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Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

In het bouwblok dat wordt omsloten door de Herenweg, de Julianaweg, de Lamoraalweg en de 
Rustenburg staat een aantal woningen dat in bouwtechnisch opzicht niet meer aan de heden-
daagse eisen voldoet. Deze woningen zullen daarom worden gesloopt. In plaats daarvan zullen 
door twee initiatiefnemers 16 nieuwe woningen worden gebouwd.  
 
Voor de locatie vigeert het bestemmingsplan Kernen Egmond dat op 19 februari 2013 door de 
gemeenteraad van Bergen is vastgesteld. Hierin heeft de planlocatie de bestemmingen "Maat-
schappelijk, "Wonen", "Tuin" en "Verkeer – Verblijfsgebied". De bouwmassa van de nieuwbouw 
past niet in de bouwregels van het bestemmingsplan. Ook zijn de woningen op een andere plek 
gesitueerd dan op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. Daarom hebben de initiatiefne-
mers het voornemen -elk in een separate procedure- ten behoeve van deze ontwikkeling op 
grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning aan te vragen waarbij wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan. Het voorliggende rapport omvat de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing 
voor het verlenen van beide omgevingsvergunning. Hierin wordt het bouwplan getoetst aan het 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, alsmede aan de planologische inpasbaarheid. 
 

1.2. Opzet ruimtelijke onderbouwing 

In deze ruimtelijke onderbouwing is de planbeschrijving opgenomen in hoofdstuk 2, waarbij zo-
wel de bestaande situatie als de toekomstige situatie aan de orde komt. Hoofdstuk 3 omvat het 
beleid van hogere overheden en van de gemeente Bergen dat relevant is voor de ontwikkeling 
van het plangebied. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid van het plan behandeld aan hand van 
onderzoeken op het gebied van milieu, archeologie en dergelijke. Ten slotte wordt in hoofdstuk 
5 inzicht gegeven in de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. 
 



2 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

2. Planbeschrijving 

2.1. Ligging en begrenzing planlocatie 

Uit oude topografische kaarten blijkt dat het plangebied in ieder geval sinds het midden van de 
19e eeuw gedeeltelijk is bebouwd. De planlocatie ligt aan de zuidkant van de oude kern van 
Egmond aan den Hoef en vormde tot de negentiger jaren van de vorige eeuw de rand van de 
bebouwde kom.  
 
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Herenweg, de doorgaande weg langs 
de binnenduinrand. Aan de noordoostzijde wordt de locatie begrensd door de Julianaweg, aan 
de oostzijde door de Lamoraalweg en aan de zuidzijde door de Rustenburg. Vanaf 1905-1934 
lag ongeveer over de huidige Rustenburg het spoortracé van de stoomtram van Alkmaar naar 
Egmond aan Zee. De tramhalte lag net ten oosten van het plangebied. 
 
Afbeelding 1: Ligging plangebied. 

 
 

2.2. Huidige situatie 

Egmond aan den Hoef is ontstaan rondom het slot van de heren van Egmond op een hoger 
gelegen strandwal. Langs de Herenweg werden huizen voor landarbeiders gebouwd. Behalve 
het slot werd ook het dorp in 1573 op bevel van Willem van Oranje verwoest door de Geuzen 
verwoest. In de 17e eeuw werd het dorp meer oostelijk herbouwd langs de Slotweg. Destijds 
vestigden zich langs de Herenweg rijke kooplieden in herenhuizen. Halverwege de 19e eeuw 
was Egmond aan den Hoef, een agrarisch dorp. De opkomst van de bollenteelt en het toege-
nomen toerisme leidde tot nieuwe bouwactiviteiten. Langs de Herenweg werd in noordelijke 
richting gebouwd en langs de Egmonderstraatweg vond uitbreiding in westelijke richting plaats. 
In de Tweede Wereldoorlog is weinig gebouwd maar daarna werden veel nieuwe wijken ge-
bouwd met name aan de noord- en noordoostkant. 



3 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

 
De Herenweg wordt nog steeds gekenmerkt door lintbebouwing met een divers karakter. In het 
pand aan de Herenweg 174 was een fietsenzaak gevestigd met een bovenwoning. In de perio-
de tussen 1955 en 1990 is hier aan de Herenweg een tankstation voor het wegverkeer aanwe-
zig geweest. Het pompeiland bevond zich langs de openbare weg en drie ondergrondse tanks 
waren aanwezig tussen de panden met huisnummers 174 en 176. Op de hoek van de Heren-
weg en de Julianaweg staat en een voormalig pension dat geen onderdeel uitmaakt van het 
plangebied. Aan de Julianaweg staan 4 rijenwoningen die bestaan uit één bouwlaag met een 
hoge kap, die dateren uit 1952 (bron: BAG). Aan de Rustenburg staan seniorenwoningen uit 
1954 die bestaan uit één bouwlaag met een lage kap. De bestaande bebouwing heeft een ma-
tige bouwkundige kwaliteit. Ten slotte stond centraal in het gebied de voormalige brandweerka-
zerne van Egmond aan den Hoef. Deze is inmiddels recent (november 2014) gesloopt. 
 
Afbeelding 2: Bestaande situatie. 

 
 
Op de Herenweg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer/uur. De overige wegen rond het 
plangebied behoren tot een 30 kilometer/uur gebied. de Rustenburg is ter plaatse van het plan-
gebied een fietspad. 
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2.3. Toekomstige situatie 

2.3.1. Stedenbouwkundige onderbouwing 

Locatie 

De huidige bebouwing, ten oosten van de Herenweg en ten noorden van Rustenburg ligt op een 
markant punt van Egmond aan den Hoef daar waar het 'oude dorp' grenst aan de uitbreidings-
wijk Mosselaan en de Herenweg afbuigt richting de Egmonderstraatweg. Het huidige bouwvo-
lume voegt zich in hoofdopzet echter niet of nauwelijks in de bestaande stedenbouwkundige 
structuur en doet geen recht aan het markante punt in het dorp. Door het volume van de huidige 
bebouwing aan de Herenweg vindt hier nauwelijks begeleiding van deze weg plaats. Daarnaast 
zorgt de huidige staat van de bebouwing aan de Herenweg voor een matige aanblik. Het bouw-
volume achter de bebouwing aan de Herenweg is een bedrijfsgebouw. Dit gebouw reageert op 
geen enkele wijze op Rustenburg. Het ligt op enige afstand van Rustenburg en is rommelig om-
geven. Hierdoor heeft de noordzijde van Rustenburg een rommelig ruimtelijk beeld.  
 
Afbeelding 3: Huidig aanzicht vanaf Herenweg. 

 
 
Met de 7 woningen blijft de hoofdopzet van de bouwmassa in tact en wordt naar Rustenburg toe 
versterkt. Het markante punt in het dorp wordt op deze wijze aanmerkelijk verbeterd. Enerzijds, 
sluiten de woningen aan de noordzijde ruimtelijk aan bij het dorpse lint en de aangrenzende 
woonbuurt. Aan de andere zijde, de zuidkant, ontstaat een veel betere overgang van de be-
bouwing van het plan Mosselaan naar het lint aan de Herenweg. De woning op de hoek Heren-
weg en Rustenburg is alzijdig vorm gegeven. De begeleidende bebouwing gaat op deze wijze 
vanaf de Herenweg de hoek om naar Rustenburg. Iets westelijker op Rustenburg wordt dit 
voortgezet door de voorgevels van de 2 woningen aldaar. De bebouwing is als geheel promi-
nent aanwezig en begeleidt de Herenweg en Rustenburg, waarbij de zichtlijnen behouden blij-
ven en worden versterkt. 
 
