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Bestemmingsplangebied “West”
1 Administratieve gegevens
Plangebied

: Bestemmingsplangebied “West”

Project

: 2010.015 Bestemmingsplangebied West (Aalkeet)

Oppervlakte plangebied

: circa 550 ha

Provincie

: Zuid-Holland

Gemeente

: Vlaardingen

Plaats

: Vlaardingen

Kaartblad

: 37B / 37D / 37E / 37G

RD-coördinaten (centrum)

: ca. x = 80.000 / y = 436.740

Datum onderzoek

: Oktober 2011 (juni/juli 2010)*

Soort onderzoek

: Archeologische inventarisatie

Opgesteld door

: Drs. R. Terluin en drs. T. de Ridder
(Vlaardings Archeologisch Kantoor)

Controle en autorisatie

: Drs. T. de Ridder (Vlaardings Archeologisch Kantoor)

Opdrachtgever

: Gemeente Vlaardingen
Sectie Ruimtelijke ordening & Volkshuisvesting

Bevoegde overheid

: Gemeente Vlaardingen
Vlaardings Archeologisch Kantoor
Postbus 1006
3130 EG Vlaardingen

Beheer documentatie

: Vlaardings Archeologisch Kantoor
Postbus 1006
3130 EG Vlaardingen

* Onderzoek is in juni/juli 2010 uitgevoerd. In Oktober 2011 zijn enkele wijzigingen, waaronder naamgeving / layout en archeologische verwachting doorgevoerd.
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2 Inleiding
Het bestemmingsplan Aalkeet wordt herzien. Krachtens artikel 38a van de Monumentenwet 1988
dient de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan en bij de bestemming van
de in het plan begrepen gronden, rekening te houden met de in de grond aanwezige dan wel te
verwachten monumenten.
Deze archeologische inventarisatie is er op gericht om aanwezige en verwachte archeologische
monumenten in kaart te brengen.
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3 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, vaststellen consequenties toekomstig gebruik
Consequenties toekomstig gebruik
Het herziene bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van aard. Ontwikkelingen kunnen
op delen van het plangebied wel plaatsvinden.
Bestemmingsplangebied
“West” wordt aan de westzijde begrensd door de Gemeentes Maassluis en Midden Delfland. De
noord(oost)kant wordt gevormd door de Broekpolder, en oostzijde door de Westwijk en
(toekomstig industrieterrein) de Vergulde Hand West (VHW) Aan de zuidzijde ligt de waterweg
Scheur.
Figuur 1: Bestemmingsplangebied binnen Vlaardingen
Vlaardingen

Broekpolder

Aalkeet
Westwijk

VHW
Scheur

Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied concentreert zich op het plangebied. Hier zijn al de nodige onderzoeken
en waarnemingen verricht die inzicht geven in de archeologische verwachting voor het
plangebied.
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4 Beschrijving huidige situatie
Het plangebied kenmerkt zich door agrarisch groen en recreatie. Aan de noordzijde ligt de
eendenkooi, net boven de A20. Tussen de A20 en de Zuidbuurtseweg bevindt zich een groot
recreatieterrein aan de oostzijde, en agrarische grond aan de westkant. Ten zuiden van de
Zuidbuurtseweg ligt een bewoningslint en meer zuidelijker is weer een gebied dat is bestemd
voor recreatie.

Figuur 2: Huidige situatie

Eendenkooi

Bedrijvenpark
A20

Surfplas

Zuidbuurtseweg

Spoorweg
Free-golf terrein

Gronddepot

Maassluissedijk
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5 Beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen
Rond 700 wordt er bij Vlaardingen een kerk gesticht, die door Heribald aan de bekende
missionaris Willibrord wordt geschonken. In een akte uit 726/727 wordt de streek aangeduid als
'Marsum'. De naam Vlaardingen bestond kennelijk nog niet. Rond de kerk ontstaat een
nederzetting die Vlaardingen wordt genoemd. De kreek ‘de Vlaarding’ fungeert als een natuurlijke
haven waardoor de nederzetting kan uitgroeien tot een handelsplaats. Vlaardingen, dat tot de
oudste nederzettingskernen van West-Nederland behoort, groeit in de 11e en de 12e eeuw uit tot
één van de belangrijkste nederzettingen binnen het graafschap Holland. De graven lieten er een
burcht bouwen, en stichten er een hof. Vanuit het hof werd het omringende land ontgonnen.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer de ontginning van Aalkeet begon. Een mogelijke
aanwijzing is de vondst van houten structuren op de Vergulde Hand West, die rond 1000 na Chr.
gedateerd worden. Hiermee behoort de Aalkeet tot de vroegste ontginningen. Hier staat
tegenover dat wordt aangenomen dat de oudste ontginningen in hoge mate de natuurlijke
omgeving, zoals ligging van de veenbeken, volgden. Dit is dan te herkennen aan de vorm van de
percelen, die meer onregelmatig en blokachtig van vorm zijn. Latere percelen zijn juist langwerpig
en regelmatig van vorm.
Het kavelpatroon van de Aalkeet behoort duidelijk tot de latere langwerpige categorie. Dit vindt
enige ondersteuning in de archeologische vondsten, waarbinnen nauwelijks sprake lijkt te zijn
van vondstmateriaal uit de 11e eeuw. De middeleeuwse archeologische sites dateren overwegen
vanaf de tweede helft van de 12e eeuw en later. Het plaatst de ontginningstructuur zoals deze nu
te zien is van na de grote overstromingen uit de eerste helft van de 12e eeuw. Dit wil niet zeggen
dat er sprake kan zijn geweest van plaatselijke ontginningen. Op de Vergulde Hand West zijn
enkele aanwijzingen gevonden voor be-akkering van de grond uit de 10e eeuw. Hiernaast zijn er
langgerekte stroken veen en kleibodems ontgraven (Eijskoot en Vos, in prep). De mens was dus
al voor de 12e eeuw actief in het gebied.
Als reactie op de waterramp werd in de 12e eeuw de Maassluissedijk aangelegd. Onduidelijk is
echter of dit echt tot een betere veiligheid van het gebied leidde, getuige de woonheuvels
(terpen) die achter de dijk werden opgeworpen, en nog altijd in de Aalkeet zichtbaar zijn. Een
alternatieve verklaring voor deze terpen is dat als gevolg van de ontginning het maaiveld door
oxidatie en klink van het veen daalde en vernatte. Om droog te blijven wonen werden de
woonheuvels opgeworpen. Deze heuvels werden op een oost-west lopend traject van een oude,
verlande kreekgeul aangelegd. Aangezien de bodem op deze geul niet uit veen, maar uit zand en
klei bestaat, is er hier geen sprake van maaivelddaling. Het land bleef daar droog.
Uit de verkavelingstructuur lijkt af te leiden dat de huidige Aalkeet binnenpolder en buitenpolder
gelijktijdig zijn ontgonnen. De kavelsloten sluiten ten noorden en ten zuiden van de
Zuidbuurtseweg prima op elkaar aan. Dat suggereert dat deze weg pas later is aangelegd.
Waarschijnlijk rond het midden van de 15e eeuw is de scheiding tussen beide polders tot stand
gekomen (Eijskoot en De Ridder, 2004).
Veel lijkt er in de loop van de tijd in de toestand en het gebruik van de polders tot aan het eind
van de 20e eeuw niet te zijn veranderd. Een vergelijking met een historische kaart uit het begin
van de 18e eeuw levert grotendeels eenzelfde beeld op als tegenwoordig (vergelijk figuur 2 en
bijlage 1). De polder wordt nog altijd gekenmerkt door een langgerekt kavelpatroon, terwijl de
woonlocaties weinig veranderd zijn. De zichtbare veranderingen zoals de aanleg van de Surfplas,
het Free-golf terrein en de gronddepots aan de zuidkant zijn de recente ingrepen uit hoofde van
de reconstructie van Midden Delfland. Al eerder zijn de spoorbaan en de A20 aangelegd.
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Verstoringen
De reconstructie Midden Delfland heeft het oude beeld van de polder deels aangetast.
Onduidelijk is echter in hoeverre de ingrepen ook daadwerkelijk archeologische waarden
verstoord hebben. Bij de herontwikkeling van het gebied is er aandacht geweest voor
archeologische waarden (Van den Broeke en Van Londen, 1995). Dat wil zeggen dat er
waarschijnlijk nog het nodige in de bodem ligt, zelfs daar waar het beeld van het landschap totaal
veranderd is.
Onduidelijk is in hoeverre de aanleg van de Surfplas de daar aanwezige archeologische waarden
heeft vernietigd. Ook de aanleg van het gronddepot hoeft dit niet tot gevolg hebben gehad.
Onduidelijk is hoeveel grond er in de depots is opgeslagen. Uit de hoogtekaart (figuur 3) blijkt dat
het maaiveld rond het depot op ongeveer 2 m –NAP ligt. In het depot zelf is dit tussen 1,5 m –
NAP aan de oostzijde, en 1 m +NAP aan de westzijde. De ophoging kan archeologische lagen
ineen gedrukt hebben, maar dit hoeft niet te betekenen dat alle informatie verloren is.
Uit de figuur blijkt ook de forse ophoging van het buitendijks gelegen land. Hier ligt het maaiveld
tussen 4 m en 7 m boven NAP. De vraag is in hoeverre hieronder nog archeologische waarden
aanwezig zijn. Het is onzeker in hoeverre het land buitendijks in eerste instantie is
weggeërodeerd door de rivier. In de Oostwijk is geconstateerd dat de nog altijd intacte laag
(onder de kleiafzettingen) uit ongeveer de 7e eeuw na Chr. (Coppens en Torremans, 2010). Dit
deel van Vlaardingen lag ook lang buitendijks. En bij zandwinning in het Scheur is een grote
hoeveelheid IJzertijd/Romeins aardewerk naar boven gekomen. De kans dat er archeologische
waarden aanwezig zijn is dan ook niet uitgesloten. Gezien de ophogingen liggen ze dan wel diep
onder het maaiveld.

