
plannen Schuilhoeve en Centrum onderverdeeld in twee functies, dit is gebaseerd op het 
Masterplan Badhoevedorp en het concept plankaart Ontwikkeling Deelgebieden 
Badhoevedorp van 24 februari 2010.  
 

 
Figuur 3.1 Locatie ontwikkelingen te Badhoevedorp 
 
Tabel 3.3 Invulling bevolkingsvlakken (toekomstige situatie) 
Functie Toelichting Dag Nacht 
Lijndenhof 62.000 m2  (70/30 - bedrijf/kantoor) (b.v.o.) 

42.000 m2 * [1 pers/100 m2 b.v.o.] 
20.000 m2 * [1 pers/30 m2 b.v.o.] 

1.100 86 

Quatrebas 400 woningen; 2,4 pers/woning 480 960 
Centrum-wonen 300 woningen; 2,4 pers/woning  360 720 
Centrum-winkel 6.000 m2 winkel (b.v.o.) * [1 pers/30 m2] 200 40 
Schuilhoeve-wonen 600 woningen; 2,4 pers/woning 720 1.440 
Schuilhoeve-kantoor 45.000 m2 kantoor (b.v.o.) * [1 pers/30 m2]  1.500 - 
Veldpost Sportaccommodaties 25 p/ha 5 p/ha 
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MFA Badhoevedorp Personendichtheid gebaseerd op 1 persoon 
per 100 m2 b.v.o.; 92% overdag en 38% in 
de nacht aanwezig, conform de PGS 1: deel 
6. 

92 38 

Lijnden Q4 70 woningen + 25 woon/werk eenheden 
Nacht: 95 woningen * 2,4 pers/woning 
Dag:     70 * 1,2 pers/woning +  
              25 * 2,4 pers/eenheid 

144 228 

 
Om de risico's voor de omgeving inzichtelijk te maken ten tijde van de tussentijdse 
situatie zijn de tevens de varianten 1 en 2 beschouwt. Op basis van deze scenario's 
behoeft niet getoetst te worden conform de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen. Deze varianten geven wel een impressie van de invloed die deze ontwikkelingen 
kunnen hebben op de externe veiligheid.  
 
Tabel 3.4 Intermediaire varianten.  

Intermediair: Bevolking Wegligging Motivatie 
Variant 1 MFA Badhoevedorp + 

Veldpost + Lijnden Q4 
Bestaand tracé A9 Reeds mogelijk, zonder 

verlegging tracé 

Variant 2 Alle plannen Bestaand tracé A9 Zover dit mogelijk is 
rondom huidig tracé 

 
Bij de variant 2 is op basis van de beoogde bevolkingsdichtheid in pers./ha het gebied, 
welke gerealiseerd zal worden terwijl het bestaande tracé nog aanwezig is, ingevuld. Om 
dat voor de verschillende deelgebieden nog geen definitief ontwerp is opgesteld is deze 
algemene aanpak mogelijk. 
 
Als voorbeeld Schuilhoeve wonen; op de huidige locatie van het sportterrein én de A9 
zullen ongeveer 600 woningen worden gerealiseerd. Terwijl de A9 er nog ligt kan reeds 
begonnen worden met het bouwen van woningen op de locatie van het sportterrein. In de 
beoogde toekomstige situatie komt de ontwikkeling van 600 woningen overeen met 70 
personen/hectare. In variant 2 is deze bevolkingsdichtheid ook gehanteerd voor de 
ontwikkeling op de locatie van het huidige sportterrein.  
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de berekeningen die zijn uitgevoerd met het 
programma RBM II. Op basis van deze uitkomsten zijn de conclusies getrokken.  

4.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico wordt bepaald door de bron. Veranderingen in de 
bevolkingsaantallen rondom de weg hebben geen invloed op het PR. Sinds de wijzigingen 
in de circulaire RNVGS van 22 december 2009 hoeft voor rijkswegen het  
plaatsgebondenrisico niet meer te worden berekend. In de circulaire RNVGS zijn de te 
hanteren veiligheidsafstanden gepubliceerd. Voor de rijkswegen A9 en A4, ter hoogte van 
Badhoevedorp, geldt een veiligheidsafstand van 0 meter. Dit betekend dat het 
plaatsgebonden risico geen belemmering vormt  voor het mogelijk maken van de nieuwe 
ontwikkelingen. 

4.2 Groepsrisico 

Toetsing van het groepsrisico dient te gebeuren op basis van een vergelijking tussen de 
huidige en toekomstige situatie. Hierbij is het van belang om te beseffen dat voor de A9, 
de voorgenomen verlegging nog geen officieel besluit is, de huidige situatie is in feite de 
huidige ligging. Aangezien de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan onlosmakelijk 
verbonden is met de wijziging van de A9 wordt dit als autonome ontwikkeling beschouwt.  
 
Tabel 4.1 Varianten 

Varianten A9 Bevolking Wegligging Motivatie 
Huidig 
 

Huidig, conform bestemmingsplan Bestaand tracé A9 
  

Variant 1 MFA Badhoevedorp + Veldpost + 
Lijnden Q4 

Bestaand tracé A9 Ontwikkelingen mogelijk, zonder 
verlegging tracé 

Variant 2 Alle plannen Bestaand tracé A9 Ontwikkeling van de plannen zover 
dit mogelijk is rondom huidig tracé 

Autonoom 
 

Huidig, conform bestemmingsplan Verlegd tracé A9 Situatie zonder planontwikkeling 

Toekomstig Toekomstig, conform het nieuwe 
bestemmingsplan 

Verlegd tracé A9 Invloed van de planontwikkeling 
wordt zichtbaar 

Varianten A4 Bevolking Wegligging Motivatie 
Huidig 
 

Huidig, conform bestemmingsplan Niet relevant 
  

Variant 1 MFA Badhoevedorp + Veldpost + 
Lijnden Q4 

Niet relevant In lijn met de varianten voor de A9 

Variant 2 
 

Alle plannen Niet relevant In lijn met de varianten voor de A9 

Toekomstig Toekomstig, conform het nieuwe 
bestemmingsplan 

Niet relevant Invloed van de planontwikkeling 
wordt zichtbaar 

 
In de hierop volgende twee paragrafen zijn de groepsrisico resultaten van de A9 en de A4 
weergegeven. Eerst per variant, zoals in tabel 4.1 samengevat, en in een overzicht figuur.  
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4.2.1 Groepsrisico resultaten A9 
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Figuur 4.1 GR huidige situatie 
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Figuur 4.2 GR autonome situatie 
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Aantal slachtoffers

110 210 310 410

fre
qu

en
tie

 (1
/ja

ar
)

-910

-810

-710

-610

-510

-410

 
Figuur 4.3 GR toekomstige situatie 
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Figuur 4.4 GR variant 1 
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Figuur 4.5 GR variant 2 
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Oriëntatiew aardegfedcb GR route, HSgfedcb GR route, ASgfedcb GR route, TSgfedcb
GR route, variant 1gfedcb GR route, variant 2gfedcb

Aantal slachtoffers

110 210 310 410

fre
qu

en
tie

 (1
/ja

ar
)

-910

-810

-710

-610

-510

-410

 
Figuur 4.6 GR totaal traject, alle varianten 
 

Oriëntatiew aardegfedcb GR/km, HSgfedcb GR/km, ASgfedcb GR/km, TSgfedcb GR/km, variant 1gfedcb
GR/km, variant 2gfedcb
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Figuur 4.7 GR hoogste kilometer alle varianten 
 
Het groepsrisico neemt toe tussen de autonome en toekomstige situatie. In figuur 4.6 is 
te zien dat het groepsrisico van het gehele traject met name toe neemt. Het verschil in GR 
toename tussen de (autonome situatie versus toekomstige situatie) in figuur 4.6 en 4.7 
komt omdat de kilometer met het hoogste GR aan de oostzijde van Badhoevedorp ligt. De 
toename van het GR, van de gehele route, als gevolg van het deelgebied Lijndenhof is 
derhalve niet te zien in figuur 4.7. Het groepsrisico is bij de variant 1 bijna gelijk aan de 
huidige situatie. Dit komt omdat deze ontwikkelingen zich op ruime afstand van de 
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rijksweg A9 bevinden. In figuur 4.6 is te zien dat het groepsrisico licht toeneemt in 
variant 2 indien alle beschikbare ruimte rondom de A9 reeds wordt bebouwd.  
 

4.2.2 Groepsrisico resultaten A4
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Aantal slachtoffers

110 210 310 410

fre
qu

en
tie

 (1
/ja

ar
)

-910

-810

-710

-610

-510

-410

 
Figuur 4.8 GR huidige situatie 
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Figuur 4.9 GR toekomstige situatie 
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Figuur 4.10 GR variant 1 
 

Oriëntatiew aardegfedcb Groepsrisico van de totale routegfedcb Hoogste groepsrisico per km. gfedcb

Aantal slachtoffers

110 210 310 410

fre
qu

en
tie

 (1
/ja

ar
)

-910

-810

-710

-610

-510

-410

 
Figuur 4.11 GR variant 2 
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Oriëntatiew aardegfedcb GR route, HSgfedcb GR/km, HSgfedcb GR route, variant 1gfedcb
GR/km, variant 1gfedcb GR route, variant 2gfedcb GR/km, variant 2gfedcb GR route, TSgfedcb
GR/km, TSgfedcb
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Figuur 4.12 GR alle varianten 
 
Het groepsrisico neemt toe tussen de huidige en toekomstige situatie. Dit is een direct 
gevolg van de ontwikkeling van deelgebied de Schuilhoeve, specifiek de kantoren nabij 
de A4. Het groepsrisico is bij de varianten 1 en 2 gelijk aan de huidige situatie. Dit komt 
omdat deze ontwikkelingen zich op ruime afstand van de rijksweg A4 bevinden.  
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4.2.3 Normwaarde rijksweg A9 en A4 

In de onderstaande tabellen zijn de berekende normwaarden gegeven. Dit is het punt dat 
het meeste boven de oriëntatiewaarde ligt, of het punt dat de oriëntatiewaarde het 
dichtste benaderd.  
 