Parkeren wordt op / in het plangebied opgelost. Deze parkeerplaatsen zijn vanaf de Herenweg 
niet zichtbaar waardoor een rustig straatbeeld zal ontstaan (zie afbeelding 5) 
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De inrichting van het plangebied faciliteert een mogelijke toekomstige ontwikkeling van het pand 
Herenweg 176 (hoek Herenweg-Julianaweg). 
 
De bouwvolumes bestaan uit maximaal twee bouwlagen met een (bewoonbare) kap die zich 
voegt naar de dorpse maat en schaal aan de noordzijde en die zich goed onderscheidt van het 
bouwvolume van het plan Mosselaan aan de zuidzijde. De parcellering en kapvorm van het 
bouwblok aan de Herenweg zorgt ook esthetisch voor een goede aansluiting op de lintbebou-
wing langs de Herenweg. De individualiteit van elke woning wordt benadrukt door diversiteit in 
gevelindeling en steenkleuren, alsmede door het accent in de kap (topgevel) wat passend is in 
het beeld van de bebouwing langs de Herenweg 
 
Afbeelding 4: Gevelaanzichten. 

 
 
Welstandtechnische toets 

Op 30 juni 2014 heeft een laatste stedenbouwkundige beoordeling van het plan door de wel-
standscommissie plaatsgevonden. Eerdere opmerkingen van de commissie zijn onderzocht en 
in de plannen verwerkt. Niet verwerkte opmerkingen zijn beargumenteerd. Met deze informatie 
is de commissie op hoofdlijnen akkoord met de stedenbouwkundige setting. 
 

2.3.2. Bebouwing 

Alle bestaande bebouwing zal worden gesloopt. Aan de Julianaweg worden vier rijwoningen en 
aan de Rustenburg 5 rijwoningen gebouwd (zie afbeelding 5). Dat betekent dat het aantal wo-
ningen aan die beide straten niet wordt verhoogd. De bergingen van 7 woningen staan langs 
het gezamenlijke achterpad vanaf de Julianweg. De beide hoeken aan de zijde van de Lamo-
raalweg krijgen een berging op eigen erf. Langs de Lamoraalweg worden voor deze woningen 
12 parkeerplaatsen aangelegd.  
 
In het verlengde van de rij aan de Rustenburg wordt een twee-onder-één-kapwoning gebouwd. 
Ook aan de Herenweg wordt en rij van vijf woningen gebouwd. Deze rijwoningen krijgen een 
berging op eigen erf. Hier worden ook 11 parkeerplaatsen voor deze woningen aangelegd. 
 



6 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

Afbeelding 5: Indicatieve toekomstige situatie. 

 
 
Naar aanleiding van de zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten voor het verlenen van de omge-
vingsvergunning zijn schaduwdiagrammen1,2 vervaardigd. Hieruit blijkt dat dat ten opzichte van 
de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan (huidige bouwrechten) biedt, de bebou-
wingsmogelijkheden voor wat betreft de bouwmassa slechts in geringe mate toenemen. Er is in 
bepaalde situaties slechts in beperkte mate sprake van een toename van de schaduwwerking. 
Voor wat betreft de daglichttoetreding en schaduwwerking heeft de planontwikkeling geen on-
evenredig nadelige gevolgen voor omwonenden. 
 

2.3.3. Verkeer en parkeren 

Verkeer 

Het aantal woningen in het plangebied neemt met 6 toe. Als gevolg hiervan zal er meer verkeer 
naar het plangebied toekomen. Wanneer uitgegaan wordt van een gemiddelde van 5 autobe-
wegingen per woning per etmaal, is er sprake van een toename van 30 autobewegingen. De 
verkeersaantrekkende werking van de voormalige fietsenzaak was aanzienlijk groter. De ver-
keersintensiteit neemt derhalve af. 
 

                                                      
 
1  MIII architecten, Bezonning 9 huurwoningen KennemerWonen, Rijswijk, 22 juli 2014 
2  MIII architecten, Bezonning 7 Starter woningen EME, Rijswijk, 27 oktober 2015 
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Net als in de huidige situatie is de belangrijkste ontsluiting van het plangebied de Julianaweg. 
Het binnenterrein achter de woningen aan de Herenweg wordt vanaf de Herenweg ontsloten. 
Over de uiteindelijke verkeerskundige ontsluiting zal te zijner tijd een apart verkeersbesluit wor-
den genomen. 
 
Parkeren 

Aan de Julianaweg worden vier rijwoningen en aan de Rustenburg vijf rijwoningen gebouwd in 
de sociale huursector (zie afbeelding 5). Dat betekent dat het aantal woningen aan die beide 
straten gelijk blijft. 
 
Ingevolge de "Notitie ruimtelijk parkeerbeleid 2013" geldt voor huurwoningen in de sociale sec-
tor in het centrum van Egmond aan den Hoef een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per 
woning. 
 
In de bestaande situatie is er op eigen terrein ruimte voor 1 parkeerplaats. De overige benodig-
de parkeerplaatsen zijn in het openbaar gebied ingevuld. In het openbaar gebied langs de La-
moraalweg zijn  in de huidige situatie 6 parkeerplaatsen aanwezig. Langs de Lamoraalweg 
worden 12 parkeerplaatsen aangelegd. Omdat het aantal woningen aan de Rustenburg en aan 
de Julianaweg gelijk blijft en omdat er meer parkeerplaatsen worden aangelegd ten opzichte 
van de huidige situatie, neemt de parkeerdruk op het openbaar gebied af.  
 
In het verlengde van de rij aan de Rustenburg wordt een twee-onder-één-kapwoning gebouwd. 
Ook aan de Herenweg wordt een rij van vijf woningen gebouwd. Deze zeven woningen worden 
allen in de sociale koopsector gerealiseerd. Deze 7 woningen krijgen een berging op eigen erf.  
 
Ingevolge de "Notitie ruimtelijk parkeerbeleid 2013" geldt voor koopwoningen in de sociale sec-
tor in het centrum van Egmond aan den Hoef een parkeernorm van 1,5 parkeerplaatsen per 
woning. Hier worden 11 parkeerplaatsen voor deze woningen aangelegd. 
 
In het plangebied worden conform voornoemd parkeerbeleid derhalve 23 parkeerplaatsen aan-
gelegd. 
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3. Beleid 

3.1. Rijksbeleid 

3.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het vaststellingsbesluit van de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke 
en mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van kracht geworden. 
 
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland op de middel-
lange termijn (2028) en heeft daarvoor drie doelen geformuleerd: 
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimte-

lijk-economische structuur van Nederland; 
 het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 

staat; 
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-

historische waarden behouden zijn. 
 
Om dit te bereiken, brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het 
aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten en provincies ('decentraal, 
tenzij…') en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van 
rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. De ontwikkeling van woningbouw maakt uiteraard 
geen onderdeel uit van die nationale belangen.  
 