Figuur 3: Hoogtekaart van gronddepot en buitendijks gebied.
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6 Beschrijving van bekende archeologische waarden en aardwetenschappelijke gegevens
Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van gegevens die zijn opgeslagen in ARCHIS 2. Dit is een
landelijk systeem met archeologische data, waaronder ook informatie over de geo(morfo)logie.
Belangrijk binnen ARCHIS is Centraal Archeologisch Archief (CAA), dat gegevens over
archeologische onderzoeken, vindplaatsen en vondsten. Het Centraal Monumentenarchief (CAM)
in ARCHIS bevat een overzicht van archeologisch waardevolle terreinen. Deze zijn aangegeven
op de Archeologische Monumentenkaart. Het systeem wordt door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed onderhouden. Hiernaast is geput uit informatie die is opgeslagen in het VLAKarchief; het archief van het Vlaardings Archeologische Kantoor (VLAK) van de Gemeente
Vlaardingen.
Geo(morfo)logie
Het bestemmingsplangebied staat op de bodemkaart en de geomorfologische kaart van
Nederland gekarteerd. De bodemkaart (bijlage 2) geeft aan dat de zuidzijde van het
bestemmingsplangebied een bodem van zeeklei heeft. Richting het noorden wordt de bodem
steeds veniger. Door het gebied heen liggen met zand en klei opgevulde oude kreekgeulen. Op
de geomorfologische kaart is het verloop van de geulen zichtbaar als hoger gelegen delen (lage
ruggen) in het landschap (Bijlage 3). Deze hoger gelegen ligging is, zoals hiervoor als is
aangegeven, het gevolg van de daling van het maaiveld van de veenbodem.
Op de geologische kaart van Nederland (1:50.000) worden de getoonde geulen toegerekend aan
de stormrampen in de 12e eeuw die hierboven zijn gememoreerd. (Duinkerke IIIa fase). Deze
geulen hebben zich ingesneden in oudere geulen. Buiten de geulen bestaat de ondergrond uit
een opeenvolging van veen en klei/zand-afzettingen uit verschillende tijden, waarbij de Duinkerke
IIIa afzettingen het maaiveld vormen.
Ten noorden van de Zuidbuurtseweg wordt het maaiveld volgens de geologische kaart door
oudere afzettingen (Duinkerke-I, afzettingen uit de IJzertijd) gevormd, terwijl het gebied doorkruist
wordt door een fossiele geul uit de Bronstijd. Op de geomorfologische kaart (bijlage 3) is deze
geul niet afgebeeld. Soortgelijke geulen zijn echter wel zichtbaar ten noordwesten van het
plangebied.
Deze opbouw weerspiegelt de onstaansgeschiedenis van het gebied. Een van oorsprong
veengebied werd verschillende malen door inbraken vanuit de zee weggeslagen en overspoeld.
De inbraken vanuit de zee vormde grote kreekgeulen, en zette een laag klei over het
veenlandschap af. Het veenlandschap veranderde in een kweldergebied. Gedurende perioden
waarin de zee zich kalmer gedroeg kreeg veengroei weer een kans, tot de volgende periode van
wateroverlast. Op deze wijze ontstond een gelamineerd pakket van veen en klei/zand lagen.
Recent onderzoek op de Vergulde Hand West toont aan dat niet enkel sediment (voornamelijk
klei) vanuit de zee werd afgezet, maar dat ook de vanuit het oosten komende grote rivieren hun
invloed op het gebied hadden (Vos en Eijskoot, in voorbereiding). In grote lijnen staat dit
onderzochte gebied vooral vanaf de Late IJzertijd onder invloed van rivieren, en minder van de
zee.
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Figuur 4: Waarnemingen en onderzoeken

Figuur.5: Archeologische Monumentenkaart

Geel: waarnemingen. Groen: onderzoekgebieden

Terreinen van zeer hoge (rood) en hoge
(oranje) archeologische waarde.

