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Workshop Bouwen 
langs Transportassen

Bent u stedenbouwkundige of planoloog 
en houdt u zich bezig met bouwprojecten 
bij snelwegen of het spoor? Dan wilt 
natuurlijk weten wat de gevolgen van 
bouwen langs transportassen zijn voor 
veiligheid en leefomgevingskwaliteit. 

De DCMR Milieudienst Rijnmond verzorgt 
voor beleidsadviseurs, projectmanagers, 
stedenbouwkundigen en planologen 
workshops op maat over de consequenties 
die het bouwen langs een snelweg of het 
spoor heeft. De training duurt een halve 
dag en omvat een presentatie over de 
consequenties in kader van externe 
veiligheid, geluidbelasting, luchtkwaliteit 
en de gevolgen voor de gezondheid. 
Samen met u bepalen we de inhoud van 
de workshop. 

Externe veiligheid
U wordt uitgebreid geïnformeerd over de 
veiligheidsbegrippen. Ook bespreken we de 
gevolgen van bouwen langs spoor- en snel-
wegen en de regelgeving hieromtrent. 

Geluid
Bij het thema geluid krijgt u informatie over 
de nieuwe geluidswetgeving en de conse-
quenties daarvan voor uw gemeente. De 
mogelijke maatregelen op het gebied van 
luchtkwaliteit en externe veiligheid worden 
kort toegelicht. Om ook de geluidmaatregelen 
adequaat toe te passen wordt een toolbox 
voor ruimtelijke ordenaars gepresenteerd 
door de DCMR.

Gezondheid 
Voor het onderwerp gezondheid werken we 
samen met uw regionale GGD. We vragen 
hen een presentatie te geven over de 
consequenties van de luchtkwaliteit op het 
bouwen langs snelwegen, met name door 
fi jne roetdeeltjes (elementair koolstof) dat 
door het verkeer wordt uitgestoten. 
Daarnaast geeft de GGD informatie over de 
gevolgen van een te hoge geluidsbelasting.

En dan: aan het werk!
U gaat zelf ook aan het werk met een casus. 
Afhankelijk van uw wens kiezen we uit een 
fi ctief, maar representatief gebied of een zelf 
in te brengen plangebied. Dit gebied wordt 

onder de loep genomen en de verschillende 
mogelijke toegestane bestemmingen 
(appartementen, verpleeghof, kinderopvang, 
etc.) worden door de cursisten op een 
plankaart ingetekend met de nieuwe kennis.

Het resultaat van de training is dat de cursisten 
weten wat de consequenties zijn van het 
bouwen langs een snelweg en het spoor. 

Wilt u meer weten, of met ons verder praten 
over de invulling van uw workshop? 
Neem dan contact op met:
Rob van Doorn, 
T 010 - 246 82 39, 
E rob.vandoorn@dcmr.nl, of 
Marlouce Noest, 
T 010 - 246 81 46,
E marlouce.noest@dcmr.nl. 
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Workshop Wie worden onze buren? 

Naast de DCMR en het Lentiz collega is er op het 

Schieveste-terrein in Schiedam nog ruimte voor nieuwe 

buren. Ook het gebied langs de verlengde A4 biedt 

mogelijkheden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

Maar bouwen langs een snelweg heeft consequenties. 

Op verzoek van de gemeente Schiedam heeft DCMR 

een training gegeven aan beleidsadviseurs, steden-

bouwkundigen, planologen en projectmanagers van de 

gemeente Schiedam. Na de training hebben zijn meer 

inzicht in de (on-) mogelijkheden van de toekomstige 

ontwikkeling van Schieveste. 