Buiten de nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Het Rijk gaat zo 
min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en laat verstedelijkings- en land-
schapsbeleid over aan de provincies en gemeenten. De gemeente is in dat opzicht de overheid 
die het dichtst bij de burger staat en zorg draagt voor een veilige en leefbare woon- en werkom-
geving. In het ruimtelijk domein gaat het om de ruimtelijke ontwikkeling van stad en platteland in 
brede zin, waarbij onder meer belangen ten aanzien van mobiliteit, milieu, natuur, water, eco-
nomie en wonen worden afgewogen. De gemeente Bergen is op grond van de SVIR verant-
woordelijk voor een zorgvuldige inpassing van de woningbouw. 
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldi-
ge afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten 
waardoor de ruimte bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen in stedelijke gebieden optimaal benut 
wordt.  
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Afbeelding 6: Ladder voor duurzame verstedelijking. 

 
 
Uit actuele jurisprudentie (ABRvS, 201306888/1/R2, 11 juni 2014) blijkt dat voor woningbouwlo-
caties zich een duidelijke ondergrens aan het aftekenen is. Zo is bij woningbouwlocaties met 
een omvang van 7 woningen kennelijk geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In 
het onderhavige geval neemt het aantal woningen met 6 woningen toe. De ladder voor duurza-
me verstedelijking hoeft derhalve niet te worden doorlopen. 
 

3.1.2. Visie erfgoed en ruimte 

In de Nota 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op het 
borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. Om dit te bewerkstelligen is 
op 1 januari 2012 artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) gewijzigd. Deze wijziging verplicht gemeenten nu om het aspect cultureel erfgoed expliciet 
mee te wegen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. 
 
In de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek wordt een onderscheid in de fysieke omgeving ge-
maakt tussen de cultuurhistorie in de ondergrond en de bovengrond: 
 het bodemarchief; 
 het bouwkundig erfgoed (gebouwen en structuren); 
 het cultuurlandschap. 
 
Het bouwplan is getoetst aan de "Beleidskaart Archeologische verwachtingswaarden" van de 
gemeente Bergen. Op basis van de beleidskaart is ter plaatse archeologisch onderzoek ver-
plicht voor bouwplannen groter dan 50 m² en dieper dan 0,35 meter respectievelijk 500 m² en 
dieper dan 0,4 meter. Derhalve is archeologisch onderzoek uitgevoerd (zie paragraaf 4.3).  
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De bestaande bebouwing heeft uit cultuurhistorisch oogpunt geen bijzondere waarde. De plan-
ontwikkeling heeft derhalve geen invloed op het bouwkundig erfgoed. In stedenbouwkundig 
opzicht is er evenmin sprake van een waardevolle situatie. De belangrijkste verandering zal 
plaatsvinden aan de Herenweg omdat daar het voormalige winkelpand wordt vervangen door 
een kort blokje rijwoningen. Dergelijke aanpassingen van de ruimtelijke en functionele structuur 
zijn door de geschiedenis heen zeer gebruikelijk. Ook deze aanpassing doet hier geen afbreuk 
aan het door mensenhanden gevormde 'stedelijke' cultuurlandschap. 
 

3.1.3. Nationaal bestuursakkoord Water 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW 2003) is samen met provincies, waterschappen 
en gemeenten, het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 21e eeuw vastgelegd. Daarbij 
is vastgelegd op welke wijze, met welke middelen en langs welk tijdpad zij gezamenlijk de wa-
teropgave voor Nederland in de 21e eeuw willen aanpakken. Aanleiding voor het akkoord vor-
men de structurele veranderingen die zich voordoen in de aard en omvang van de nationale 
waterproblematiek. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking 
maken een nieuwe aanpak in het waterbeleid noodzakelijk. Kern van die aanpak is dat water 
meer ruimte zal moeten krijgen voordat het die ruimte zelf neemt. De hoofddoelstellingen zijn: 
het waarborgen van het veiligheidsniveau bij overstromingen van de dijken en het verminderen 
van wateroverlast door piekbuien door het hebben van "droge voeten". Daarbij wordt de voor-
keur gegeven aan duurzame ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen. In het 
NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. 
 
In 2008 is het NBW geactualiseerd. Het NBW-actueel benadrukt de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Het geeft aan welke 
instrumenten ingezet worden om de opgave te realiseren, welke taken en verantwoordelijkhe-
den iedere partij daarbij heeft en hoe partijen elkaar in staat willen stellen hun taken uit te voe-
ren. Ook is een nieuwe fase aangebroken in het samenwerkingsproces, waarbij het zwaarte-
punt verschuift van planvorming naar uitvoering. 
 

3.1.4. Nationaal Waterplan 

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op 
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duur-
zaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 
voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatre-
gelen genoemd die hiervoor worden genomen. 
 
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en ver-
vangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis 
van de Waterwet sinds 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke orde-
ning heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 
Het Nationaal Waterplan pleit daarom voor meer samenhang tussen het beleid voor water, 
ruimtelijke ordening en milieu, gericht op de verschillende belangen zoals veiligheid, landbouw, 
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natuur, drinkwatervoorziening, transport, recreatie en visserij, daarbij ruimte scheppend voor 
gebiedsgericht maatwerk. 
 
In het Nationaal Waterplan is een eerste uitwerking gegeven aan het Deltaprogramma dat wordt 
opgesteld naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie in 2008. Dit programma is 
gericht op duurzame veiligheid en zoetwatervoorziening. 
 

3.2. Provinciaal beleid 

3.2.1. Structuurvisie Noord-Holland 2040 

In de "Structuurvisie 2040: Kwaliteit door veelzijdigheid", die op 21 juni 2010 door Provinciale 
Staten is vastgesteld, geeft de provincie aan welke belangen een rol spelen bij de ruimtelijke 
ordening in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland zet de komende dertig jaar in op com-
pacte, hoogwaardige en bereikbare steden omringd door aantrekkelijk recreatief groen. Bij ruim-
telijke ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam 
ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie wil steden optimaal benutten, landschap-
pen open houden en ruimte bieden aan economie en woningbouw. De provincie Noord-Holland 
streeft naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van het ge-
bruik van bestaand bebouwd gebied (voorheen 'rode contour'). Uitgangspunt is om stedelijke 
functies zoveel mogelijk te realiseren binnen het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). De planlo-
catie ligt in het 'Bestaand Bebouwd Gebied'. 
 
Afbeelding 7: Fragment totaalkaart Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

 
 

3.2.2. Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

Gelijktijdig met de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Deze verordening schrijft voor waaraan de inhoud van (ge-
meentelijke) bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. 
De PRVS geeft onder meer invulling aan het provinciale beleid om onnodige verstedelijking in 
het landelijk gebied tegen te gaan en meer in het bijzonder het provinciale bedrijfsterreinenbe-
leid op het punt van planning, locaties en regionale afstemming van bedrijven, dienstverlening 
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en kantoren. Belangrijk gegeven daarbij is de begrenzing van het Bestaand Bebouwd Gebied 
(BBG). In artikel 9 van de verordening is de bestaande of de bij een – op het moment van in-
werkingtreding van de verordening – geldend bestemmingsplan toegelaten woon- of bedrijfsbe-
bouwing, uitgezonderd bebouwing op agrarische bouwpercelen en kassen als bestaand be-
bouwd gebied aangewezen. Onder toegelaten woon- of bedrijfsbebouwing wordt mede begre-
pen de daarbij behorende bebouwing ten behoeve van openbare voorzieningen, verkeersinfra-
structuur alsmede stedelijk water en stedelijk groen van een stad, dorp of kern. De planlocatie 
maakt deel uit van het BBG. 
 