Onderzoeken
In het bestemmingsplanbebied hebben verschillende archeologische onderzoeken
plaatsgevonden. In figuur 4 staan de onderzoekslocaties in groen en genummerd aangegeven.
Onderzoeken 1205, 1207, 1209, 1211, 1213
Op deze locaties is door Van Zijverden en Van den Broeke in 1993 booronderzoek verricht. Op
1205, 1207 en 1211 zijn geen sporen van bewoning of andere menselijke activiteiten
aangetroffen. Op 1209 is dit laatste wel het geval, waarmee bewoning in de omgeving niet uit te
sluiten is. Op 1211 zijn bewoningssporen aangetroffen uit de IJzertijd.
Onderzoeken 1609, 1611, 1612, 1615.
Op deze locaties is door RAAP in 1988 booronderzoek uitgevoerd. Op 1612 en 1615 is een
bewoningslaag (IJzertijd) geconstateerd op een diepte die varieert tussen 15 en 75 cm – Mv.
1615 bleek wel is verstoord door een sleuf voor een gasbuis, maar weinig verstoord door mollen,
en 1612 is enigszins verstoord door een sloot en een tractorpad, en weinig verstoord door
mollen. Over 1611 is in Archis geen verdere informatie aangegeven. En ondanks dat er op 1609
eerder vondstmateriaal aangetroffen was, leverde het onderzoek geen sporen van een
woonplaats op.
Onderzoek 18393
Hier is door het IPL en IPP een drieschepig woonstalhuis uit de Romeinse tijd opgegraven. Het
woongedeelte van huis was "nog min of meer intact". Overig deel is door scheuren die het gevolg
zijn van bewoning en onderspoeling verstoord. Delen van de vloer- en woonlagen lagen in
scheuren gekanteld.
Onderzoek 21356
Hier is door het ADC de aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de oost en de westzijde van
een perceel begeleid. Op één losse vondst na zijn hier geen vindplaatsen aangetroffen.
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Onderzoek IPP (groene stip)
Dit onderzoek staat niet als opgraving in Archis vermeld, maar enkel als waarneming. Het betreft
een opgraving van een neolithische site, sporen uit de IJzertijd (mogelijk een huis), en een
boerderij uit de Romeinse Tijd. Er is geconstateerd dat er in de nabijheid nog een
nederzettingsterrein uit de Romeinse Tijd moet zijn.
Archeologische waarden en verwachtingen
Centraal Monumentenarchief (CMA)
Aan de zuidzijde van het plangebied zijn veel waardevolle archeologische terreinen aanwezig
(figuur 5, zie ook bijlage 9). Tabel 1 geeft er een samenvattend overzicht van. De figuur toont
duidelijk het oost-west lopende lint van woonheuvels, die uit de Middeleeuwen stammen. Dit zijn
alle terreinen van hoge archeologische waarde die zich ten zuiden van de Zuidbuurtse weg
bevinden. Ten noorden van de weg liggen monumenten die meer perioden bevatten.
De hoeveelheid monumenten toont het archeologisch belang van het bestemmingsplangebied.
Tabel 1: Terreinen die staan aangegeven op de Archeologische Monumentenkaart (figuur 5)
Terreinen van zeer hoge archeologische waarde
6465 Terrein met sporen van bewoning uit de IJzertijd.
10395 Terrein met sporen van een boerderij/huisplaats/nederzetting uit de Midden-IJzertijd.
Terreinen van hoge archeologische waarde
4079 Terrein met een terp uit de Late Middeleeuwen
4080 Terrein met een woonheuvel waar vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn
gedaan.
4081 Terrein met twee huisterpen uit de Late Middeleeuwen A-B
4083 Terrein met de resten van een huisterp uit de Late Middeleeuwen.
6464 Terrein met de resten van een zichtbare woonheuvel/huisterp uit de Late Middeleeuwen.
8795 Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd
8796 Terrein met de resten van een zichtbare woonheuvel/huisterp uit de Late Middeleeuwen
en Nieuwe tijd
10355 Terrein met woonheuvel en vondsten uit de Late Middeleeuwen.
10364 Terrein met een laatmiddeleeuwse woongrond
10366 Terrein met een woonheuvel waar vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn
gedaan.
10388 Terrein met een huisterp uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
10389 Terrein met een huisterp uit de Late Middeleeuwen
10390 Terrein met een huisterp uit de Late Middeleeuwen. Ook is een houten beschoeiing uit de
Romeinse tijd aangetroffen.
10391 Terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen.
10423 Terrein met een woonheuvel met vondsten uit de Late Middeleeuwen.
16125 Terrein met sporen van een nederzetting uit de Midden-IJzertijd/Late IJzertijd (mogelijk
extractie of jachtkampje) en een nederzetting van de Vlaardingen-cultuur.
16201 Terrein met sporen van bewoning uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen B en
Nieuwe tijd.
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Centraal Archeologisch Archief (Waarnemingen)
Naast monumenten bevat ARCHIS waarnemingen. Waarnemingen duiden op locaties waar
archeologische vondsten en/of sporen aangetroffen zijn. Figuur 4 toont dat het plangebied vol
met waarnemingslocaties ligt. In totaal meer dan 200, vooral rond het Free-golf terrein. Deze
concentratie hoeft echter niet te betekenen dat er hier veel meer archeologie in de bodem ligt dan
elders in het plangebied. Het is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de aanleg van de
Surfplas en het Free-golf terrein gepaard ging met grondverzet waarbij veel vondsten en sporen
naar boven kwamen. Elders is veel minder archeologisch onderzoek geweest.
Voor het overzicht zijn de waarnemingen naar periode uitgesplitst (Bijlage 4 – 8).
Neolithicum-Bronstijd
Enkele waarnemingslocaties hebben op betrekking op vondsten uit het Neolithicum. In bijlage 4
zijn in rood locaties waar op basis van het vondstmateriaal menselijke activiteiten hebben
plaatsgevonden aangemerkt. De vondstlocaties behoren met zekerheid, of naar
waarschijnlijkheid tot de Vlaardingencultuur uit het derde millennium voor Chr. De sites liggen op
de oeverwal van een kreek. Het exacte verloop van de kreek is niet
geheel duidelijk. Hiernaast zijn twee mogelijke trajecten afgebeeld
(Hazen, 2010).
De overige waarnemingslocaties (zwarte stippen in bijlage 4)
betreft vondsten waarvan het niet duidelijk is of deze uit het
Neolithicum komen.
Op één locatie is een vondst uit de Bronstijd gedaan. Hier is een
skelet van een man uit circa 1400 voor Chr. gevonden. Hij was
bijna 1m 70 groot en overleed op een leeftijd van ongeveer 43 jaar.
Het is een van de weinig vondsten uit de Bronstijd in Vlaardingen.
Ook uit deze tijd, maar juist buiten het bestemmingsplangebied, op
de Vergulde Hand West zijn ook sporen uit de Bronstijd
aangetroffen (niet in bijlage 4 aangegeven).