Tabel 4.1 Normwaarden, per variant, van de rijksweg A9.  

Rijksweg A9 Variant Normwaarde Slachtoffers Frequentie 
Groepsrisico van de gehele route 0,00496 129 3,00E-07 
Hoogste groepsrisico per km 

Huidige 
situatie  0,00404 129 2,40E-07 

Groepsrisico van de gehele route 0,00066 291 7,80E-09 
Hoogste groepsrisico per km 

Autonome 
situatie  0,00066 291 7,70E-09 

Groepsrisico van de gehele route 0,00082 234 1,50E-08 
Hoogste groepsrisico per km 

Toekomstige 
situatie  0,00070 291 8,20E-09 

Groepsrisico van de gehele route 0,00496 129 3,00E-07 
Hoogste groepsrisico per km 

Variant 1 
  0,00404 129 2,40E-07 

Groepsrisico van de gehele route 0,00516 129 3,10E-07 
Hoogste groepsrisico per km 

Variant 2 
  0,00404 129 2,40E-07 

 
Tabel 4.2 Normwaarden, per variant, van de rijksweg A4.  

Rijksweg A4 Variant Normwaarde Slachtoffers Frequentie 
Groepsrisico van de gehele route 0,00012 116 8,90E-09 
Hoogste groepsrisico per km 

Huidige 
situatie  0,00009 116 6,80E-09 

Groepsrisico van de gehele route 0,00047 291 5,50E-09 
Hoogste groepsrisico per km 

Toekomstige 
situatie  0,00047 291 5,50E-09 

Groepsrisico van de gehele route 0,00012 116 8,90E-09 
Hoogste groepsrisico per km 

Variant 1 
  0,00009 116 6,80E-09 

Groepsrisico van de gehele route 0,00012 116 8,90E-09 
Hoogste groepsrisico per km 

Variant 2 
  0,00009 116 6,80E-09 
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5 Conclusie 

 
In de gemeente Haarlemmermeer vindt over het spoor vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaats. Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn risico's verbonden. In het kader van 
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling heeft Ingenieursbureau Oranjewoud/Save een onderzoek 
naar het aspect externe veiligheid uitgevoerd voor het doorgaande vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Het onderzoek heeft geleid tot de onderstaande conclusies. 
 
 

5.1 Plaatsgebonden risico 

 
In de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn de veiligheidsafstanden 
gegeven voor de rijkswegen A4 en A9. Voor beide trajecten is dit 0 meter, dit betekend dat 
het plaatsgebonden risico, ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
rijkswegen, geen belemmering vormt  voor het mogelijk maken van de nieuwe 
ontwikkelingen. 
 

5.2 Groepsrisico 

 
Het groepsrisico neemt als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen toe, dit geldt 
voor het groepsrisico van de A9 en de A4. Dit wordt veroorzaakt door de extra personen 
die binnen het invloedsgebied van deze wegen aanwezig zijn. Vanwege de toename van 
het groepsrisico is de wettelijk verplichte invulling van de verantwoordingplicht 
noodzakelijk. 
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Bijlage 1 : Bevolking 

 
De bevolking is geïnventariseerd tot aan het invloedsgebied van GF3, zijnde 325 meter. Op 
basis van de gevoeligheidsanalyse in bijlage 2 blijkt dat deze stofcategorie bepalend is voor 
het groepsrisico. Conform de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen behoeft 
het GR ook alleen op basis van deze stof te worden berekend.  
 
Tabel B.2.1 Personendichtheden per vlak 

naam Functie Dag Nacht 
bedrijven cd Bedrijventerrein (gemiddelde dichtheid - 40 pers/ha) 927 185 
bedrijven cd <1> bedrijfsdoeleinden (97.000 m2 60% beb. * 100 pers/ha) 600 120 
bedrijven cd <10> rioolwaterzuivering (52.500 m2 * 5 pers/ha) 25 5 
bedrijven cd <11> openbare en bijzondere gebouwen (2.000 m2 50% beb. * 100 pers/ha) 10 2 
bedrijven cd <12> Kantoor + winkel 80 15 
bedrijven cd <13> bedrijf (pgs1) 5 1 
bedrijven cd <14> winkel AH (2000m2 / (1p/30m2)) 66 13 
bedrijven cd <15> winkelgebied + 40 bovenwoningen 200 96 
bedrijven cd <16> bedrijf (pgs 1) 5 1 
bedrijven cd <17> winkel + woning 5 2 
bedrijven cd <18> Sportvoorzieningen (50.000 m2 * 25 pers/ha) 125 25 
bedrijven cd <19> sporthal, middelgroot o.b.v. PGS1 93 38 
bedrijven cd <2> sportterrein, (25 pers/ha) 5 1 
bedrijven cd <20> Tankstation, (3.000m2 * 1p/100m2) 30 6 
bedrijven cd <21> Tankstation, (2.000m2 * 1p/100m2) 20 4 
bedrijven cd <22> Hotel, Novotel 300 500 
bedrijven cd <23> Hotel, Accord en IBIS 723 1807 
bedrijven cd <24> Bedrijfsterrein (40 p/ha) 465 93 
bedrijven cd <25> Sportvelden (25 p/ha) 531 106 
bedrijven cd <26> Restaurant Jachthaven (25 p/ha) 70 14 
bedrijven cd <3> bedrijfsdoeleinden (80.000 m2 60 % beb. * 1p/100m2) 480 96 
bedrijven cd <4> bedrijfsdoeleinden ( 12000 m2 * 1p/100m2) 120 24 
bedrijven cd <5> sport en speelterrein ( 178.000 m2 * 25p/ha 200 15 
bedrijven cd <6> opslagterrein RWS 15 3 
bedrijven cd <7> kantoor, 1000 werkplekken 1000 0 
bedrijven cd <8> ANWB kantoor 244 25 
bedrijven cd <9> handel en nijverheid (20.000 m2 * 1p/100m2) 200 40 
bedrijven dd Kantoorfunctie, (1p/30m2) 46 0 
bedrijven dd <1> kantoren (3.200m2 * 1p/30m2) 106 0 
bedrijven dd <2> kantoren (3.500m2 * 1p/30m2) 117 0 
bedrijven dd <3> kantoren (6.800m2 * 1p/30m2) 227 0 
bedrijven dd <4> kantoren (3.550m2 * 3p/30m2 [3verdiepings]) 355 0 
bedrijven dd <5> kantoor (2.800 m2 * 1p/30m2) 93 0 
School  School, 622 leerl + 40 pers. 662 0 
School <1> School, 350 leerl + 20 pers. 370 0 
School <2> School, 350 leerl + 10% pers, toekomstig 385 0 
school <3> theologische seminarie [opgave website] 100 0 



 
 
 
 

 projectnr.  203871   Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen 
 juli 2010,  revisie 0 Bestemmingsplan Badhoevedorp 
   

 

 blad 18 van 25  
  

 

 
naam Functie Huisnummers Dag W Nacht W 
bevolking woningen 62 74,4 148,8 
bevolking <1> woningen 43 51,6 103,2 
bevolking <10> woningen 270 324 648 
bevolking <11> woningen 191 229,2 458,4 
bevolking <12> Kazerne Marechaussee [voormalig] 18 150 150 
bevolking <13> woningen 24 28,8 57,6 
bevolking <14> woningen 109 130,8 261,6 
bevolking <15> woningen 51 61,2 122,4 
bevolking <16> woningen 108 129,6 259,2 
bevolking <17> woningen 75 90 180 
bevolking <18> Bejaardentehuis [opgave website]   250 200 
bevolking <19> woningen 20 24 48 
bevolking <2> woningen 217 260,4 520,8 
bevolking <20> woningen 137 164,4 328,8 
bevolking <21> woningen 37 44,4 88,8 
bevolking <22> woningen 18 21,6 43,2 
bevolking <23> woningen 36 43,2 86,4 
bevolking <24> woningen 131 157,2 314,4 
bevolking <25> woningen 175 210 420 
bevolking <26> woningen 52 62,4 124,8 
bevolking <27> woningen 28 33,6 67,2 
bevolking <28> woningen 321 385,2 770,4 
bevolking <29> woningen 20 24 48 
bevolking <3> woningen 4 4,8 9,6 
bevolking <30> woningen 449 538,8 1077,6 
bevolking <31> woningen 2 2,4 4,8 
bevolking <32> woningen 45 54 108 
bevolking <33> woningen 30 36 72 
bevolking <4> woningen 789 946,8 1893,6 
bevolking <5> woningen 473 567,6 1135,2 
bevolking <6> woningen 21 25,2 50,4 
bevolking <7> woningen 298 357,6 715,2 
bevolking <8> woningen 1 1,2 2,4 
bevolking <9> woningen 18 21,6 43,2 
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Figuur B1.1 Overzicht van alle bevolkingsvlakken

~ 
s/a/v/e 
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Figuur B1.2 Bevolking westzijde van Badhoevedorp 
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Figuur B1.3 Bevolking Badhoevedorp centrum 

~ 
s/a/v/e 
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Figuur B1.4 Bevolkingsvlakken Badhoevedorp oostzijde. 