3.2.3. Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2010-2015 

Op 16 november 2009 is het Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2010 – 2015 Beschermen, 
Benutten, Beleven en Beheren' door provinciale staten vastgesteld. Het Provinciaal Waterplan 
beschrijft de kaders voor waterbeheer in Noord-Holland. Binnen deze kaders nemen hoog-
heemraadschappen, waterleidingbedrijven en gemeenten maatregelen om inwoners te be-
schermen tegen wateroverlast, de kwaliteit van het water te verbeteren en te zorgen voor vol-
doende water aan- en afvoer. 
 
De strategische waterdoelen zijn het samen met: 
 waterschappen en Rijkswaterstaat waarborgen van voldoende bescherming van mens, na-

tuur en bedrijvigheid tegen overstromingrisico's; 
 waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat zorgen dat water in balans en verantwoord 

benut en beleefd wordt door mens, natuur en bedrijvigheid; 
 gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon en 

voldoende water. 
 gemeenten, waterschappen en belanghebbenden zorgen voor maatwerk in het Noord-

Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem. 
 
Een belangrijk middel voor het realiseren van deze waterdoelen is het via integrale gebiedsont-
wikkeling pro-actief zoeken naar kansrijke combinaties met veiligheid, economie, recreatie, 
landbouw, milieu, landschap, cultuur en natuur. Het Waterplan heeft voor de ruimtelijke aspec-
ten de status van een structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening. In het Waterplan 
staan de ruimtelijke consequenties van het waterbeleid. Alle ruimtelijke opgaven uit het Water-
plan zijn integraal afgewogen bij de vaststelling van de Structuurvisie. 
 
Bij dit Waterplan hebben zijn vier uitgangspunten gehanteerd Klimaatbestendig waterbeheer, 
Water medesturend in de ruimte, Centraal wat moet, decentraal wat kan en Gebiedsgerichte en 
resultaatgerichte benadering. 
 

3.2.4. Waterbeheersplan 4 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 14 oktober 2009 in het "Waterbe-
heersplan 2010-2015 Van veilige dijken tot schoon water." (WBP4) vastgesteld. Hierin is het 
beleid vastgelegd voor het beheer van het water waarvoor het hoogheemraadschap verant-
woordelijk is. In dit plan beschrijft het hoogheemraadschap de doelstellingen voor de periode 



13 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

2010-2015 voor de drie kerntaken: veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon 
water. Bij elkaar gaat het om een oppervlak van ongeveer 12.000 hectare water in Noord-
Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. 
 
De agenda van het Hoogheemraadschap wordt de komende tijd sterk bepaald door de klimaat-
verandering. Deze verandering heeft direct invloed op de kerntaken. Er moet geanticipeerd 
worden op de voorspelde extra wateroverlast, droogte en het verhoogde overstromingsrisico. 
Het hoogheemraadschap wil met de klimaatverandering toekomstbewust omgaan. 
 
De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende jaren, ondanks 
klimaat- en weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig te houden 
tegen overstromingen en te zorgen voor droge voeten en schoon water. Het kerndoel is vierle-
dig: 
 Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden doelma-

tig en integraal beheren. 
 De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voorkomen en/of 

beheersbaar houden. 
 Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met een veilig-

heidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren. 
 Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder bijzondere 

omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actuele calamiteitenbe-
strijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. 

 
De komende jaren versterkt het hoogheemraadschap veel dijken langs Noordzee, Waddenzee, 
IJssel- en Markermeer en kades langs vaarten en kanalen. Ook realiseert het hoogheemraad-
schap extra ruimte voor water, past gemalen aan en verbreedt en automatiseert veel stuwen. 
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het werkgebied van het hoogheemraadschap, 
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, voorbereid is op zeespiegelstijging en meer extreme 
regenval. Bovendien bereidt het hoogheemraadschap zich voor op periodes van watertekort. 
Een andere grote uitdaging is het uitvoeren van de maatregelen die de waterkwaliteit moeten 
verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Deze maatregelen 
volgen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. 
 

3.2.5. Provinciaal archeologisch beleid 

Het archeologiebeleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het leesbaar houden van de 
ontstaansgeschiedenis van de provincie. De provincie is voorstander van het bewaren van het 
erfgoed in de bodem (in situ). Om het behoud in de bodem van zoveel mogelijk archeologische 
waarden te waarborgen, zal de provincie in zowel haar eigen ruimtelijke plannen als in de plan-
nen die zijn toetst het behoud als afwegingscriterium mee laten wegen. 
 
De meeste archeologische vindplaatsen zijn onbekend, omdat ze onder het maaiveld verborgen 
liggen. Om te voorkomen dat de waardevolle informatie verloren gaat, moeten deze overblijfse-
len zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling door een archeologisch vooronderzoek worden 
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gelokaliseerd en gewaardeerd. Bij toetsing wordt nagegaan of bij de planvorming voldoende 
archeologisch vooronderzoek is verricht op basis waarvan een afgewogen besluit kan worden 
genomen. 
 
Wanneer behoud niet mogelijk is, wordt allereerst vastgesteld of de aantasting onvermijdelijk 
wordt geacht. Er moet een zwaarwegend maatschappelijk belang in het geding zijn, wil de aan-
tasting als onvermijdelijk worden aangemerkt. 
 
Ook moet worden vastgesteld dat er redelijkerwijs geen alternatieve oplossingen voorhanden 
zijn. Indien de aantasting onvermijdelijk dient de informatie van het bodemarchief te worden 
veiliggesteld door middel van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, uitgevoerd volgens 
algemeen geldende normen/richtlijnen KNA. 
 

3.2.6. Provinciale Woonvisie 'Goed Wonen in Noord-Holland 2010-2020' 

Op 27 september 2010 hebben Provinciale Staten de Provinciale Woonvisie 'Goed Wonen in 
Noord-Holland 2010-2020' vastgesteld. In deze visie staat als doelstelling: "in 2020 beschikken 
de inwoners van Noord-Holland over voldoende woningen met een passende kwaliteit en in een 
aantrekkelijk woonmilieu". De Regionale Actieprogramma's (RAP's) zijn het instrument om dit 
doel te bereiken. 
 

3.3. Regionaal beleid 

3.3.1. Regionaal Actie Programma (RAP) 

De Regionale Actie Programma's (RAP's) zijn voor de provincie het instrument om de doelstel-
lingen van de Provinciale Woonvisie te bereiken. In totaal zijn er door Provinciale Staten vijf 
RAP's vastgesteld. In de jaren daarna beziet de provincie de voortgang via monitoring en ge-
sprekken met regio's / gemeenten. 
 
Het RAP van de regio Alkmaar geeft een meer realistischer benadering dan dat in het verleden 
naar de woningmarkt werd gekeken. In het RAP wordt inzicht gegeven in de huishoudensont-
wikkeling en de woningvraag en -aanbod in de regio tot 2020 en de daarvan afgeleide reële 
woningplanning tot 2020. Ook zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over regionale productie, 
over ontwikkeling van locaties, gewenste kwantiteiten en kwaliteiten en nadere fasering. Deze 
afspraken zijn nader kwalitatief uitgewerkt in de Regionale Woonvisie Regio Alkmaar. 
 

3.3.2. Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 

De Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 (augustus 2013) legt kaders vast voor de 
lokale woonvisies van de gemeenten en geeft richting voor afspraken met marktpartijen. Daarbij 
wordt voldoende ruimte overgelaten om op de lokale behoefte in te spelen. 
 