Figuur 6: Hypothetisch verloop Neolithische kreek, twee varianten
(uit Hazen, 2010, afbeelding 6. © ADC)

IJzertijd en Romeinse Tijd
Waarnemingslocaties van vondsten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd staan aangegeven op de
kaarten in Bijlagen 5 en 6 De grote hoeveelheid locaties komt voort uit intensieve
veldverkenningen door Bult aan het eind van de vorige eeuw (Bult, 1983) en uit archeologische
werkzaamheden die met de aanleg van de surfplas en het Free-golf terrein gepaard gingen.
Aangezien de voormalige bewoningsniveaus uit deze perioden relatief dicht onder het maaiveld
liggen (al vanaf circa 30 cm), komen vondsten door activiteiten van mollen, door ploegen en door
baggeren al snel aan het oppervlak.
Niet elke stip zal een daadwerkelijke een nederzetting of boerderij voorstellen. In de bijlagen is dit
weerspiegeld door het verschil in nederzetting / huisplaats en overige (onbekend) waarnemingen.
Zo kunnen (een deel van) de waarnemingen die aan de zuidzijde op en bij het terpen-lint gedaan
zijn het gevolg zijn van het opwerpen van de terpen zelf. De vondsten komen dan uit grond die
van elders aangevoerd werd.
Ook zal er deels sprake zijn van onduidelijkheid over de datering van gevonden aardewerk.
Sommige waarnemingen dateren een site in de IJzertijd-Romeinse Tijd. Een dergelijke
waarneming komt op beide periodekaarten voor. Ten slotte kunnen nabijgelegen locaties één en
dezelfde nederzetting voorstellen.
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Desalnietemin lijkt de hoeveelheid waarnemingen aan te geven dat het gebied relatief intensief
werd bewoond en gebruikt gedurende de IJzertijd en Romeinse Tijd. Zo lijkt het veengebied
gedurende de 3e eeuw voor Chr. dichter bewoond te zijn geweest dan welk gebied in Nederland
ook (Van de Broeke en Van Londen, 1995). Vooralsnog kan dan ook niet verondersteld worden
dat het beeld uit de bijlagen 5 en 6 betekent dat er aan de noordkant van het plangebied weinig
gebeurde. Indicatief hiervoor is de hoeveelheid nieuwe vondstlocaties die erbij kwamen als
gevolg van waarnemingen die zijn gedaan bij de ontgravingsactiviteiten ten behoeve van de
Surfplas en het Free-golf terrein. Voorafgaand aan deze herinrichting waren er minder dan 5
vindplaatsen bekend. Gedurende de graafwerkzaamheden zijn er tientallen bijgekomen (Van den
Broeke en Van Londen, 1995). Zo ook de locatie Vergulde Hand-West. Hier waren voorafgaand
aan archeologisch onderzoek geen vindplaatsen aanwezig. Het onderzoek heeft aangetoond dat
deze locatie toch intensief gebruikt / bewoond was, vooral gedurende de IJzertijd
(Archeoactueel). Het is dan ook niet uit te sluiten dat er ook aan de noordkant veel (clusters van)
vondstlocaties aanwezig zijn.
De archeologische sporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd concentreren zich in het (voormalige)
veengebied, hoewel ook de kwelder werd bewoond. Vondsten worden in de top van
veenpakketten aangetroffen, slechts afgedekt door een dunne kleilaag. In Archis worden
dateringen genoemd uit zowel de vroege, midden als late IJzertijd en de Romeinse tijd. Op de
Vergulde Hand West begonnen de cultuurlagen vanaf circa 2,5 m –NAP (Vos en Eijskoot, in
voorb.). Bij waarnemingen meer naar het noorden werd geconstateerd dat de vondsten al op 30
tot 40 cm onder het maaiveld aanwezig zijn.
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Ook het aantal waarnemingen met vondsten uit de Middeleeuwen (bijlage 7) is fors te noemen,
terwijl er iets minder uit de Nieuwe Tijd komen (bijlage 8). Dit laatste kan te maken hebben met
selectief verzamelen gedurende veldverkenningen. Een aantal locaties uit de Nieuwe Tijd zijn
helemaal niet aan archeologische vondsten gerelateerd maar afgeleid van de historische kaart
van Kruikius.
De waarnemingslocaties uit de Middeleeuwen zijn ruwweg in twee klassen te verdelen;
daadwerkelijke woonlocaties/terpen met vondsten enerzijds, en losse vondsten plus contextloos
anderzijds. Onder contextloos wordt verstaan dat vondstmateriaal hier naar alle waarschijnlijkheid
door bemesting van akkers terecht gekomen is. Het komt dus elders vandaan. Vaak ligt hier ook
materiaal uit de Nieuwe Tijd. In bijlage 7 is de onderverdeling geschetst. De oude woonlocaties
liggen overwegend in een oost-west lopende band, die overeenstemt met het lint van boerderijen
zoals dit nog altijd bestaat. De meeste waarnemingslocaties buiten deze band behoren tot de
tweede klasse.
In ARCHIS staan ongeveer 10 waarnemingen met de vermelding van vondstmateriaal uit de
Vroege Middeleeuwen D (900 – 1050 na Chr.) Nadere bestudering geeft aan dat het hier om
vondsten gaat waarbij een ruime dateringsperiode is genomen, die zowel in de vroege- als de
late-Middeleeuwen valt. Het overige vondstmateriaal op deze locaties laat dan zien dat een
datering vanaf de 12e eeuw waarschijnlijker is. Om deze reden wordt vooralsnog aangenomen
dat de locaties waar dergelijk ‘vroeg’ materiaal aangetroffen is, uit de 12e eeuw of later zijn. De
sites lijken daarom te kunnen worden gedateerd na de aanleg van de Maassluisse dijk. Dit hoeft
niet te beteken dat er voorafgaand aan de aanleg van de dijk geen activiteiten, of zelf bewoning,
in de Aalkeet was. Houtstructuren en sporen van menselijke activiteiten uit de tijd rond 1000 na
Chr. op de Vergulde Hand West tonen dit aan.
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en Cultuurhistorische Hoofdstructuur ZuidHolland
De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is een door de ROB (nu RCE) geproduceerde
kaart op landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde)
archeologische verschijnselen in de bodem. Hij is gebaseerd op een GIS-analyse met een
beperkt aantal variabelen en op expert-judgement. De IKAW kent aan gebieden een hoge,
middelhoge of lage trefkans op archeologische vondsten en sporen toe.
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De kaart is door de provincie Zuid-Holland op haar beleidskaart overgenomen (bijlage 9). Voor
het bestemmingsplangebied staan twee trefkansen weergegeven. Ten eerste gebieden met een
hoge trefkans op archeologische vondsten en sporen. Een vergelijking met de
geo(morfo)logische ondergrond toont dat hier de fossiele kreken liggen. De rest van het
bestemmingsplangebied heeft een middelhoge trefkans op archeologische vondsten en sporen.
Naast deze verwachtingsgebieden staan op de CHS terreinen van archeologische waarde
aangegeven. Deze stemmen overeen met figuur 5 hierboven.
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7 Gespecificeerde verwachting
Figuur 7: archeologische verwachting
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Het bestemmingsplangebied kan in grote lijnen in twee verwachtingsgebieden worden verdeeld.
De zuid en zuidoostzijde heeft, met uitzondering van het meest zuidelijke deel, een hoge
verwachting op het aantreffen van archeologische waarden. De vele aangetroffen vindplaatsen
uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen tonen dit beeld. Hoewel het aantal vindplaatsen
ten zuiden van het Middeleeuwse ‘boerderijlint’ beperkter is, is ook hier een hoge verwachting
aan toegekend. De opgravingen op de Vergulde Hand West tonen aan dat dit gebied in potentie
zeer rijk aan archeologische waarden is, waarbij zelfs resten uit de Bronstijd en de periode rond
1000 na Chr. aanwezig zijn.
Aan de oostkant is er ook een klein gebied waar er een hoge verwachting is op het aantreffen
van archeologische waarden uit het Neolithicum (Vlaardingencultuur). Hier ligt een fossiele geul
uit deze periode. Ten slotte heeft ook de eendenkooi en het gebied rondom de net ten zuiden van
de kooi gelegen AMK-terreinen een hoge archeologische verwachting.
Voor de noord- en noordwestzijde van het bestemmingsplangebied is de verwachting
middelhoog. Het aantal vindplaatsen is hier vele malen lager. Echter, het verschil in aantal met
de zuidkant kan sterk samenhangen met een verschil in intensiteit van archeologisch onderzoek
tussen beide delen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat ook aan de noord(west)kant vele
(clusters van) vindplaatsen aanwezig zijn. De aanwezige waardevolle archeologische terreinen
zijn hiertoe een eerste indicatie, terwijl bijvoorbeeld ook in de verder noordelijk gelegen
Broekpolder boerderijlocaties uit de IJzertijd aangetoond zijn.
Het gebied ten zuiden van de Maassluissedijk heeft ook en middelhoge archeologische
verwachting. Vóór de aanleg van de Maassluisse dijk zal het landschap her niet anders dan ten
noorden van de dijk zijn geweest. De lagere kwalificatie ten opzichte van het binnendijkse deel
wordt echter veroorzaakt door de onzekerheid over in hoeverre het land buitendijks is
weggeërodeerd door de rivier. In de Oostwijk ligt onder de kleiafzettingen een intacte laag van
rond de 7e eeuw na Chr. (Coppens en Torremans, 2010). Dit deel van Vlaardingen lag ook lang
buitendijks, wat de mogelijkheid aantoont dat archeologische waarden niet weggeërodeerd
hoeven te zijn. De vondsten uit de waterweg Scheur zijn een andere indicator hiervoor.
Vindplaatsen uit het neolithicum moeten worden gezocht op de oeverwal van de kreek die in
deze periode door het plangebied liep. De toppen van deze oeverwal liggen op ruwweg 3 m NAP.
Vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd zijn overwegend op de top van het in de
ondergrond aanwezige veenlagen aangetroffen. Deze top kan al vanaf 30 tot 40 cm onder het
maaiveld aanwezig zijn. Vindplaatsen uit de Romeinse Tijd zijn ook in voormalige kweldergebied,
dus op de klei, aan te treffen, zoals aangetoond op de Vergulde Hand West.
Onduidelijker is of sporen uit de Middeleeuwen tot aan de aanleg van de Maassluissedijk ook op
het veen moeten worden gezocht, of dat deze zich beperken tot het gebied van de fossiele
geulruggen waar de vindplaatsen uit latere perioden overwegend liggen. Sporen uit de
Middeleeuwen liggen op of vlak onder het maaiveld.
Ten slotte de Surfplas en het Scheur. Activiteiten als ontgravingen, zandwinnning en baggeren
kunnen archeologische waarden hier hebben vernietigd. Onduidelijk is echter waar exact en in
hoeverre dit het geval is geweest. Om deze reden geldt voor deze gebieden een Lage tot
Middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische vondsten en sporen tot en met de
Romeinse Tijd.
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Bijlage 9 Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid Holland (archeologie, waarden)