~ 
s/a/v/e 
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Figuur B1.5 Bevolking zoals ingevoerd voor variant 2

~ 
s/a/v/e 
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Bijlage 2 : Gevoeligheidsanalyse vervoerscijfers 

 
In deze bijlage wordt  uitgelegd of de keuze voor het hanteren van alleen GF3 in de 
risicoberekeningen niet zorgt voor een onderschatting van het GR. Ten behoeve hiervan is 
een berekening uitgevoerd op basis van de vervoersaantallen GF3, zoals vermeld in de 
criculaire RNVGS. En een berekening op basis van het aantal wagens GF3 aangevuld met 
het vervoer gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in de telgegevens van DVS. Op basis van 
de circulaire RNVGS behoeft alleen met GF3 het GR te worden bepaald, echter wordt ook 
verwacht dat binnen het externe veiligheids onderzoek/verantwoordingsplicht rekening 
wordt gehouden met de andere gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd. Op 
basis van de onderstaande berekening wordt aangetoond dat de andere gevaarlijke 
stoffen geen invloed hebben op het GR.   
 

Variant Bevolking Vervoerscijfers Weg 
Variant 1 Huidige situatie GF3, aangevuld met telcijfers Rijksweg A9 
Variant 2 Huidige situatie Alleen GF3, o.b.v. cRNVGS Rijksweg A9 

 
Gehanteerde vervoerscijfers A9 wegvak N86.  

stof categorie variant 1 variant 2 
LF1 3687 - 
LF2 5134 - 
LT1 61 - 
LT2 140 - 
GF3 3000 3000 

 

Oriëntatiew aardegfedcb Groepsrisico van de totale route. alleen GF3gfedcb Groepsrisico van de totale route. Alle stoffengfedcb
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figuur B2.1 GR resultaten. 
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Conclusie 
Zoals in figuur B2.1 te zien is zijn variant 1 en 2 gelijk aan elkaar. Dit komt omdat het 
aantal vervoersbewegingen met toxische stoffen zo gering is dat dit niet op dit frequentie 
niveau is te  zien en dat de invloed van brandbare stoffen te gering is in vergelijking tot 
brandbaar gas.  

~ 
s/a/v/e 
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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Voor het bestemmingsplan Badhoevedorp/Lijnden‐Oost is in 2010 een onderzoek externe 
veiligheid uitgevoerd vanwege de nieuwe ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk 
worden gemaakt1. Hierin zijn de grote ontwikkelingen in verschillende deelgebieden 
verantwoord die in dat bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, onder meer door het 
verleggen van de A9 die op dit moment door het hart van Badhoevedorp gaat. Daarnaast is in 
dat onderzoek uitgegaan van een programma van verschillende locaties waar circa 200 
woningen en appartementen ontwikkeld zouden worden. Sinds dat rapport is verschenen, is 
er meer duidelijkheid ontstaan over de invulling van deze kleinere initiatieven die verspreid 
liggen binnen het bestemmingsplan. Voor deze ontwikkelingen is nog niet expliciet be‐
schouwd welke maatregelen op het gebied van bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid of 
ruimtelijke maatregelen overwogen kunnen worden in het kader van de verantwoordings‐
plicht. In deze aanvulling op het eerdere onderzoek is dat wel gebeurd. 
 
De gevolgen voor de rekenkundige hoogte van het groepsrisico zijn inzichtelijk gemaakt in de 
notitie "Herberekening groepsrisico vanwege aanvullende ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
plangebied" (Oranjewoud, 2012), zie bijlage 3.  

1.2 Ontwikkelingen 

Allereerst volgt een korte beschrijving van de verschillende initiatieven met de nadruk op de 
functieverandering en de verandering in personendichtheden die zijn beoogd. 
 
In figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van deze verschillende ontwikkelingen. In bijlage 5 is 
een vergrote versie van de kaart opgenomen. Niet alle op de kaart aangegeven ontwikkelin‐
gen zijn relevant voor dit onderzoek; het gaat om de initiatieven die op de volgende bladzijde 
zijn beschreven. 
 

                                                                 
1. het gaat hierbij om meerdere rapporten: "Rapport‐1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014), 

Bestemmingsplan Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer" (Oranjewoud, 2010); "Verantwoordingsplicht 
groepsrisico Interim fase, ontwikkelingen zonder verlegd tracé A9 Bestemmingsplan Badhoevedorp, gemeente 
Haarlemmermeer" (Oranjewoud, 2010) en "Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen, Bestemmingsplan 
Badhoevedorp" (Oranjewoud, 2010) 
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Figuur 1.1: Overzicht losse initiatieven 

 
In onderstaande tabel volgt een beschrijving van deze initiatieven: 
 
tabel 1.1: initiatieven met adres en huidig en toekomstig gebruik 
Nummer op kaart + 

adres 

Huidig gebruik  Toekomstig gebruik 

1. Sloterweg 22  Kantoorpand  circa 16 appartementen  

2. Sloterweg 77/ 

Keizersweg 

Braakliggend terrein  Zorgwoningen 

5. Sloterweg tegenover 

Blokker 

‐  Tijdelijke vestiging van de HEMA 

(circa 600 m2) 
6. Akerdijk 117 

 
Bedrijfsfunctie met bedrijfswo‐

ning 

Twee woningen 

8. Schipholweg 291  Kantoor  Hotel met reguliere hotelkamers, 16 

appartementen, restaurant en 

conferentieruimte  

9. Meidoornweg 2  Kantoor  Extended‐stay hotel met 100 kamers 
10. Keplerstraat 2 

 
Autobedrijf  17 woningen en 10 appartementen 

13. Stevinstraat 7c  Bedrijf/textielhandel  30 appartementen 

14. Sloterweg 303  Bedrijf  Uitbreiding bedrijfsruimte 

17. Zeemanlaan  Tijdelijk verkooppunt vishandel  Tijdelijk verkooppunt vishandel 

25. Sloterweg 139  Detailhandel (boetiek)  Bestemming daghoreca (lunchroom) 

28. Sloterweg 259  Hotel  Uitbreiding met 2de verdieping 

29. Burgemeester 

Amersfoordtlaan 58 

Bestemming Openbare en 

bijzondere gebouwen, BSO en 

kinderdagverblijf 

Uitbreiding bestaande functies 
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1.3 Verantwoordingsplicht  

In de verantwoordingsplicht komen de onderdelen aan de orde die in tabel 1.2 genoemd zijn. 
 
tabel 1.2: Criteria verantwoordingsplicht 
Onderdeel 
1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron 

- Functie‐indeling 
- Gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie) 
- Verblijfsduurcorrecties 
- Verschil tussen bestaande en nieuwe situatie 

2. De omvang van het groepsrisico 
- De omvang voor het van kracht worden van het besluit; 
- De omvang na het van kracht worden van het besluit; 
- De verandering van het groepsrisico ten gevolge van het besluit; 
- De ligging van de groepsrisicocurve ten opzichte van de oriëntatiewaarde 

3.  De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico bij de 
betrokken inrichting(en) en/of transportroute  

4.  De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in het 
ruimtelijke besluit 

5.  De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 
of zwaar ongeval 

- Pro‐actie 
- Preventie 
- Preparatie 
- Repressie 

6.  De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron bevinden om 
zichzelf in veiligheid te brengen 

7.  De voor‐ en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 
groepsrisico  

8.  De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in de nabije 
toekomst  

 
Ondanks de voorgestelde maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico's nooit 
voor 100% weggenomen worden. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen 
zal een restrisico blijven bestaan. Het bestuur van de gemeente dient verantwoording af te 
leggen voor dit restrisico. 

1.3.1 Risicobronnen 

In dit rapport wordt de toename van het groepsrisico verantwoord, veroorzaakt door de 
risicobronnen en de nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van deze risicobronnen. Voor een 
uitgebreide uitwerking van (mogelijke) risicobronnen is een onderzoek uitgevoerd2. Figuur 1.2 
toont een weergave van de risicobronnen in en om het plangebied, inclusief de voornaamste 
beperkende zones rondom de risicobronnen (niet de invloedsgebieden). Net als in het 
eerdere onderzoek is sprake van een speciale situatie rondom de A9: men streeft er naar dat 
de A9 in 2017  verplaatst is van de kern van Badhoevedorp naar een tracé dat ten zuiden van 
Badhoevedorp is gelegen (in figuur 1.2 het tracé dat een boog maakt  om Badhoevedorp 
heen). Bij de verantwoording van het groepsrisico wordt de A9 in beide situaties beschouwd. 
 
                                                                 
2. opgenomen in de rapportage "Rapport‐1: Verantwoording groepsrisico eindsituatie (2014), Bestemmingsplan 

Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer" (Oranjewoud, 2010) als bijlage A: Quickscan externe veiligheid, 
Bestemmingsplan Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer; revisie 01; Oranjewoud; maart 2010  
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Figuur 1.2: Verkleinde weergave knelpuntenkaart uit Quickscan 

 
In onderstaande tabel 1.3 is aangegeven welke risicobronnen als 'mogelijk relevant' voor het 
bestemmingsplan zijn aangemerkt. Deze bronnen worden meegenomen in deze verantwoor‐
ding. Per ontwikkeling wordt aangegeven welke risicobron relevant is. 
 
tabel 1.3: opsomming relevante risicobronnen 

Naam   Type risicobron   Ruimtelijke beperking 
     
A4  Transportas  Plasbrandaandachtgebied van 30 meter 

200 meter aan weerszijden van de weg conform CRvgs 
A9: huidige en 
toekomstige ligging 

Transportas  Plasbrandaandachtgebied van 30 meter  
200 meter aan weerszijden van de weg conform CRvgs 

Schipholweg  Transportas  200 meter aan weerszijden van de weg conform CRvgs 
Lokale routering S106  Transportas  invloedgebied van LPG = 325 m. aan weerszijden van de weg 
Kerosineleiding 
Amsterdam‐Schiphol 

Transportas  1. Belemmeringenstrook van 5 meter  
2. PR 10‐6 van 15 meter 

A. Morsch en Zn LPG 
tankstation 

Bevi‐inrichting  PR 10‐6 van 45 meter 

Hogedruk aardgaslei‐
ding 
 W‐534‐39‐KR 

Transportas  Belemmeringenstrook van 5 meter 

Schiphol  Luchthaven  Beperkingengebied 3: verklaring geen bezwaar nieuwe gebouwen 

 

1.3.2 Relevante scenario's 

De risicobronnen die zijn onderkend, hebben verschillende scenario's. Er worden calamiteiten 
met brandbare gassen en ‐vloeistoffen en toxische stoffen onderkend. 
Over de A4 en A9 worden zowel brandbare gassen, brandbare vloeistoffen als toxische 
vloeistoffen getransporteerd. Over de Schipholweg worden zowel brandbare vloeistoffen als 
brandbare gassen vervoerd. Over de S106 worden brandbare gassen vervoerd. De Amster‐
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dam‐Schiphol pijpleiding vervoert een brandbare vloeistof, terwijl aardgas onder hoge druk 
wordt vervoerd door de leiding W‐534. 
 