In totaal bedraagt de opgave voor de regio Alkmaar 10.000 woningen tot 2020. Kwantitatief zijn 
er verstedelijkingsafspraken gemaakt die prestatieafspraken bevatten tussen Rijk en regio's 
voor de periode 2010-2020. Voor Noord-Holland zijn deze afspraken vastgelegd in twee ge-
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biedsdocumenten (de woningbehoefte in deze gebiedsdocumenten vormde de input voor het 
opstellen van de RAP's). In het RAP is voor de termijn 2020 aangegeven welke woningtypen in 
de regio het meest kansrijk zijn. 
 
In de regio zijn er getalsmatig geen grote knelpunten, maar op termijn kan er schaarste komen 
in de goedkope voorraad en krijgt de regio met vergrijzing te maken. Wel is er nu sprake van 
een beperkte doorstroming in zowel koop als huur. Naast een kwantitatieve balans is er een 
verdelingsvraagstuk. Om de markt zijn werk te laten doen en ook in de toekomst de aantallen 
woningen in balans te houden met de behoefte zal in de Regio Alkmaar slim moeten worden 
omgegaan met de huidige voorraad, verstandig moeten worden toegevoegd en 'vinger aan de 
pols' ten aanzien van de betaalbaarheid. Monitoring is een instrument om een en ander. goed te 
volgen. 
 
 

3.4. Gemeentelijk beleid 

3.4.1. Vigerend bestemmingsplan 

Voor de locatie vigeert het bestemmingsplan Kernen Egmond dat op 19 februari 2013 door de 
gemeenteraad van Bergen is vastgesteld. Hierin heeft de planlocatie de bestemmingen "Maat-
schappelijk", "Wonen", "Tuin" en "Verkeer – Verblijfsgebied". 
 
De huidige brandweerkazerne heeft de bestemming "Maatschappelijk" en het openbaar gebied 
daaromheen de bestemming "Verkeer – Verblijfsgebied". De woningen en de percelen waarop 
deze staan zijn bestemd voor "Wonen" en "Tuin". Op het perceel Herenweg 174 is de aandui-
ding 'detailhandel' aangegeven. Hier is tevens detailhandel toegestaan. In het bestemmingsvlak 
waar de woningen aan de Julianaweg en de Rustenburg staat de aanduiding 'recreatiewoning. 
Per bouwperceel is ten hoogste 1 recreatiewoning toegestaan. 
  
De bouwmassa van de nieuwbouw past niet in de bouwregels van het bestemmingsplan. Ook 
zijn de woningen op een andere plek gesitueerd dan op grond van het bestemmingsplan moge-
lijk is. Daarnaast heeft het noordelijk deel van de planlocatie de dubbelbestemming "Waarde – 
Archeologie – 2". Indien meer dan 50 m² bebouwing wordt gerealiseerd dient archeologisch 
onderzoek te worden uitgevoerd, tenzij geen graafwerkzaamheden dieper dan 35 cm uitge-
voerd hoeven te worden of waarvoor geen heiwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden. 
Het noordelijk deel van de planlocatie de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie – 3". In-
dien meer dan 500 m² bebouwing wordt gerealiseerd dient archeologisch onderzoek te worden 
uitgevoerd, tenzij geen graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm uitgevoerd hoeven te worden of 
waarvoor geen heiwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden of waarvoor graafwerkzaam-
heden of heiwerkzaamheden niet dieper reiken dan 6 m boven NAP. Tenslotte ligt de locatie in 
het molenbiotoop in verband met de Egmonderstraatweg 34. Gelet op de afstand tot die molen 
en de aanwezige bebouwing tussen de molen en de planlocatie levert dit molenbiotoop geen 
beperkingen op voor het bouwplan. 
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Afbeelding 8: Fragment Bestemmingsplan Kernen Egmond. 

 
 
Afbeelding 9: Fragment Bestemmingsplan Kernen Egmond, kaartblad archeologie. 

 
 

3.4.2. Woonbeleid 

De gemeentelijke woonbeleidsnota 2005-2009 'Van woonwens tot maatwerk' (juli 2005) is nog 
steeds uitgangspunt voor het gemeentelijk woonbeleid. Op dit moment wordt gewerkt aan een 
nieuwe woonvisie. 
 
Belangrijke speerpunten in het woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Starters 
hebben een zwakke positie op de woningmarkt en er is grote vraag naar seniorenhuisvesting in 
combinatie met welzijn en zorg. 



17 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

 
Om goed aan te kunnen sluiten bij de woningbehoefte, houdt de gemeente rekening met de 
kwalitatieve woningbehoefte per kern, de spreiding over de kernen en spreiding in de tijd. Dit 
wordt uitgewerkt in een woningbouwprogramma per kern. Om aan de behoefte te kunnen vol-
doen, zijn tot 2010 100 nieuwe woningen per jaar nodig (waarvan 30 sociale huurwoningen). Na 
2010 wordt rekening gehouden met een groei van 40 woningen per jaar. 
 
In het plangebied worden woningen in het goedkope segment gerealiseerd. Deze zijn hierdoor 
onder meer geschikt voor starters. Het woningaanbod past zodoende binnen de uitgangspunten 
van het woonbeleid. 
 

3.5. Conclusie 

Het beleid van de rijks- en provinciale overheid staat de planontwikkeling niet in de weg en past 
ook in het regionale woningbouwbeleid. De ontwikkeling past niet in het vigerende bestem-
mingsplan, maar wel binnen het gemeentelijk woonbeleid.  
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4. Haalbaarheid van het plan 

4.1. Bodemonderzoek 

In artikel 2.4.1, lid 1 van de Bouwverordening is bepaald dat een omgevingsvergunningsplichtig 
bouwwerk niet mag worden gebouwd op een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of ge-
vaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers of het milieu. In artikel 2.1.5 leden 
1 en 2 van de Bouwverordening is het voorschrift gegeven dat bij het indienen van een aan-
vraag om omgevingsvergunning een bodemonderzoeksrapport overlegd moet worden, dat be-
staat uit de resultaten van een recent verkennend onderzoek volgens NEN 5740. 
 
In het plangebied is daarom bodemonderzoek verricht. Het oostelijk deel en het westelijk deel 
van het plangebied zijn daarbij afzonderlijk onderzoek uitgevoerd. 
 
Oostelijk plandeel 

Op basis van de resultaten van het voorafgaande uitgevoerde vooronderzoek is in het bodem-
onderzoek3 voor het oostelijk plandeel uitgegaan van de hypothese 'onverdachte locatie'. 
 
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
 bij enkele boringen zijn bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin) aangetroffen; 
 de bovengrond met en zonder bijmenging aan puin (0 – 0,5 m-mv) is licht verontreinigd met 

enkele zware metalen, PAK en plaatselijk ook met minerale olie; 
 de ondergrond zonder bijmenging aan puin (1,0 – 1,5 m-mv) is licht verontreinigd met enkele 

zware metalen en PAK; 
 de ondergrond met bijmenging aan puin ter plaatse van boring 101 (0,5 – 1,5 m-mv) is matig 

verontreinigd met lood en licht verontreinigd met enkele overige zware metalen en PAK; 
 het grondwater op de onderzoekslocatie in één peilbuis is licht verontreinigd met barium en 

xylenen. 
 