Bijlage 2: Nota overlegreacties

Overleg met instanties ex artikel 3.1.1 Bro
Bestemmingsplan Buitengebied West
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 is het
voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied West toegezonden aan de hieronder genoemde
instanties met de volgende reactie.
Instantie
1. Rijkswaterstaat
2. Ministerie van Defensie
3. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
4. Provincie Zuid-Holland
5. Stadsregio Rotterdam
6. Kamer van Koophandel
7. Hoogheemraadschap van Delfland
8. Veiligheidsregio/Brandweer
9. Gasunie
10. Stedin BV
11. Evides
12. Prorail
13. Stichting Milieufederatie Rijnmond
14. Recreatieschap Midden-Delfland
15. Natuurmonumenten
16. Historische Vereneniging Vlaardingen
17. Midden-Delfland Vereniging
18. Gemeente Midden-Delfland
19. Gemeente Maassluis

Wel reactie

Geen reactie

1. Rijkswaterstaat
Overlegreactie instantie:
a. Rijkswaterstaat is waterbeheerder van het rijkswater Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas binnen
uw plangebied en ziet toe op de waterkwaliteit en op een veilige en vlotte afvoer van water, ijs
en sediment. In paragraaf 4.8 ‘Water’ wordt Rijkswaterstaat niet genoemd als waterbeheerder
van de Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas. Ik verzoek u dit wel te doen. Tevens verzoek ik u
aan te geven dat buitendijks bouwen en wonen voor rekening en risico komt van de
initiatiefnemer. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor de buitendijkse hoogwaterveiligheid.
b. Uit de verbeelding van uw plan blijkt onvoldoende dat de Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas op
grond van de Beleidsregels grote rivieren (Bgr) het stroomvoerend regime van toepassing is.
Uitzondering hierop vormen de oevergebieden die op grond van artikel 6.16 van de
waterregeling uitgezonderd zijn van de Bgr. Voor de rivier zelf echter, verzoek ik u de
dubbelbestemming ‘Waterstaat – waterhuishoudkundige functie’ op te nemen. De regels bij
deze bestemming luiden bij voorkeur als volgt:
De met de dubbelbestemming Waterstaat – waterhuishoudkundige functie aangewezen
gronden zijn bestemd voor:
 de afvoer en berging van oppervlaktewater, sediment en ijs;
 de waterhuishouding;
 verkeer te water;
 aanleg, beheer en onderhoud en verbetering van de hoofdwaterkering;
 het vergroten van de afvoercapaciteit.
Reactie gemeente
a. In paragraaf 4.8 wordt Rijkswaterstaat genoemd als waterbeheerder van de Nieuwe
Waterweg/Nieuwe Maas. Tevens wordt hier aangegeven aan te geven dat buitendijks bouwen
en wonen voor rekening en risico komt van de initiatiefnemer. Rijkswaterstaat is niet
aansprakelijk voor de buitendijkse hoogwaterveiligheid.
b. Voor de rivier zelf geldt al de aparte bestemming ‘Water – Waterweg’ met specifieke regels
voor de rivier. De omschrijving van die bestemming wordt in overeenstemming gebracht met
het voorstel van Rijkswaterstaat zoals opgenomen onder b.
Conclusie
De reacties onder a en b geven aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan (toelichting en
regels).