In het plangebied kunnen dus ten gevolge van risicobronnen de volgende effecten optreden:  
• effecten ten gevolge van een BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion);  
• effecten ten gevolge van een plasbrand; 
• effecten ten gevolge van een toxisch scenario; 
• effecten ten gevolge van een fakkelbrand. 
 
• BLEVE‐scenario: het scenario waarbij een LPG‐tankwagen met brandbaar gas (vaak 

propaan) tot ontploffing komt en een druk‐ en hittegolf veroorzaakt. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen een 'warme' BLEVE, die kan optreden na ca. 20‐30 minuten forse hittebe‐
lasting van een LPG‐tankwagen en een 'koude' BLEVE die instantaan op kan treden na een 
mechanisch defect van de LPG‐tankwagen. Een ‘warme’ BLEVE wordt bij vervoer van LPG 
over de weg niet als relevante calamiteit beschouwd. Het invloedsgebied (ook wel 1%‐
letaliteitgebied3), van een BLEVE bedraagt ca. 325 meter. 

• Plasbrand scenario: Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling onbe‐
schermde personen overlijden dan wel verwond kunnen worden. Het overslaan van 
brand kan voor verdere verspreiding zorgen. Het invloedsgebied van een plasbrand op de 
weg bedraagt 58 meter.  

• Toxisch scenario: Het gevaar van een toxische wolk4 is dat deze door personen in de 
omgeving van het incident ingeademd worden. Afhankelijk van de concentratie en tijds‐
duur kan door blootstelling letaal letsel optreden. Het invloedsgebied kan enkele kilome‐
ters bedragen en hangt mede af van de weersgesteldheid op het moment van de calami‐
teit. Gezien het grote effectgebied van dit scenario dient binnen het gehele bestem‐
mingsplangebied met een toxisch effect rekening gehouden te worden. 

• Fakkelbrand: het gevaar van een fakkelbrand is dat door warmtestraling onbescherm-
de personen overlijden dan wel verwond kunnen worden of het overslaan van brand. 
De omvang van de fakkelbrand is afhankelijk van de diameter en druk van de hoge-
drukaardgastransportleiding. 

 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de scenario’s wordt naar bijlage 1 verwezen. 

1.3.3 Aanpak 

Doordat de initiatieven op verschillende locaties in het bestemmingsplan liggen, heeft niet 
elke ontwikkeling te maken met dezelfde risicobron of hetzelfde calamiteitenscenario. 
Daarnaast heeft de aard van de ontwikkeling, zoals het aantal personen dat wordt geïntrodu‐
ceerd en de aanwezigheid van beperkt zelfredzame personen, invloed op hoe uitgebreid 
aandacht besteed dient te worden aan de elementen van de verantwoordingsplicht. Zo 
komen wij tot twee categorieën: 
• ontwikkelingen die alleen in de toxische zone zijn gelegen van de verschillende risico‐

bronnen of ontwikkelingen waar niet tot nauwelijks mensen worden toegevoegd . Hier is 
een generieke aanpak voldoende, aangezien de risico's beperkt zijn en generieke maatre‐
gelen volstaan. 

                                                                 
3  1%‐letaliteitgebied is het gebied waarbinnen 1% van de blootgestelde personen overlijdt 
4   Bij (zeer) giftige vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de tankwagen lek raakt en 

een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) giftige vloeistoffen waardoor een gaswolk ont‐
staat en dezelfde effecten als een gaswolk van giftige gassen.  
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• ontwikkelingen die in een BLEVE‐ of plasbrandzone zijn gelegen en/of wél plaats bieden 
aan beperkt zelfredzame personen of grote groepen. Bij deze ontwikkelingen wordt een 
advies op maat uitgebracht in het kader van de verantwoordingsplicht.  

 
In het volgende hoofdstuk wordt een eerste selectie gemaakt op basis van de voorziene 
ontwikkelingen, de ligging ten opzichte van de verschillende risicobronnen en de relevante 
scenario's.  



 
 
 
 

 projectnr. 203871  Externe veiligheid Badhoevedorp/Lijnden‐Oost  
  augustus2012, revisie 1.1  Aanvulling verantwoording groepsrisico 'losse initiatieven' 
    Gemeente Haarlemmermeer 

 
 

  blad 9 van 33  
  

 

2 Stap 1: Bepalen aanpak  

In dit hoofdstuk wordt eerst bepaald of een generiek kader voldoende is voor de verantwoor‐
dingsplicht of dat maatwerk gewenst is voor het initiatief. Hiertoe wordt herhaald wat het 
initiatief behelst en welke risicobronnen en scenario's relevant zijn. 

2.1 Sloterweg 22, kantoor naar appartementen 

 
 
Deze ontwikkeling is enkel binnen het toxische invloedsgebied gelegen. Hiervoor wordt 
verwezen naar de generieke verantwoording in hoofdstuk 4. 

2.2 Sloterweg 77/Keizersweg 

 
 
Deze ontwikkeling is enkel binnen het toxische invloedsgebied gelegen. Zorgwoningen bieden 
wel plaats aan beperkt zelfredzame personen, maar aangezien alleen het toxische scenario 
van toepassing is, is geen maatwerk vereist. Hiervoor wordt verwezen naar de generieke 
verantwoording in hoofdstuk 4. 

2.3 Sloterweg tegenover Blokker 

 
 
Dit  initiatief  is gelegen binnen de zone van een BLEVE en een toxisch scenario. Maatwerk  is 
vereist, zie hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 

Initiatief: Herontwikkeling van het kantoorpand aan de Sloterweg tot circa 16 apparte‐
menten. 
 
Risicobron(nen): huidige ligging A9, A4 
Scenario: toxisch 

Initiatief: Op dit braakliggende terrein worden zorgwoningen gerealiseerd. Het geprojec‐
teerde gebouw heeft drie lagen en een afmeting van 45,5 x 18 meter. 
 
Risicobron(nen): huidige ligging A9, A4 
Scenario: toxisch 

Initiatief: Tijdelijke vestiging van de HEMA (circa 600 m2) met een omgevingsvergunning 
voor een periode van ongeveer 7 jaar. 
 
Risicobron(nen): huidige ligging A9, A4 
Scenario: BLEVE + toxisch 
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2.4 Akerdijk 117 

 
 
Deze ontwikkeling is enkel binnen het toxische invloedsgebied gelegen en van beperkte 
omvang. Hiervoor wordt verwezen naar de generieke verantwoording in hoofdstuk 4. 

2.5 Schipholweg 291 

 
 
Dit  initiatief  is gelegen binnen de zone van een BLEVE en een toxisch scenario en  is bedoeld 
voor grote groepen personen. Maatwerk is vereist, zie hoofdstuk 3. 

2.6 Meidoornweg 2 

 
 
Dit  initiatief  is gelegen binnen de  zone van een BLEVE  ,een  toxisch  scenario en een  fakkel‐
brand en is bedoeld voor grote groepen personen. Maatwerk is vereist, zie hoofdstuk 3. 
 

Initiatief: Op dit moment heeft de locatie een bedrijfsfunctie waarop 1 bedrijfswoning 
mogelijk is. Bedrijfsfunctie vervalt gedeeltelijk waarbij ruimte komt voor het bouwen van 
twee woningen. 
 
Risicobron(nen): huidige ligging A9 
Scenario: toxisch 

Initiatief: De gebruiksfunctie van het pand aan de Schipholweg 291‐301 wordt omgezet 
van kantoor naar hotel. Op de eerste vier verdiepingen komen reguliere hotelkamers en op 
de bovenste verdieping 16 appartementen. Voorts zijn een restaurant en conferentieruim‐
te voorzien. 
 
Risicobron(nen): huidige + toekomstige ligging A9, A4, Schipholweg 
Scenario: BLEVE + toxisch 

Initiatief: Herontwikkeling van het huidige kantoorpand naar een extended‐stay hotel met 
100 kamers. Het hotel is bedoeld voor specialistische werknemers die in Haarlemmermeer 
werkzaam zijn.  
 
Risicobron(nen):  huidige  ligging  A9  +  A4,  A. Morsch  en  Zn  LPG  tankstation,  hogedruk 
aardgasleiding  W‐534 
Scenario: BLEVE + toxisch + fakkelbrand 
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2.7 Keplerstraat 2 

 
Dit initiatief is gelegen binnen de zone van een plasbrand, een BLEVE en een toxisch scenario. 
Maatwerk is vereist, zie hoofdstuk 3. 