De voor de onderzoekslocatie gestelde hypothese 'onverdachte locatie' dient verworpen te wor-
den, vanwege de aangetoonde matige verontreiniging aan lood in de ondergrond bij één boring  
en formeel tevens vanwege de lichte verontreinigingen in de grond en in het grondwater. De 
aangetoonde verhoogde gehalten in de grond zijn niet direct te relateren aan de bijmengingen 
met bodemvreemd materiaal, aangezien ook in de grond zonder bodemvreemde materialen 
sprake is van een lichte verontreiniging. Vermoedelijk betreft de oorzaak een diffuse historische 
bodembelasting. Het licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater betreft een natuurlijk ver-
hoogde achtergrondwaarde. De lichte verontreiniging aan xylenen in het grondwater staat mo-
gelijk in verband met de in het verleden aangetoonde verontreiniging met minerale olie in de 
omgeving. Omdat plaatselijk voor lood de 'tussenwaarde' overschreden is, kan bij een toekom-
stige ontwikkeling door het bevoegd gezag aanvullend onderzoek verlangd worden. In de huidi-

                                                      
 
3  Oesterbaai b.v., Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Rustenburg / Julianaweg te Egmond aan den Hoef, PAV-

43542, Hendrik-Ido-Ambacht, 5 november 2014 
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ge situatie en bij een gelijkblijvend gebruik wordt het verrichten van aanvullend onderzoek voor-
alsnog niet noodzakelijk geacht. 
 
De Wet bodembescherming (Wbb) maakt onderscheid tussen historische gevallen van veront-
reiniging die vóór 1 januari 1987 ontstaan zijn en nieuwe gevallen van verontreiniging die ná 1 
januari 1987 ontstaan zijn. Bij historische gevallen van verontreiniging mag bij de sanering re-
kening gehouden worden met de functie die de bodem ter plaatse heeft (functiegericht sane-
ren). Voor nieuwe gevallen van verontreiniging geldt de saneringsregeling Wet bodembescher-
ming niet; voor deze gevallen is het zorgplichtartikel 13 Wbb van toepassing. Dit houdt in dat 
voor álle bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987, geldt dat maatregelen moeten 
worden getroffen om de verontreiniging en de gevolgen van de verontreiniging ongedaan te 
maken. De zorgplicht is van toepassing op alle bodemverontreiniging; reeds een lichte veront-
reiniging kan reden zijn tot het treffen van maatregelen. 
 
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de aangetoonde verontreiniging met zware metalen en 
PAK een historisch geval van verontreiniging betreft. Indien op de locatie graafwerkzaamheden 
plaats gaan vinden, kunnen aan het hergebruik van de vrijkomende grond beperkingen worden 
gesteld, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten en afwijkende samenstelling. Vrijko-
mende grond dient conform het Besluit Bodemkwaliteit te worden gekeurd voor toepassings-
mogelijkheden elders of voor afvoer naar een erkend verwerker. 
 
Westelijk plandeel 

Ook voor het westelijk plandeel is bodemonderzoek4 uitgevoerd. Op basis van het vooronder-
zoek (historisch onderzoek) is uitgegaan van de onderzoekshypothese 'verdacht'.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat de grond (lokaal) verontreinigd is: 
 de puinhoudende boven- en ondergrond is algemeen licht verontreinigd met de zware meta-

len koper, kwik en lood (>AW-waarden); 
 lokaal is op één locatie de puinhoudende bovengrond sterk verontreinigd met lood (>I-

waarde); 
 lokaal is op één locatie de puinhoudende bovengrond sterk verontreinigd met PAK (>I-

waarde); 
 lokaal is de puin- en slakkenhoudende ondergrond matig verontreinigd met lood en zink (>T-

waarden); 
 lokaal is de olieverdachte ondergrond sterk verontreinigd met minerale olie (>I-waarde), het 

betreft een benzine-achtige oliesoort; 
 ter plaatse van het voormalige tankstation is de grond niet verontreinigd met olieproducten 

(<AW-waarden). 
 

                                                      
 
4  HB Adviesbureau, Verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek aan de Herenweg 174 te Egmond aan den 

Hoef, 14HB0896, Alkmaar, 22 december 2014 



20 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

Ook het grondwater is op één locatie licht verontreinigd met barium en zink (>S-waarden). Het 
grondwater ter plaatse van het voormalige tankstation, alsmede ter plaatse van sterk met olie 
verontreinigde ondergrond is niet verontreinigd met olieproducten. 
 
De puinhoudende bovengrond is niet verontreinigd met asbest. Alle concentraties zijn lager dan 
de detectiegrens). De resultaten van de bovengrond worden op basis van de vermoedelijke 
ophooghistorie tevens representatief gesteld voor de ondergrond. 
 
Opgemerkt wordt dat de aangetoonde verontreinigingen met zware metalen en PAK vermoede-
lijk in relatie staan met de aangetroffen bijmengingen met bodemvreemd materiaal (ophooghis-
torie). De onderzoekshypothese van een verdachte locatie op basis van de aanwezigheid van 
bodemvreemde bijmengingen is in het onderzoek bevestigd. De hypothese van verdachtheid op 
de aanwezigheid van olieproducten bij het voormalig tankstation is daarentegen niet bevestigd. 
De aangetroffen verontreiniging met minerale olie in de ondergrond mogelijk van een geringe 
omvang is (niet ter plekke in het grondwater aangetoond). 
 
Aanbevolen wordt om: 
 de omvang van de verontreinig met minerale olie in de ondergrond na sloop van de aanwe-

zige bebouwing af te perken ten behoeve van het vaststellen van de omvang en een even-
tueel noodzakelijk gebleken verwijdering; 

 de aangetoonde sterke verontreinigingen met lood en PAK in de bovengrond, alsmede de 
sterke verontreiniging met minerale olie in de ondergrond voorafgaand aan de voorgenomen 
herinrichting te verwijderen via een BUS-saneringsprocedure;  

 bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening te houden met de bodemkwaliteit en de 
daarbij behorende veiligheidsmaatregelen;  

 na een uit te voeren sanering de voor het toekomstig (gewijzigde) bodemgebruik ongeschik-
te of overtollige grond af te voeren naar een erkende verwerkingslocatie. 

 
4.2. Asbest 

Sloopactiviteiten, waarbij naar redelijke inschatting asbest vrijkomt, zijn gebonden aan strenge 
regelgeving in verband met het gezondheidsrisico. Hiervan is sprake als het (gedeeltelijk) te 
slopen object vóór 1994 gebouwd is. De te slopen objecten zijn van vóór 1994. Bij de aanvraag 
omgevingsvergunning is een een sloopmelding met asbestinventarisatie nodig. 
 

4.3. Archeologie 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. 
Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetge-
ving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, 
de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de ver-
oorzaker betaalt'. 
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Het Verdrag van Malta regelt de omgang met het Europees archeologisch erfgoed. Nederland 
ondertekende dit verdrag van de Raad voor Europa in 1992. Aanleiding voor dit verdrag was 
dat het Europese archeologische erfgoed in toenemende mate bedreigd werd. Niet alleen door 
natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook door ontwikke-
lingen in de ruimtelijke ordening. 
 