2. Ministerie van Defensie
Overlegreactie instantie:
a. In het plangebied is een brandstofleiding van defensie gelegen. Op grond van het gestelde in
het BEVB dient de ligging van brandstofleidingen, evenals de daarbij behorende
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding in
bestemmingsplannen te worden opgenomen. De belemmeringenstrook bedraagt ten minste
vijf meter aan weerszijden van de buisleiding. Binnen de belemmeringenstrook gelden
beperkingen voor het oprichten van bouwwerken en een vergunningenstelsel voor werken en
werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van de buisleiding.
b. Bij de bestemming van de leiding dient een verwijzing naar het militaire karakter achterwege
te blijven om hiervoor geen onnodige aandacht te trekken.
c. Het Ministerie van Defensie heeft in overleg met de NAVO recent besloten om afstand te doen
van de mogelijkheid om brandstoffen van de brandgevarenklasse "KI" te vervoeren. Als
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gevolg van deze beslissing valt de contour voor plaatsgebonden risico (risicocontour van 10 )
voor alle DPO-leidingen binnen de belemmeringenstrook. Het BEVB betekent ten opzichte
van de Circulaire voor deze leidingen dus een vermindering van het ruimtebeslag. Mocht in de
toekomst het vervoer van KI weer noodzakelijk worden voor Defensie, dan zal deze
mogelijkheid moeten worden georganiseerd binnen de randvoorwaarden van het BEVB.
d. De exploitant (in dit geval DPO) is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de
bestaande groepsrisico situaties. Aan de hand van een binnen Defensie uitgevoerde analyse
met behulp van geografische informatiesystemen zijn in uw gemeente geen (mogelijke)
knelpunten aangetroffen. De analysemogelijkheden zijn echter niet onbeperkt. Indien er bij u

knelpunten bekend zijn verzoeken ik u om met deze informatie (of vermoedens) contact op te
nemen met onderstaande contactpersoon. Vervolgens kan in overleg op basis van een
nadere analyse tot een plan van aanpak voor uw gemeente worden gekomen. De gemeente
is verantwoordelijk voor de toetsing van het groepsrisico in nieuwe en gewijzigde situaties. Ik
verzoek u een strikt beheer van het groepsrisico te voeren en zo te voorkomen dat bebouwing
verder oprukt naar de leiding. Ik stel het op prijs indien u mij consulteert bij uw afwegingen ten
aanzien van groepsrisico situaties rond onze buisleiding.
e. Voor noodsituaties zoals leidingbreuk is het mogelijk om via het Kadaster met een
calamiteitenmelding informatie te krijgen over alle plaatselijke ondergrondse
(hoofd)netwerken. Voor opname in uw noodplannen verwijs ik voorts naar het directe
noodnummer van de Defensie Pijpleiding Organisatie.
Met deze brief heb ik u geïnformeerd over het planologisch inpassen van DPO brandstofleidingen. Ik
verzoek u deze aanpak te hanteren bij de betreffende bestemmingsplannen.
Reactie gemeente:
a. De ligging van de brandstofleiding met een belemmerende strook van 5 meter aan
weerszijden van de leiding wordt op de verbeelding aangegeven.
b. In het voorontwerp is op geen enkele wijze een relatie gelegd tussen de brandstofleiding en
het militaire karakter ervan, waardoor geen aanpassingen nodig zijn.
c. In het voorontwerp wordt in toelichting al gesproken van een plaatsgebonden risico van 4
meter aan weerszijden van de leiding aangehouden. Deze afstand ligt binnen de
belemmeringenstrook waardoor al aan uw verzoek is voldaan.
d. Binnen de risicocontouren van de leiding worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen die effect kunnen hebben op het groepsrisico wordt apart
overleg gevoerd met de beherende instantie van de betreffende leiding, waaronder ook uw
organisatie. Hierbij is een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico verplicht.
e. Hiervan wordt kennis genomen.
Conclusie:
De reactie onder a geeft aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan (verbeelding).

3. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Geen reactie ontvangen.

4. Provincie Zuid-Holland
Overlegreactie instantie:
a. Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie en de
Verordening Ruimte. Het bestemmingsplan is in overeenstemming met dit beleid, met
uitzondering van het aspect externe veiligheid. Bij de plantoelichting ontbreekt het
invloedsgebied bij de genoemde risicobronnen. Ook bij een conserverend bestemmingsplan
dient in de toelichting een beperkte verantwoording van het groepsrisico (GR) te worden
gemaakt. Er dient aandacht te worden besteed aan de aspecten hulpverlening,
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Hiertoe dient advies gevraagd te worden aan de
Veiligheidsregio Rijnmond-Rotterdam (VRR). Dit is een gecoördineerde reactie van alle
betrokken directies van de provincie.
Reactie gemeente:
a. In de toelichting wordt een beperkte verantwoording van het groepsrisico opgenomen met
aandacht voor aspecten hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Hiertoe dient
advies gevraagd te worden aan de Veiligheidsregio Rijnmond-Rotterdam.
Conclusie
De reactie onder a geeft aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan (toelichting).

5. Stadsregio Rotterdam
Geen reactie ontvangen.

6. Kamer van koophandel
Overlegreactie instantie:
a. Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het Voorontwerp Bestemmingsplan
"Buitengebied West". Wij hebben geen opmerkingen bij dit ontwerp.
Reactie gemeente:
b. Geen opmerkingen.
Conclusie
Geeft geen aanleiding tot wijzigingen in bestemmingsplan.

7. Hoogheemraadschap van Delfland
Overlegreactie instantie:
a. U geeft in het bestemmingsplan aan dat binnen het plangebied een
boezemkade en polderkaden aanwezig zijn. Alleen missen wij op de
verbeelding de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' van de keurzones
van deze kaden. Op de kaart in de bijlage is aangegeven waar deze
boezemkade en polderkaden liggen.
b. Daarnaast is op de verbeelding de keurzone van de Delflandse Dijk met een te
smalle strook aangegeven.
Wij verzoeken u de verbeelding aan te passen op deze twee punten.
Reactie gemeente:
a. De keurzones van de polderkaden en boezemkade wordt weergegeven op de verbeelding.
b. De keurzone van de Delflandse Dijk wordt breder weergegeven op de verbeelding.
Conclusie:
De reacties onder a en b geven aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan (verbeelding).