2.8 Stevinstraat 7c 

 
Deze ontwikkeling is enkel binnen het toxische invloedsgebied gelegen. Hiervoor wordt 
verwezen naar de generieke verantwoording in hoofdstuk 4. 

2.9 Sloterweg 303, uitbreiding bedrijfsruimte 

 
 
Deze ontwikkeling is gelegen binnen de zone van een BLEVE en het toxische gebied, maar 
betreft een kleine ontwikkeling, waardoor maatwerk niet is vereist. Hiervoor wordt verwezen 
naar de generieke verantwoording in hoofdstuk 4. 
 

2.10 Zeemanlaan 

 
 
 
Deze ontwikkeling is gelegen binnen de zone van een BLEVE en het toxische gebied, maar 
betreft een kleine ontwikkeling, waardoor maatwerk niet is vereist. Hiervoor wordt verwezen 
naar de generieke verantwoording in hoofdstuk 4. 

Initiatief: Uitbreiding van bestaande bedrijfsruimte met 10 meter aan de zijkant 
 
Risicobron(nen): huidige + toekomstige ligging A9, A4 
Scenario: BLEVE + toxisch 

Initiatief: het legaliseren van een verkooppunt voor vishandel. 
 
Risicobron(nen): huidige + toekomstige ligging A9, A4 
Scenario: BLEVE + toxisch 

Initiatief: In de huidige situatie is een autobedrijf gevestigd dat wordt vervangen door circa
17 woningen en 10 appartementen. 
 
Risicobron(nen): huidige + toekomstige ligging A9, Schipholweg 
Scenario: plasbrand, BLEVE + toxisch 

Initiatief: De textielhandel die in de huidige situatie aanwezig is, wordt verplaatst en in de 
plaats daarvan zijn circa 30 appartementen geprojecteerd.  
 
Risicobron(nen): huidige ligging A9, A4 
Scenario: toxisch 
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2.11 Sloterweg 139 

 
 
Deze ontwikkeling is gelegen binnen de zone van een BLEVE en het toxische gebied, maar 
betreft een kleine ontwikkeling, waardoor maatwerk niet is vereist. Hiervoor wordt verwezen 
naar de generieke verantwoording in hoofdstuk 4. 

2.12 Sloterweg 259 

 
Dit initiatief is gelegen binnen de zone van een plasbrand, een BLEVE en een toxisch scenario. 
Maatwerk is vereist, zie hoofdstuk 3. 

2.13 Burgemeester Amersfoordtlaan 59 

 
Dit initiatief is gelegen binnen de zone van een BLEVE en een toxisch scenario en biedt plaats 
aan beperkt zelfredzame personen. Maatwerk is vereist, zie hoofdstuk 3. 

Iniitatief: Het huidige gebruik betreft detailhandel (boetiek) en hier wordt een bestemming 
daghoreca aan toegevoegd (lunchroom) 
 
Risicobron(nen): huidige ligging A9, A4 
Scenario: BLEVE + toxisch 
 

Initiatief: Het bestaande hotel wordt uitgebreid met een tweede verdieping (en eventueel 
een kap) 
 
Risicobron(nen): huidige + toekomstige ligging A9, A4, Schipholweg 
Scenario: plasbrand, BLEVE + toxisch 

Initiatief: Het perceel heeft de bestemming Openbare en bijzondere gebouwen. Door een 
ruimere bestemming op te nemen wordt uitbreiding van BSO en kinderdagverblijf op het 
perceel mogelijk. 
 
Risicobron(nen): huidige ligging A9, A4 
Scenario: BLEVE + toxisch 
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3 Stap 2 : Maatwerk 

Voor een aantal ontwikkelingen geldt dat maatwerk in het kader van de verantwoordings‐
plicht is vereist. Omdat deze ontwikkelingen of op binnen 200 meter van de transportassen 
zijn gelegen of omdat het gaat om uitbreidingen van bestaande objecten en omdat ze in een 
bestaande ruimtelijke omgeving zijn gelegen, zijn geen ruimtelijke maatregelen te overwegen. 
Dit betekent dat alleen is gekeken naar bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en het tijdsaspect. 
Een onderbouwing van de rekenkundige hoogte van het groepsrisico en de te verwachten 
personendichtheden is terug te vinden in de notitie "Herberekening groepsrisico vanwege 
aanvullende ruimtelijke ontwikkelingen binnen plangebied" (Oranjewoud, 2012), zie bijlage 3. 
 
Voor een beoordeling van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid is het noodzakelijk om 
eerst te weten welke aspecten de aandacht verdienen. 

3.1 Mogelijkheden tot voorbereiding, bestrijding en beperking van een ramp 

De bestrijdbaarheid dient op twee aspecten te worden beoordeeld: 
 
1. Is dit rampscenario te bestrijden? 
 
BLEVE‐scenario 
Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen (in combinatie met brandbare vloeistof‐
fen) is dat de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse van de calamiteit is, zodat de drukop‐
bouw waardoor een 'warme' BLEVE ontstaat, bestreden kan worden. Tussen de calamiteit en 
de expansie zit, afhankelijk van de staat van de tankwagen, een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 
30 minuten, waarbinnen de brandweer de tijd heeft om te koelen waardoor de druk 
weggenomen kan worden. De brandweer heeft hier voor langere periode voldoende 
bluswater voor nodig (primaire, secundaire en eventueel tertiaire bluswatervoorziening). Het 
ontstaan van een 'koude' Bleve is niet te bestrijden, omdat bij een calamiteit met enkel 
brandbare gassen de tankwagen meteen expandeert. De effecten, secundaire branden, 
dienen wel bestreden te worden.  
 
Toxisch scenario 
Bij toxische vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de tankwagen lek 
raakt en een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) toxische vloeistoffen 
waardoor een gaswolk ontstaat en dezelfde effecten ontstaan als bij een gaswolk van toxische 
gassen.  
 
Bij een ongevalscenario met toxische gassen ontstaat direct een toxische gaswolk, die over 
het plangebied kan komen te liggen (afhankelijk van de windrichting en windsterkte). Het 
gevaar van een toxische wolk is dat het gas door personen in de omgeving van het incident 
ingeademd wordt. Bij een percentage personen binnen het invloedsgebied kan letaal letsel 
optreden door blootstelling aan deze toxische wolk.  
 
Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer optreden door de 
gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water. Een tijdige waarschuwing van 
de bevolking om te schuilen (ramen en deuren sluiten) en evacuatie naar locaties buiten het 
invloedsgebied zijn de belangrijkste taken van de brandweer en het bevoegd gezag bij een 
ongeval met giftige gassen en vloeistoffen. Een belangrijke oorzaak waarom de hulpdiensten 
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niet kunnen voldoen aan de hulpvraag is dat het scenario zich snel ontwikkelt. De giftige 
gaswolk zal, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, reeds binnen enkele minuten 
een groot gebied kunnen bestrijken. De (regionale) brandweer zal het Waarschuwings‐ en 
Alarmeringssysteem activeren (WAS: de sirenes) om de bevolking te alarmeren.  
 
Plasbrand scenario 
Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling onbeschermde personen overlijden 
dan wel verwond kunnen worden of het overslaan van brand doordat de plasbrand construc‐
ties (of tankwagens) in de omgeving verwarmt (waardoor een domino effect kan ontstaan). 
Het is van belang dat de brandweer snel ter plaatse is. Door het tijdig arriveren van de 
brandweer kan voorkomen worden dat het vuur zich snel kan uitbreiden en kan overslaan op 
gebouwen.  
De schade kan beperkt worden door het verminderen van het oppervlak van de plasbrand en 
de verspreiding van de brandbare vloeistof te beperken. Nadrukkelijk moet voorkomen 
worden dat een brandbare vloeistof zich verspreidt tot andere voertuigen of opslagen met 
gevaarlijke stoffen of het plangebied instroomt (bijvoorbeeld in een parkeerkelder). 
 
Fakkelbrand scenario 
Het gevaar van een fakkelbrand is dat door warmtestraling onbeschermde personen over‐
lijden dan wel verwond kunnen worden of het overslaan van brand. Daarmee is het van 
belang dat de brandweer snel ter plaatse is en voldoende bluswatervoorzieningen heeft. 
 
 
2. Is het gebied voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren? 
 
Bluswatervoorziening en opstelplaatsen 
Hier gaat het om een beoordeling van de feitelijk aanwezige bluswatercapaciteit, zowel 
primair (brandkranen), secundair (geboorde putten en open water) en tertiair bluswater 
(aanvullende bluswatervoorzieningen). Daarbij wordt beschouwd of dit overeenkomt met de 
benodigde bluswatercapaciteit in het geval van een calamiteit van één van de drie scenario's.  
 
Opkomsttijden en aanrijdroutes 
De opkomsttijd is de tijd die de brandweer nodig heeft vanaf de melding tot het ter plaatse 
komen bij een incident. Voor de hulpverleningsdiensten is het van belang dat ze snel naar de 
incidentlocaties kunnen. In de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid zijn 
normen voor maximale opkomsttijden gesteld. De brandweerpost in Badhoevedorp is in de 
huidige situatie gevestigd aan de Zeemanlaan 50; op dit moment wordt gezocht naar een 
toekomstige locatie in Badhoevedorp. 

3.2 Mogelijkheden van personen om zichzelf in veiligheid te brengen 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten. Het zelfredzame vermogen van personen in de 
buurt van een risicovolle bron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een 
incident te voorkomen.  
 