Derhalve is een verkennend archeologisch onderzoek5 uitgevoerd conform de richtlijnen van de 
vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.3). Uit het onderzoek is gebleken 
dat in het plangebied een kans bestaat op het aantreffen van archeologische resten uit de IJzer-
tijd tot en met de Nieuwe Tijd. Er wordt dan ook geadviseerd een vervolgonderzoek uit te voe-
ren in de vorm van een verkennend booronderzoek. Er moet hier wel rekening worden gehou-
den met de beperkingen van archeologische booronderzoeken op zandgronden en in het kust-
gebied in het bijzonder. Archeologische resten in zulke gebieden kunnen erg moeilijk zijn op te 
sporen aan de hand van deze methode; de afwezigheid van archeologische indicatoren in de 
boorkernen hoeft niet te betekenen dat er geen archeologische resten aanwezig zijn. Een 
proefsleuvenonderzoek zal daarvoor een betrouwbaarder resultaat opleveren. Omdat nu nog 
onduidelijk is in hoeverre het bodemprofiel intact is, is het adviseren van een proefsleuvenon-
derzoek in dit stadium echter te voorbarig en wordt nu een verkennend booronderzoek geadvi-
seerd. De beslissing om bovenstaand advies al dan niet over te nemen (een selectiebesluit) 
dient door de bevoegde overheid, de gemeente Bergen, te worden genomen. 
 

4.4. Waterhuishouding 

Sinds 1 november 2003 is om negatieve effecten van ruimtelijke plannen en besluiten op de 
waterhuishouding zoveel mogelijk te voorkomen, de watertoets verplicht bij ruimtelijke plannen. 
Omdat de watertoets een procesinstrument is, is 'watertoets' een verwarrende term. De water-
toets beschrijft de manier waarop de waterbeheerder (in dit geval het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier) en de initiatiefnemer van het ruimtelijke plan moeten samenwerken. 
Het samenwerkingsproces moet uiteindelijk leiden tot een zogenaamde 'waterparagraaf' die 
onderdeel moet gaan uitmaken van het uiteindelijke plan of besluit. 
 
Keur 

Het plangebied valt onder de keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De 
keur is een verordening met gebods- en verbodsbepalingen en beoogt de bescherming van de 
beheersobjecten van het Hoogheemraadschap, voor zover daarin niet door hogere wet- of re-
gelgeving is voorzien. Het Hoogheemraadschap wil hiermee de wateraanvoer en -afvoer, wa-
terberging en de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast zo goed mogelijk garan-
deren. Door de bepalingen in de keur worden ook de ecologische kwaliteit van wateren en wa-
terkeringen en de daarmee verbonden natte natuurwaarden zo goed mogelijk beschermd. Ver-
der zijn in de keur gebods- en verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de wegen 

                                                      
 
5  Archeologenbureau Argo, Archeologisch bureauonderzoek aan de Herenhoek te Egmond aan den Hoef, Argo 59, 19 

december 2014 
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die het Hoogheemraadschap in beheer en onderhoud heeft. 
 
In het rioleringsbeleid van het Hoogheemraadschap wordt er naar gestreefd om (schoon) he-
melwater zoveel mogelijk van het vuilwater te scheiden en rechtstreeks af te voeren naar het 
oppervlaktewater. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de afstroming van potentieel 
verontreinigd hemelwater naar het oppervlaktewater. Het uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelin-
gen is een gescheiden rioolstelsel. Voor de omgang van hemelwater hanteert het hoogheem-
raadschap de "Beslisboom Afkoppelen" van de Werkgroep Riolering West-Nederland als beleid. 
 
Gemeentelijk beleid 

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben samen met HHNK gewerkt aan een Regi-
onaal Waterplan. Dit waterplan bevat een watervisie tot 2050 en een pakket maatregelen voor 
de periode 2012 - 2016. In juni 2012 is het Regionaal Waterplan vastgesteld door de gemeente-
raad van Bergen. Voor de uitvoering van het plan is geld beschikbaar gesteld. De komende 
jaren blijven de drie gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen-
werken bij de uitvoering van de maatregelen. 
 
Het waterplan vormt een kapstok voor de verschillende onderdelen van het waterbeleid. Deze 
onderdelen zijn verbetering van waterkwaliteit, voorkomen van wateroverlast, waterveiligheid, 
ruimte maken voor water, verbeteren van de waterkwaliteit, beheer van afvalwater (riolering), 
grondwater en hemelwater. Waterprojecten worden in het plan zoveel mogelijk gecombineerd 
met natuur en recreatie. Belangrijke onderdelen uit het waterplan zijn het aansluiten bij de iden-
titeit van het landschap en het meer zichtbaar maken van water. De beleving wat water wordt 
daarmee vergroot. 
 
Bestaande situatie 

In het plangebied bestaat de bodem voornamelijk uit zandgrond. Ten zuiden van Rustenburg 
bevindt zich een afwateringssloot die periodiek water uit de duinen afvoert. De maaiveldhoogte 
ligt ongeveer 2,0 meter +NAP. In de directe nabijheid van het plangebied ligt geen open water. 
 
In de omgeving van de planlocatie heeft de riolering een gemengd stelsel. Dit betekent dat er 
zowel hemelwater als huishoudelijk afvalwater via het stelsel getransporteerd wordt naar de 
rioolwaterzuivering. Hemelwater hoort niet in het vuilwaterriool, omdat het tot extra afvoer en 
transport/ verpompen leidt. Daarom adviseert het hoogheemraadschap een gescheiden riool-
stelsel in nieuwe plannen. Gelet op de afwezigheid van een gescheiden rioolstelsel in de omge-
ving van het plangebied kan geen gevolg worden gegeven aan het advies van HHNK.  
 
Waterkwantiteit 

In de huidige situatie is het plangebied met uitzondering van de tuinen van de woningen aan de 
Julianaweg en de Rustenburg volledig bebouwd en verhard. In de toekomstige situatie neemt 
het bebouwd en verhard oppervlak (normatief) marginaal toe met 40 m². Gelet op die marginale 
toename is er derhalve geen compensatie nodig vanwege een toename van het verhard opper-
vlak. 



23 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

 
Afbeelding 10: Vergelijking bebouwd en verhard oppervlak. 

Oppervlakten  Huidig m² Toekomstig m² 

Gebouwen 940 779 
Terreinverharding 403,5 641,5 
Tuinen verhard* 461 424,7 
Tuinen onverhard/ Groen 461 420,7 
Totaal 2265 2265 

* De gemeente Bergen hanteert voor de terreinverharding van uitgeefbare kavels dat 50% van het bouwper-
ceel minus de oppervlakte van het hoofdgebouw wordt bebouwd of verhard. 

 
Door de ligging van het plangebied op een strandwal is sprake van een bijzondere situatie. Het 
(grond-)watersysteem in een strandwal, waarbij kwelwater aan de randen tot afstroming komt, 
kan alleen functioneren als in de hoger gelegen delen van het systeem neerslagwater wordt 
toegevoegd. Het afvoeren van regenwater via de aanwezige riolering, ook als deze afwatert 
naar het oppervlaktewater, leidt feitelijk tot verdroging van het strandwalsysteem. In de planuit-
werking dient hier rekening mee gehouden te worden. In een reactie op het concept van de 
waterparagraaf heeft HHNK aangegeven dat de ligging op de strandwal kansen biedt om he-
melwater te infiltreren in de bodem, bijvoorbeeld door middel van hiervoor ontwikkelde infiltra-
tiestenen. Zo wordt er niet onnodig veel regenwater via het rioolstelsel naar de rioolwaterzuive-
ring getransporteerd. De toepassing van een dergelijk infiltratiesysteem is door de initiatiefne-
mer onderzocht, maar niet economisch uitvoerbaar gebleken. 
 