8. Veiligheidsregio/Brandweer Rotterdam Rijnmond
Overlegreactie instantie:
a. Voor wat betreft de bereikbaarheid adviseer ik u om in de toekomst rekening te houden met
de bereikbaarheid van de hulpdiensten in dit gebied. Dit houdt in dat fietspaden, wegen en
bruggen zodanig moeten worden aangelegd en geconstrueerd, dat zij geschikt zijn voor de
voertuigen van brandweer en andere hulpdiensten.
b. Tevens verzoek ik u om bij de vergunningverlening ten behoeve van nieuwe bouwwerken
speciale voorwaarden op te nemen met betrekking tot de bluswatervoorziening. De primaire
bluswatervoorziening in het plangebied, de ondergrondse brandkranen in het
drinkwaterieidingnet, is door de beperkte capaciteit van het leidingnet ten gevolge van een
beperkte afname van drinkwater, ontoereikend om een adequate blussing mogelijk te
maken. Secundaire bluswatervoorzieningen, sloten, singels, vaarten e.d., kunnen deze
beperking opvangen. Maar aan deze voorzieningen zullen dan wel periodiek
onderhoudswerkzaamheden, zoals uitdiepen e.d., moeten worden uitgevoerd. De VRR zal
u, indien gewenst, hierin kunnen adviseren.
c. Voor wat betreft het huidige gebruik van het gebied, aan de Maassluisedijk is een
Stallingsbedrijf voor het stallen van caravans gevestigd. Op dit moment is de
bluswatercapaciteit ter plaatse dermate minimaal dat een adequate blussing nauwelijks
mogelijk is.
Reactie gemeente:
a. Het bestemmingsplan kan geen regels opnemen over de feitelijke inrichting van de weg. U
wordt verzocht om hiervoor in overleg te treden met het Recreatieschap MiddenDelfland/Staatsbosbeheer of Hoogheemraadschap van Delfland die veelal de beheerder zijn
van fietspaden, wegen en bruggen in het gebied.

b. Het bestemmingsplan kan alleen onderhoud toelaten, maar niet verplichten tot onderhoud.
Dat heeft met de aard van het instrument te maken. Om afspraken over onderhoud te maken
dient u in overleg te treden met de beheerders van de sloten (Recreatieschap MiddenDelfland/Staatsbosbeheer of Hoogheemraadschap van Delfland).
c. Dit bestemmingsplan staat de aanleg van bluswatervoorziening niet in de weg. In de
bestemming Recreatie – 2 (gronden grenzen aan het stallingsbedrijf) is water opgenomen in
de bestemmingsomschrijving en hier. Om deze situatie te verbeteren dient u in overleg te
treden met de eigenaar van het stallingsbedrijf en de eigenaar van de hieromheen liggende
gronden (Recreatieschap Midden-Delfland/Staatsbosbeheer).
Conclusie
Geeft geen aanleiding tot wijzigingen in bestemmingsplan.

9. Gasunie
Overlegreactie instantie:
a. Direct langs en ten zuiden van de Rijksweg A20 is een leldingstrook opgenomen waar geen
rode of blauwe leiding door ons is ingetekend. Hier is een leiding en schema gelegen welke
door ons bedrijf buiten gebruik gesteld is. De leiding en toebehoren zijn derhalve niet meer
planologisch relevant. Wij verzoeken u om deze leiding en bijhorend schema (S-5818-BB) niet
op de verbeelding op te nemen.
b. Op de verbeelding is zowel voor de aanwezige 40 bar als de 80 bar gastransportleidingen een
belemmeringenstrook opgenomen die 4 meter ter weerszijden van de hartlelding bedraagt.
Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar
voor goederen en personen in de directe omgeving daarvan, dient de belemmeringenstrook
voor de 80 bar leidingen te gelden binnen een zone van 5 meter ter weerszijden van de
hartlijn van de leiding. De breedte van de belemmeringenstrook voor de 40 bar leidingen
bedraagt 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leidingen. Zie in dit verband het
bepaalde In artikel 14, eerste lid Besluit externe veiligheid buisleidingen (verder: Bevb) in
samenhang met artikel 5 van de Regeling externe veiligheid buisleidingen (verder: Revb). Wij
verzoeken u daarom een differentiatie aan te brengen tussen de 40 bar en de 80 bar leidingen
c. Binnen de bestemming "Leiding-Gas" liggen diverse afsluiterschema's. Deze zijn op de
meegeleverde verbeelding weergegeven als een envelop. Ter waarborging van een veilig en
bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen In de
directe omgeving van de afsluiterschema's, dient de belemmeringenstrook ter hoogte van het
afsluiterschema 4 meter (40 bar) of 5 meter (80 bar) ter weerszijden van het schema te
bedragen. Doel hiervan Is te voorkomen dat te dicht op allerlei ondergrondse omloopleldingen
van het afslulterschema gebouwd wordt.
d. Binnen de dubbelbestemming "Leiding-Gas" ligt tevens een afsluiterschema ten behoeve van
het grootschalig transport van aardgas per hoofdtransportlelding (80 bar). De locatie is
gelegen aan de Van Boendaleweg, ten noorden van de spoorlijn Rotterdam - Hoek van
Holland v.v. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van
gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van het afsluiterschema, is deze
voorziening beveiligd met een hekwerk. Deze locatie is daardoor niet voor derden toegankelijk
en de gronden kunnen niet anders gebruikt worden dan voor het afsluiterschema. Daarom kan
deze locatie niet voorzien worden van een dubbelbestemming. Wij verzoeken u dan ook om
een afzonderlijke bestemming op te nemen (op de verbeelding en in de regels) voor deze
locatie. Aangezien op grond van artikel 1 van het Bevb afsluiters onderdeel zijn van een
buisleiding, adviseren wij u om de locatie enkel te bestemmen als "Leiding-Gas". Deze
enkelbestemming komt dan te vallen onder de hoofdgroep 'Overig' van de SVBP. Ter
verduidelijking verwijzen wij u naar de onderstaande illustratie. Voor de regels kunt u gebruik
maken van bijgevoegd tekstvoorstel. Hierbij ontvangt u de verbeelding terug. De juiste ligging
van de leidingen is in rood en blauw weergegeven. Wij verzoeken u de verbeelding aan te
passen.
e. In artikel 25 "Leiding - Gas" onder 25.1 "Bestemmingsomschrijving" worden specifieke
leldinggegevens benoemd. Het benoemen van deze leldinggegevens geniet niet onze
voorkeur. Wij verzoeken u dan ook de druk en de diameter van de leiding in artikel 25.1
"Bestemmingsomschrijving" achterwege te laten.
f. De door u opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels (lid 25.3) is in strijd met het
bepaalde in artikel 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de

belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar
object wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor beoordelingsvrijheid. Daarbij
verwijzen wij naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(zaaknummer 201105839/1/R3) van 9 mei 2012, rechtsoverweging 2.8.3. Gelet op het
bovenstaande verzoeken wij u om lid 25.3 van de planregels als volgt aan te passen: ",.., mits
de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad, geen kwetsbare objecten
worden toegelaten en er vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de
betreffende leiding."
g. In de toelichting, onder hoofdstuk 4 "Onderzoek" paragraaf 4.6 "Externe veiligheid", worden
de leidinggegevens van onze gastransportleidingen weergegeven. Deze gegevens komen niet
overeen met onze gegevens. Wij verzoeken u volledigheidshalve onderstaande
leldinggegevens op te nemen in de toelichting.