1. Wat zijn de mogelijkheden van zelfredzaamheid om slachtoffers te voorkomen? 
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij calamiteiten met brandbare gassen 
Binnen de 150 meter zijn personen (ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de  
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gevolgen van een ('koude') BLEVE. Buiten de 150 meter is, in het geval van een BLEVE, 
schuilen in een gebouw of woning in beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. 
Op een afstand van tenminste 325 meter zijn de effecten van een BLEVE verminderd tot 1% 
letaal. In het geval van schuilen is het zaak een veilige plek binnen een gebouw op te zoeken 
buiten het bereik van rondvliegend glas (zoals een toilet of badkamer). Na afloop van de 
BLEVE dient het gebied ontvlucht te worden om effecten door de secundaire branden te 
vermijden. 
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij calamiteiten met toxische gassen 
Bij een calamiteit waarbij toxische gassen vrijkomen is zo snel mogelijk schuilen in een 
gebouw het voorkeurscenario. Mensen op grotere afstand van de risicobron kunnen bij een 
tijdige waarschuwing het gebied op tijd ontvluchten. Bij een calamiteit met toxische gassen zit 
er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het optreden van letsel bij aanwezigen. 
Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. Snel 
reageren, naar binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang.  
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij calamiteiten met brandbare vloeistoffen 
Indien bij een calamiteit met brandbare vloeistoffen personen betrokken zijn moeten zij zich 
in veiligheid brengen op een afstand van ten minste 30 meter, buiten het invloedsgebied van 
brandbare vloeistoffen. Personen binnen de 30 meter kunnen ernstige brandverwondingen 
oplopen. Vluchten heeft in dit geval de voorkeur als zelfredzaam gedrag. 
 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij calamiteiten met hogedrukaardgastransportleiding 
Bij een calamiteit bij een hogedrukaardgastransportleidingen is zo snel mogelijk vluchten tot 
buiten het invloedsgebied het voorkeurscenario. Mensen op grotere afstand van de 
risicobron kunnen bij een tijdige waarschuwing het gebied op tijd ontvluchten.  
 
2. Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren? 
 
Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebouwen en 
omgeving van invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden. Vanuit de 
onder punt 1 geschetste mogelijkheden is het van belang dat het plangebied: 
A. goed te ontvluchten is  
B. goede schuilmogelijkheden biedt  
 
Vluchtwegen/ vluchtmogelijkheden 
Bij de inrichting van het plangebied is het van belang dat de locatie goed te ontvluchten is om 
personen na afloop van een BLEVE of bij een plasbrand weg te kunnen leiden van de 
calamiteit. Vluchtroutes dienen zoveel mogelijk personen direct van de calamiteit weg te 
leiden. 
 
Goede schuilmogelijkheden 
Bij  blootstelling  aan  een  toxisch  gas  biedt  ‘schuilen’  de  beste wijze  van  zelfredzaamheid. 
Schuilen vindt plaats binnen bouwwerken. De mate waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn 
tegen de  indringing van  toxisch gas en de  tijdsduur dat deze bouwwerken worden blootge‐
steld zijn hierbij parameters. 
 
Het gebruik van een W.A.S. (waarschuwing‐ en alarmeringsysteem) moet personen waar‐
schuwen voor de gevolgen van het incident. Daarbij is het van belang dat dit systeem 
voldoende dekkend is. De Veiligheidsregio draagt in samenwerking met overheden zorg voor 
een dergelijk systeem.  
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Bij een BLEVE kan schuilen in een gebouw eveneens relevant zelfredzaam gedrag zijn, 
afhankelijk van de afstand tot de calamiteit (minimaal 150 meter). Bouwkundige maatregelen 
kunnen worden doorgevoerd om gebouwen beter te beschermen tegen de drukgolf van de 
BLEVE. 
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3.3 Beoordeling initiatieven 

3.3.1 Tijdelijke vestiging van de HEMA aan Sloterweg 

Dit initiatief ligt binnen het invloedsgebied van een BLEVE en een toxisch scenario. 
 
Bestrijdbaarheid 
De beoordeling van de bluswatervoorzieningen is aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 
Bereikbaarheid: aan de opkomsttijd wordt voldaan. Daarnaast zijn de wegen voldoende breed 
voor de hulpverleningvoertuigen en is de locatie tweezijdig benaderbaar. 
 
Zelfredzaamheid 
Vluchtmogelijkheden: in figuur 3.1 is zichtbaar dat van de risicobron af, de huidige ligging van 
de A9, een vluchtweg aanwezig is.  
Schuilmogelijkheden: bij nieuwe bouwwerken sprake is van een steeds betere isolatie, welke 
zorgt  voor  een  goede  bescherming  tegen  het  binnendringen  van  het  toxische  gas.  Voor 
nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelinginstallatie, waardoor het toxisch 
gas naar binnen  kan worden gezogen, wordt geadviseerd dit  systeem met één druk op de 
knop ‐zo mogelijk centraal‐ uitschakelbaar te maken.  
Bouwkundige maatregelen kunnen worden doorgevoerd om gebouwen beter te beschermen 
tegen de drukgolf van de BLEVE, maar worden hier niet geadviseerd gezien de tijdelijkheid 
van de functie en de toekomstige ontwikkelingen rond de A9. 
 

 
Figuur 3.1: Vluchtwegen met in rood locatie initiatief 

 
Tijdsaspect 
Naar verwachting zal in 2017 de A9 zijn verlegd en daardoor niet langer een relevante 
risicobron voor dit initiatief vormen. Wel blijft dan een toxisch scenario van de A4 gelden.  
 

3.3.2 Schipholweg 291, van kantoor naar hotel 

Dit initiatief ligt binnen het invloedsgebied van een plasbrand, BLEVE en een toxisch scenario. 
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Vanwege de ligging zo dichtbij de verschillende risicobronnen en de relatief grote ontwikke‐
ling hier ook een opmerking over personendichtheden: 
in de huidige situatie is een kantoor gevestigd met hoge personendichtheid; de herontwikke‐
ling naar een hotel met restaurant en conferentieruimte leidt daardoor niet tot een toename 
van het aantal personen, hoewel ook in de toekomstige situatie enkele honderden mensen 
aanwezig zullen zijn.  
 
Bestrijdbaarheid 
De beoordeling van de bluswatervoorzieningen is aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 
In de omgeving  van het  initiatief  is wel open water aanwezig dat als bluswatervoorziening 
dienst kan doen  (indien dit niet droog kan vallen). Het opnemen van opstelplaatsen  in het 
bestemmingsplan  wordt  geadviseerd,  gezien  de  omvang  van  de  ontwikkelingen  en  de 
mogelijke calamiteitenscenario's.  
Bereikbaarheid: aan de opkomsttijd wordt voldaan. De weg naar het initiatief lijkt bovendien 
voldoende  breed,  maar  tweezijdig  aanrijden  is  niet  mogelijk  voor  de  hulpdiensten  en 
daarmee een aandachtspunt. 
 
Zelfredzaamheid 
Vluchtmogelijkheden:  in  figuur 3.2  zijn de  vluchtwegen  zichtbaar: uit de directe omgeving 
van  het  initiatief  loopt  slechts  één  weg  naar  de  Schipholweg  toe.  Afhankelijk  waar  de 
calamiteit is, kan via de Schipholweg verder gevlucht worden. Een calamiteit op de Schiphol‐
weg zelf in de nabijheid van het initiatief zou het ontvluchten zeer lastig maken. Ontvluchting 
uit  het  plangebied  is  daarom  een  sterk  aandachtspunt  voor  dit  initiatief  en  het  wordt 
geadviseerd om nog een vluchtweg  in het bestemmingsplan op te nemen (wellicht makkelij‐
ker bij vrijkomen huidig tracé A9) temeer omdat de aanwezigen in het hotel in een vreemde 
omgeving verblijven en daardoor enigszins verminderd zelfredzaam zijn. 
  
Schuilmogelijkheden: bij nieuwe bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke 
zorgt  voor  een  goede  bescherming  tegen  het  binnendringen  van  het  toxische  gas.  Voor 
nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelinginstallatie, waardoor het toxisch 
gas naar binnen  kan worden gezogen, wordt geadviseerd dit  systeem met één druk op de 
knop ‐zo mogelijk centraal‐ uitschakelbaar te maken.  
Bouwkundige maatregelen kunnen worden doorgevoerd om gebouwen beter te beschermen 
tegen de drukgolf van de BLEVE. Geadviseerd wordt om bij nieuwbouw met de ontwikkelende 
partij afspraken te maken over eventuele risicoreducerende maatregelen. Voor nader inzicht 
over de (kosten)effectiviteit van bouwkundige maatregelen wordt verwezen naar de 
'Catalogus Bouwkundige Maatregelen' (Oranjewoud et al., 2010). Maatregelen kunnen niet 
worden afgedwongen via dit ruimtelijk besluit. 
 
In verband met een mogelijk plasbrand scenario van de toekomstige A9 dienen ook 
overdrachtsmaatregelen te worden beschouwd, zoals de aanleg van een vloeistofkerende of ‐
bergende voorziening. Een dergelijke functie kan ruimtelijk relevant zijn, indien op de 
plankaart ruimte ervoor wordt gereserveerd. 
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Figuur 3.2: Vluchtwegen met in rood locatie initiatief 

 
Tijdsaspect 
Het tijdsaspect speelt hier een beperkte rol, aangezien zowel de huidige A9 als de toekomsti‐
ge A9 een relevante risicobron vormen. De toekomstige A9 komt dichter tegen het initiatief 
aan te liggen dan de huidige A9, waardoor ook het scenario van een plasbrand na 2017 vanuit 
de A9 relevant wordt.  
 