Reactie gemeente:
a. De betreffende leiding en bijhorend schema (S-5818-BB) worden van de verbeelding
afgehaald.
b. Voor de 80 bar leiding wordt een belemmerende strook van 5 meter opgenomen.
c. Ter plaatse van de afsluiterschema’s wordt de dubbelbestemming Leiding – Gas uitgebreid
met een bellemmerende strook van 4 meter (40 bar) of 5 meter (80 bar) ter weerszijden van
het schema.
d. Aangezien deze locatie niet voor derden toegankelijk en de gronden niet anders kunnen
worden gebruikt dan voor het afsluiterschema wordt hieraan een enkelbestemming
toegekend. Wij hanteren hanteren hiervoor de bestemming Bedrijf – Nutsvoorziening in plaats
van de bestemming Overig. Aangezien deze benaming al wordt gebruikt ten behoeve van een
trafogebouw, wordt een onderverdeling gemaakt tussen Bedrijf – Nutsvoorziening – 1 (trafo)
en Bedrijf – Nutsvoorziening – 2 (gasleiding). Voor de regels van deze laatste bestemming
hanteren wij uw voorbeeldregeling.
e. De betreffende leidinggegevens in de bestemmingsomschrijving van bestemming Leiding Gas worden achterwege gelaten.
f. De afwijkingsmogelijkheid in de bestemming Leiding – Gas wordt aangepast op de
aangegeven wijze.
g. In de toelichting worden de betreffende leidinggegevens aangepast.
Conclusie:
De reacties onder a, b, c, d, e, f, en g geven aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan
(toelichting, regels en verbeelding).

10.

Stedin B.V.

Overlegreactie instantie:
a. Naar aanleiding van uw e-mail met betrekking tot het bestemmingsplan "Buitengebied
West" kunnen wij u meedelen dat wij, voor zover dat betrekking heeft op de openbare
gas- en elektriciteitsvoorziening, in principe geen bezwaar hebben tegen dit consoliderend
bestemmingsplan.
b. Mogelijk zou er in de toekomst voor de energiebehoefte binnen dit bestemmingsplan
rekening gehouden moeten worden met het stichten van een transformatorstation c.q.
gasstation t.b.v. distributie van elektriciteit en/of gas. Indien voor elektriciteit- en/of
gasdistributienet bouwkundige voorzieningen, kabels en/of leidingen moeten worden
gelegd, zullen de hieronder genoemde voorwaarden gelden.
 De situering van een transformatorstation en/of gasstation dient zodanig te zijn, dat deze
zoveel mogelijk langs de openbare weg is geplaatst, zodat te allen tijde vanaf de
openbare weg de bereikbaarheid gewaarborgd is voor personeel en materieel.









Onder gasleidingen wordt verstaan de lage- en hogedrukgasleidingen die samen het
gasdistributienet vormen, waarop de gasaansluitleidingen worden aangesloten. Op de
gasleidingen zijn van toepassing de MEN 7244 met de normatieve verwijzingen.
Onder elektriciteitskabels wordt verstaan de middenspanning- en laagspanningskabels
en de openbare verlichtingskabels, die samen het elektriciteitsnet vormen. Hierop zijn
van toepassing de NEN 1738 en NEN 1739
De gasleidingen en of elektriciteitskabels dienen te liggen in voor de openbare dienst
bestemde grond. De bestemming van deze grond moet zijn: trottoir, fietspad of
eventuele groenstrook langs de straten en wegen.
Bij gasleidingen en/of elektriciteitskabels in een groenstrook mag slechts laagblijvende,
ondiep wortelende beplanting worden aangebracht. Bij het projecteren van
diepwortelende, tot grote omvang uitgroeiende struiken en bomen, dient minimaal een
afstand ten opzichte van gasleidingen en elektriciteitskabels van 1,50 meter in acht
worden genomen. Wortelgroei binnen het tracé van gasleidingen en elektriciteitskabels
moet te allen tijde worden voorkomen, waar nodig door het aanbrengen van een
verticaal scherm.
De grondsamenstelling van de kabel- en leidingstroken moet zodanig zijn dat de
aanwezige kabels en leidingen zonder gevaar van aantasting en beschadiging kunnen
worden gelegd en beheerd.
In een trottoir en/of fietspad moet de gasleiding en/of elektriciteitskabel liggen in een
zandbed onder eenvoudig opneembaar doorlatend wegdek. Fundatiemateriaal met een
grove korrel en/ of agressieve eigenschappen kan in de kabel- en leidingstrook niet
worden toegestaan, evenals PS - platen boven leidingen en kabels.

Reactie gemeente:
a. Geen opmerkingen.
b. Voor gemotoriseerd verkeer toegankelijke wegen met bijbehorende bermen zijn doorgaans in
eigendom van de gemeente of het Hoogheemraadschap van Delfland. Aan deze wegen is
een bestemming Verkeer toegekend, waarbinnen nutsvoorzieningen en de aanleg van kabels
en leidingen zondermeer zijn toegestaan. De fiets- en wandelpaden zijn doorgaans in
eigendom van het Recreatieschap Midden Delfland. Aan deze wegen is doorgaans een
bestemming Recreatie-1 of Recreatie-2 toegekend, waarbinnen nutsvoorzieningen en de
aanleg van kabels en leidingen zondermeer zijn toegestaan. Het bestemmingsplan kan geen
eisen stellen aan type beplanting, fundatiemateriaal of grondsamenstelling.
Conclusie
Geeft geen aanleiding tot wijzigingen in bestemmingsplan.

11.

Evides

Overlegreactie instantie:
a. Naar aanleiding van uw verzoek om reactie t.a.v. het voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied West te Vlaardingen het volgende: Wij zijn van mening dat bij artikel 27.2.2. de
volgende bouwregel toegevoegd dient te worden: ""
b. Verder nemen wij aan dat de geldende regelingen voor het hebben en houden van leidingen
geen veranderingen ondergaan.
Reactie gemeente:
a. In artikel 27, lid 2.2 wordt de volgende bouwregel toegevoegd: er mag uitsluitend worden
b. De leidingen zijn bestemd, waardoor deze op deze plek zijn toegestaan. Hierdoor is er
rechtszekerheid voor het hebben en houden van leidingen.
Conclusie:
De reacties onder a geeft aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan (regels).

12.

Prorail

Overlegreactie instantie:

a. Mede omdat het een conserverend plan is (geen nieuwe ontwikkelingen) hebben wij als
ProRail geen opmerkingen.
Reactie gemeente:
a. Hiervan wordt kennisgenomen.
Conclusie:
De reactie onder a geeft geen aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

13.

Stichting Milieufederatie Rijnmond

Geen reactie ontvangen.

14.

Recreatieschap Midden-Delfland

Geen reactie ontvangen.

15.

Natuurmonumenten

Geen reactie ontvangen.

16.

Historische Vereniging Vlaardingen

Geen reactie ontvangen.

17.

Midden-Delfland Vereniging

Geen reactie ontvangen.

18.

Gemeente Midden-Delfland

Geen reactie ontvangen.

19.

Gemeente Maassluis

Overlegreactie instantie:
a. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- of
aanmerkingen. Wij wensen u veel succes bij het verdere planproces.
Reactie gemeente:
b. Hiervan wordt kennisgenomen.
Conclusie:
De reactie onder a geeft geen aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