3.3.3 Meidoornweg 2, van kantoor naar hotel 

Dit initiatief ligt binnen het invloedsgebied van een BLEVE, een toxisch scenario en een 
fakkelbrandscenario.  
De hoogte van het groepsrisico van het LPG‐tankstation is zichtbaar in het rapport "Groepsri‐
sico LPG‐tankstation A. Morsch & Zn. te Badhoevedorp i.v.m. realisering hotel locatie 
Meidoornweg" (AVIV, 2011). Het groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde in de 
toekomstige situatie, wanneer de maatregelen uit het LPG convenant niet worden meegeno‐
men. De gemeente besluit te anticiperen op de verankering van deze maatregelen in de 
wetgeving, waardoor het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt.   
De hoogte van het groepsrisico voor de hogedruk aardgasleiding is zichtbaar in het rapport " 
Bestemmingsplan Badhoevedorp/Lijnden‐Oost  
Risicoberekening hogedruk aardgasleiding" (Oranjewoud/Save, 2012). Na ontwikkeling van 
het hotel blijft het groepsrisico onder 0,1 keer de oriëntatiewaarde. 
 
Bestrijdbaarheid 
De beoordeling van de bluswatervoorzieningen is aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 
Bereikbaarheid: aan de opkomsttijd wordt voldaan. Daarnaast zijn de wegen voldoende breed 
voor de bluswatervoertuigen en is de locatie tweezijdig benaderbaar. 
 
Zelfredzaamheid 
Vluchtmogelijkheden:  in  figuur  3.3  is  zichtbaar  dat  van  de  risicobronnen  af,  de  A4  ,  de 
hogedruk aardgasleiding en het LPG‐tankstation, meerdere vluchtwegen aanwezig zijn.  
Schuilmogelijkheden: bij nieuwe bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke 
zorgt  voor  een  goede  bescherming  tegen  het  binnendringen  van  het  toxische  gas.  Voor 
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nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelinginstallatie, waardoor het toxisch 
gas naar binnen  kan worden gezogen, wordt geadviseerd dit  systeem met één druk op de 
knop ‐zo mogelijk centraal‐ uitschakelbaar te maken.  
Geadviseerd wordt om bij nieuwbouw met de ontwikkelende partij afspraken te maken over 
eventuele risicoreducerende maatregelen. Voor nader inzicht over de (kosten)effectiviteit van 
bouwkundige maatregelen wordt verwezen naar de 'Catalogus Bouwkundige Maatregelen' 
(Oranjewoud et al., 2010). Maatregelen kunnen niet worden afgedwongen via dit ruimtelijk 
besluit. 
 
 

 
Figuur 3.3: Vluchtwegen met in rood locatie initiatief 

 
Tijdsaspect 
Het tijdsaspect speelt hier een rol: de verplaatsing van de A9 betekent dat een toxisch 
scenario vanuit deze risicobron na 2017 niet meer van toepassing is. Wel blijft het toxisch 
scenario vanuit de A4 gelden en blijven de scenario's behorend bij het LPG‐tankstation en de 
hogedruk aardgasleiding ook van toepassing. 
 

3.3.4 Keplerstraat 2 

Dit initiatief ligt binnen het invloedsgebied van een plasbrand, een BLEVE en een toxisch 
scenario. 
 
Bestrijdbaarheid 
De beoordeling van de bluswatervoorzieningen is aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 
Bereikbaarheid: aan de opkomsttijd wordt voldaan. Daarnaast zijn de wegen voldoende breed 
voor de bluswatervoertuigen en is de locatie tweezijdig benaderbaar. 
 
Zelfredzaamheid 
Vluchtmogelijkheden:  in  figuur  3.4  is  zichtbaar  dat  van  de  risicobron  af,  de  Schipholweg, 
meerdere vluchtwegen aanwezig zijn.  
Schuilmogelijkheden: bij nieuwe bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke 
zorgt  voor  een  goede  bescherming  tegen  het  binnendringen  van  het  toxische  gas.  Voor 
nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelinginstallatie, waardoor het toxisch 

LPG‐tankstation 
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gas naar binnen  kan worden gezogen, wordt geadviseerd dit  systeem met één druk op de 
knop ‐zo mogelijk centraal‐ uitschakelbaar te maken.  
Geadviseerd wordt om bij nieuwbouw met de ontwikkelende partij afspraken te maken over 
eventuele risicoreducerende maatregelen. Voor nader inzicht over de (kosten)effectiviteit van 
bouwkundige maatregelen wordt verwezen naar de 'Catalogus Bouwkundige Maatregelen' 
(Oranjewoud et al., 2010). Maatregelen kunnen niet worden afgedwongen via dit ruimtelijk 
besluit. 
 
Met betrekking tot een plasbrand kunnen de volgende maatregelen worden overwogen: 
• Overdrachtsmaatregelen: aanleg van een vloeistofkerende of ‐bergende voorziening. Een 

dergelijke functie kan ruimtelijk relevant zijn, zodat op de verbeelding ruimte ervoor kan 
worden gereserveerd. 

• Bouwkundige maatregelen: Ten eerste dient voorkomen te worden dat vloeistoffen zich 
onder het gebouw kunnen verspreiden Indien een plasbrand pas aan de voet van het 
gebouw gekeerd wordt zal ook het ontwerp van de gevel in dat kader beschouwd moeten 
worden. De gevelmaterialen dienen bestand te zijn tegen de hitte die vrij komt door de 
plasbrand. 

 
 

   
Figuur 3.4: Vluchtwegen met in rood locatie initiatief 

 
Tijdsaspect 
Het tijdsaspect speelt hier een beperkte rol: de verplaatsing van de A9 betekent dat deze 
risicobron verder van de ontwikkeling af komt te liggen, maar nog steeds een toxisch scenario 
na 2017 van toepassing is.  
 

3.3.5 Sloterweg 259 

Dit initiatief ligt binnen het invloedsgebied van een plasbrand, een BLEVE en een toxisch 
scenario. 
 
Bestrijdbaarheid 
De beoordeling van de bluswatervoorzieningen is aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 
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Bereikbaarheid: aan de opkomsttijd wordt voldaan. Daarnaast zijn de wegen voldoende breed 
voor de bluswatervoertuigen en is de locatie tweezijdig benaderbaar. 
 
Zelfredzaamheid 
Vluchtmogelijkheden:  in  figuur  3.5  is  zichtbaar  dat  van  de  voornaamste  risicobron  af,  de 
Schipholweg, meerdere  vluchtwegen  aanwezig  zijn.  Het  initiatief  aan  de  Keplerstraat  2  is 
achter dit initiatief gelegen en maakt het daardoor lastiger om direct van de Schipholweg weg 
te  vluchten.  Het  is  raadzaam  om  de  vluchtwegen  vanuit  deze  twee  initiatieven  samen  te 
beschouwen, zodat ook vanuit het hotel direct toegang wordt verkregen tot de Keplerstraat. 
 
Schuilmogelijkheden: bij nieuwe bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke 
zorgt  voor  een  goede  bescherming  tegen  het  binnendringen  van  het  toxische  gas.  Voor 
nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelinginstallatie, waardoor het toxisch 
gas naar binnen  kan worden gezogen, wordt geadviseerd dit  systeem met één druk op de 
knop  ‐zo mogelijk  centraal‐  uitschakelbaar  te maken.  In  dit  geval moet  deze mogelijkheid 
nader  onderzocht  worden  vanwege  het  feit  dat  het  grootste  gedeelte  van  het  gebouw 
bestaand is en vanwege de grote aantallen personen die hier (kunnen) verblijven. 
 
Geadviseerd wordt om bij nieuwbouw met de ontwikkelende partij afspraken te maken over 
eventuele risicoreducerende maatregelen. Voor nader inzicht over de (kosten)effectiviteit van 
bouwkundige maatregelen wordt verwezen naar de 'Catalogus Bouwkundige Maatregelen' 
(Oranjewoud et al., 2010). Maatregelen kunnen niet worden afgedwongen via dit ruimtelijk 
besluit. Doordat sprake is van een reeds bestaand gebouw, wordt het moeilijker om 
dergelijke maatregelen toe te passen. 
 
Met betrekking tot een plasbrand kunnen de volgende maatregelen worden overwogen: 
• Overdrachtsmaatregelen: aanleg van een vloeistofkerende of ‐bergende voorziening. Een 

dergelijke functie kan ruimtelijk relevant zijn, zodat op de verbeelding ruimte ervoor kan 
worden gereserveerd. 

• Bouwkundige maatregelen: Ten eerste dient voorkomen te worden dat vloeistoffen zich 
onder het gebouw kunnen verspreiden Indien een plasbrand pas aan de voet van het 
gebouw gekeerd wordt zal ook het ontwerp van de gevel in dat kader beschouwd moeten 
worden. De gevelmaterialen dienen bestand te zijn tegen de hitte die vrij komt door de 
plasbrand. 
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Figuur 3.5: Vluchtwegen met in rood locatie initiatief 

 
 
Tijdsaspect 
Het tijdsaspect speelt hier een beperkte rol: de verplaatsing van de A9 betekent dat deze 
risicobron verder van de ontwikkeling af komt te liggen, maar nog steeds een toxisch scenario 
na 2017 van toepassing is.  
 

3.3.6 Burgemeester van Amersfoordtlaan 59 

Dit initiatief ligt binnen het invloedsgebied van een BLEVE en een toxisch scenario. 
 
Bestrijdbaarheid 
De beoordeling van de bluswatervoorzieningen is aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 
Bereikbaarheid: aan de opkomsttijd wordt voldaan. Daarnaast zijn de wegen voldoende breed 
voor de bluswatervoertuigen en is de locatie tweezijdig benaderbaar. 
 
Zelfredzaamheid 
Vluchtmogelijkheden: in figuur 3.6 is zichtbaar dat van de voornaamste risicobron af, de A9, 
meerdere vluchtwegen aanwezig zijn. 
 
Schuilmogelijkheden: bij nieuwe bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke 
zorgt  voor  een  goede  bescherming  tegen  het  binnendringen  van  het  toxische  gas.  Voor 
nieuwe gebouwen die voorzien zijn van een luchtbehandelinginstallatie, waardoor het toxisch 
gas naar binnen  kan worden gezogen, wordt geadviseerd dit  systeem met één druk op de 
knop  ‐zo mogelijk  centraal‐  uitschakelbaar  te maken.  In  dit  geval moet  deze mogelijkheid 
nader  onderzocht  worden  vanwege  het  feit  dat  het  grootste  gedeelte  van  het  gebouw 
bestaand is en vanwege de beperkt zelfredzame personen die hier verblijven. 
 
In dit geval wordt niet geadviseerd om bouwkundige maatregelen tegen een BLEVE toe te 
passen, aangezien de ontwikkeling op een dermate grote afstand van de risicobron af is 
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gelegen en sprake is van een reeds bestaand gebouw, zodat dergelijke maatregelen niet 
kosteneffectief zullen zijn.   
 

 
Figuur 3.6: Vluchtwegen met in rood locatie initiatief 

 
 
Tijdsaspect 
Het tijdsaspect speelt hier een grote rol: de verplaatsing van de A9 betekent dat deze 
risicobron na 2017 niet langer van toepassing is. Daarmee vervalt het BLEVE‐scenario en is 
alleen het toxische scenario vanuit de A4 van belang.  
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4 Generiek kader 

In dit hoofdstuk is een generiek kader gegeven voor de ontwikkelingen die of alleen gelegen 
zijn binnen het invloedsgebied van een toxisch scenario of beperkt van omvang zijn waardoor 
maatwerk niet noodzakelijk is.  
 
Tot de categorie waar enkel een toxisch scenario relevant is, behoren de volgende locaties: 
• Sloterweg 22 
• Sloterweg 77/Keizersweg 
• Akerdijk 117 
• Stevinstraat 7 C 
Tot de categorie waar de omvang van de ontwikkelingen beperkt is, behoren deze locaties: 
• Sloterweg 303 
• Zeemanlaan 
• Sloterweg 139 

4.1 Generiek kader toxisch scenario 

Groepsrisico 
Ontwikkelingen op meer dan 325 meter van de transportassen  leiden niet tot een toename 
van het groepsrisico. 
 
De bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 
Op deze afstand van de  risicobron speelt het bestrijdbaarheidsvraagstuk niet of nauwelijks. 
De bestrijding vindt plaats bij de bron, op ruime afstand van het plangebied. 
 
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 
Indien blootstelling aan een  toxisch gas het bepalende scenario  is, biedt  ‘schuilen’ de beste 
wijze van zelfredzaamheid. Schuilen vindt plaats binnen bouwwerken. De mate waarin deze 
bouwwerken  afsluitbaar  zijn  tegen  de  indringing  van  toxisch  gas  en  de  tijdsduur  dat  deze 
bouwwerken worden blootgesteld zijn hierbij parameters. 
 
Bij bestaande bouwwerken worden geen aanvullende maatregelen  getroffen om mogelijke 
indringing van toxisch gas te verminderen. Bij nieuwe bouwwerken  is sprake van een steeds 
betere  isolatie, welke  zorgt voor een goede bescherming  tegen het binnendringen van het 
toxische  gas.  Nieuwe  gebouwen  die  voorzien  zijn  van  een  luchtbehandelinginstallatie, 
waardoor  het  toxisch  gas  naar  binnen  kan  worden  gezogen  dienen  voorzien  te  zijn  van 
mogelijkheden om dit systeem met één druk op de knop uit te schakelen.  
 
Van belang  is dat aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden. Dit gebeurt door het  in werking 
stellen van het WAS (Waarschuwing‐ en AlarmeringSysteem) als onderdeel van de algemene 
Rampenbestrijding, maar ook door andere middelen zoals een geluidswagen en burgernet. 
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4.2 Generiek kader beperkte ontwikkelingen 

De ontwikkelingen bij de hierboven genoemde locaties leiden niet tot een significante 
verandering van personendichtheden, zodat ook het groepsrisico niet zal veranderen. 
 
Het voeren van een actieve risicocommunicatie voor deze ontwikkelingen wordt wel 
aanbevolen. De zelfredzaamheid van de aanwezigen wordt verhoogd door voorlichting over 
het handelingsperspectief; het gaat daarbij om een beschrijving van de mogelijke calamiteit 
en het aan te raden zelfredzame gedrag. 
  
Omdat de ontwikkelingen zo beperkt zijn, wordt verder niet ingegaan op fysieke veiligheids‐
verhogende maatregelen en daarmee geen aandacht besteed aan zelfredzaamheid of 
bestrijdbaarheid.  
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Bijlage 1: beschrijving scenario’s  

 
BLEVE scenario 
Bij het scenario van de dreigende BLEVE van een LPG‐tankwagen in stedelijk gebied gaat het 
in grote lijnen om het volgende: 

• een 'warme' BLEVE kan optreden na ca. 20 ‐ 30 min. bij forse hittebe‐
lasting van een (niet sterk mechanisch beschadigde) LPG‐takwagen na 
start van een incident, 

• bronbestrijding is gericht op het voorkomen van een BLEVE door koe‐
len, na een BLEVE veel schade en secundaire branden. 

 
Binnen de 150 meter zijn personen (ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de 
gevolgen van een BLEVE. Bij een 'warme' BLEVE is vluchten de enige optie.  
 
Buiten de 150 meter is, in het geval van een BLEVE, schuilen in een gebouw of woning in 
beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Daarvoor is het zaak een veilige plek 
binnen een gebouw op te zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas (zoals een toilet of 
badkamer). 
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

o Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer  
o Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen 

 
Zelfredzaamheid 

o Binnen de 150 meter is voor de aanwezige personen vluchten de enige op‐
tie (in het geval van een dreigende 'warme' BLEVE).  

o Buiten de 150 meter is schuilen in een gebouw of woning de beste optie.  
o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 

 
Toxisch scenario 
Bij het scenario van een calamiteit met een tankwagen gevuld met toxische stoffen in 
stedelijk gebied gaat het in grote lijnen om het volgende: 

• Het gevaar van een toxische wolk5 is dat deze door personen in de om‐
geving van het incident ingeademd worden. Afhankelijk van de concen‐
tratie kan door blootstelling letaal letsel optreden.  

• Verspreiding van een gaswolk vindt snel plaats, zodat hulpdiensten tij‐
dig dienen te arriveren. Echter, de concentratie waaraan wordt bloot‐
gesteld en de oppervlakte van het verspreidingsgebied is meer rele‐
vant. 

• Bovendien is het gevaar aanwezig dat een brand ontstaat, waardoor 
giftige verbrandingsgassen vrij kunnen komen.  

• De brandweer kan, afhankelijk van de stofintensiteit en het groeisce‐
nario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te 
nemen met water. 

                                                                 
5  Bij (zeer) giftige vloeistoffen is het scenario dat ten gevolge van een ongeval de tankwagen lek raakt en 

een vloeistofplas vormt. Vervolgens verdampen deze (zeer) giftige vloeistoffen waardoor een gaswolk ont‐
staat en dezelfde effecten als een gaswolk van giftige gassen.  
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De duur van de blootstelling is van invloed op de ernst van het letsel. Snel reageren, naar 
binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang.  
 
Bij dit soort ongelukken hebben de hulpverleningsdiensten meestal meer tijd dan bij een 
BLEVE‐scenario om de mensen te waarschuwen. Hierbij is wel belangrijk dat de gebruikers 
van de omgeving goed geïnformeerd zijn over het juiste zelfreddende gedrag.  
 
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

o Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
o Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 

 
Zelfredzaamheid 

o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
o Schuilen in een gebouw of woning is de beste optie. 

 
Plasbrand scenario 
Bij het scenario van een plasbrand in stedelijk gebied gaat het in grote lijnen om het 
volgende: 

• Het gevaar van een plasbrand is dat door warmtestraling onbescherm‐
de personen overlijden dan wel verwond kunnen worden of het over‐
slaan van brand.  

• Het is van belang dat de brandweer snel ter plaatse is.  
• De schade kan beperkt worden door het verminderen van het opper‐

vlak van de plasbrand en de verspreiding van de brandbare vloeistof te 
beperken. 

 
Indien bij een calamiteit met brandbare vloeistoffen personen betrokken zijn moeten zij zich 
in veiligheid brengen op een afstand van ten minste 30 meter, buiten het invloedsgebied van 
brandbare vloeistoffen.  
 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

o Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
o Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 
o Vloeistofkerende voorzieningen 

 
Zelfredzaamheid 

o Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende gedrag. 
o Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 

 
Fakkelbrand  
Bij het scenario van een fakkelbrand bij een hogedrukaardgastransportleiding gaat het in 
grote lijnen om het volgende: 

• Het gevaar van een fakkelbrand is dat door warmtestraling onbe‐
schermde personen overlijden dan wel verwond kunnen worden of het 
overslaan van brand.  

• Het is van belang dat de brandweer snel ter plaatse is.  
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• De omvang van de fakkelbrand is afhankelijk van de diameter en druk 
van de hogedrukaardgastransportleiding. 

 
Aandachtspunten voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
Bestrijdbaarheid 

• Mogelijkheid tot snel optreden van de brandweer.  
• Goede beschikbaarheid bluswatervoorzieningen. 

 
Zelfredzaamheid 

• Risicocommunicatie inzetten ter bevordering juiste zelfreddende ge‐
drag. 

• Vluchten tot buiten het invloedsgebied is de beste optie. 
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Bijlage 2: QRA LPG‐tankstation 
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