Waterkwaliteit 

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Lozin-
gen op het oppervlaktewater vanuit hemelwaterstelsels kunnen door ongewenste lozingen in de 
hemelwaterriolering leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater. Het hoogheemraad-
schap adviseert en ziet toe hoe het beste met lozingen kan worden omgegaan. Daarnaast kan 
met een goede inrichting sturing worden gegeven aan de kwaliteit van het watersysteem. De 
gemeente heeft de zorgplicht voor het hemelwater. Dit houdt in dat zij op een verantwoorde 
wijze met hemelwater dient om te gaan.  
 
Het uitgangspunt is dat wanneer de riolering vervangen wordt het straatoppervlak afgekoppeld 
wordt. In dit soort gevallen wordt er een hemelwaterriool en een vuilwaterriool aangebracht. 
Naast dat afkoppelen ervoor zorgt dat er minder schoon water naar de rioolwaterzuivering afge-
voerd hoeft te worden, zorgt het er ook voor dat het rioolstelsel klaar gemaakt wordt voor de 
toekomst. Het aanleggen van hemelwaterriolen zorgt er voor dat ook in de toekomst de hevige 
regenbuien verwerkt kunnen worden en dat het vuilwaterriool goed blijft functioneren. 
 
In het bouwplan wordt rekening gehouden met de toekomstige aanpassing van het rioolstelstel. 
Schoon verhard oppervlak dient te worden afgekoppeld en rechtstreeks op het oppervlaktewa-
ter te worden geloosd. 
 
Het gebruik van uitloogbare materialen wordt met het oog op de waterkwaliteit voorkomen. 



24 
 

Ruimtelijke onderbouwing 
Gemeente Bergen – Rustenburg-Egmond aan den Hoef 

 
Tot slot 

De consequenties van het bouwplan zijn, met name omdat er geen toename van verharding 
plaatsvindt, voor de afvoer van water beperkt. Er behoeven dan ook geen aanpassingen te 
worden gedaan op het gebied van waterbeheer. De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen 
voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 
 

4.5. Flora en fauna 

De natuur in Nederland wordt beschermd vanuit twee invalshoeken: bescherming van gebieden 
en bescherming van soorten. De gebiedsbescherming is geregeld via de Natuurbeschermings-
wet (Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten) en het Streekplan (onder an-
dere Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). De soortbescherming is geregeld door middel van de 
Flora- en faunawet. De verschillende natuurwetgevingen in Nederland hebben als belangrijk 
component het zorgplichtbeginsel, dat van elke initiatiefnemer verlangt dat hij zich vooraf op de 
hoogte stelt van eventuele schadelijke effecten op voorkomende planten en dieren en hun leef-
omgeving. 
 
Soortenbescherming 

In de Flora- en Faunawet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van 
beschermde plant- en diersoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde beslui-
ten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde 
verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 
75, lid 3). 
 
De bouwlocatie is grotendeels bebouwd en ligt midden in de bebouwde kom van Egmond aan 
den Hoef. Voor het oostelijk plandeel is specifiek onderzoek6 uitgevoerd. Dit deel van het plan-
gebied aan de Julianaweg en Rustenburg bleek geschikt te zijn voor twee beschermde soorten. 
De voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen van de Huismus en Gierzwaluw zijn jaarrond 
beschermd. Het kan niet worden uitgesloten dat deze soorten in het projectgebied broeden. 
Aanbevolen wordt om tijdens de broedtijd nader onderzoek te verrichten naar het voorkomen 
van de Huismus en Gierzwaluw in het projectgebied. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn enkele Huismussen nabij het projectgebied waargenomen. Boven-
dien zijn bij het huizenblok aan de Julianaweg restanten van vogelnesten aangetroffen. Mogelijk 
behoorden de nesten toe tot de jaarrond beschermde Huismus of Gierzwaluw. Voorafgaand 
aan de sloop zal in de broedperiode een vervolgonderzoek in het hele plangebied worden uit-
gevoerd naar de huismus en de gierzwaluw. Indien er verblijfplaatsen worden aangetroffen, dan 
moet voor de werkzaamheden een ontheffing op de Flora- en faunawet worden aangevraagd. 

                                                      
 
6  Elzerman Ecologisch Advies, Flora en fauna quickscan Julianaweg Egmond aan den Hoef, Definitief, Rapport nr. 

2014-N27, Ridderkerk, 5 november 2014 
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Vervolgonderzoek naar het voorkomen van Huismus en Gierzwaluw kan uitgevoerd worden in 
de periode maart tot en met juli.  
 
De gebouwen en het aanwezige groen bieden potentiële nestgelegenheid voor diverse soorten 
vogels, zoals Spreeuw, Kauw, Merel en Koolmees. Er wordt aanbevolen hiermee rekening te 
houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Alle broedende vogels en hun nesten zijn 
beschermd op grond van artikel 11 van de Flora- en faunawet. De werkzaamheden dienen dan 
ook buiten het broedseizoen van start te gaan. Het broedseizoen duurt globaal vanaf half maart 
tot en met half juli, maar is soortspecifiek. 
 
Op basis van bovenstaande is het aannemelijk dat in het westelijk plandeel, gezien de verge-
lijkbare terreinomstandigheden van de beoogde locatie (bebouwing), de relatief geringe omvang 
van de locatie en de ligging ervan in bestaand stedelijk gebied, bovengenoemde soorten ook in 
het westelijk plandeel voorkomen. 
 
De sloop van de bebouwing, het opruimen van de beplanting, het grondverzet, de nieuwbouw 
en het woongebruik hebben voor de overige soorten beperkte ecologische gevolgen. De in het 
plangebied en omgeving aanwezige beschermde wilde planten- en diersoorten worden in ge-
ringe mate geschaad. Er zullen bij de werkzaamheden geen algemene verbodsbepalingen (arti-
kel 9 tot en met 12) van de Flora- en faunawet worden overtreden, mits de zorgplicht in acht 
wordt genomen. 
 
Gebiedsbescherming 

Gebiedsbescherming wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische 
hoofdstructuur (EHS). De provincie is hiervoor het bevoegde gezag. Het afwegingskader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 staat bekend als de Habitattoets. 
 
Uit de Provinciale structuurvisie 2040 blijkt dat het plangebied niet in de EHS ligt. Het plange-
bied ligt evenmin binnen beschermingszones in het kader van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn 
dan wel de Natuurbeschermingswet (Natura 2000-gebied). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied 'Noordhollands Duinreservaat' ligt op zo'n 500 meter afstand. Gelet op de aanwezig be-
bouwing tussen dit gebied en de planlocatie en het feit dat er sprake is van vervangende 
nieuwbouw, heeft de planontwikkeling geen invloed op de te beschermen waarden. Uit het oog-
punt van gebiedsbescherming zijn er derhalve geen beperkingen voor de planontwikkeling. 
 

4.6. Geluid 

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) zijn woningen geluidgevoelige bestemmingen. Volgens 
artikel 77 van de Wet geluidhinder is het nodig akoestisch onderzoek te verrichten naar wonin-
gen die in een geluidszone vallen. In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs 
alle wegen geluidszones, met uitzondering van: 
 woonerven; 
 30 km/uur-gebieden; 
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Voor de Herenweg geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Deze weg heeft derhalve een 
geluidszone. De breedte van de geluidszone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstro-
ken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). In het stedelijk gebied geldt hiervoor 
een zone van 200 meter aan weerszijden van de weg. De Herenweg behoort in de zin van de 
Wet geluidhinder tot het stedelijk gebied. De bouwlocatie ligt binnen de geluidzone. Derhalve 
dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. In deze berekening dient te worden gemeten 
vanuit de as van de weg. 
 
In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat de geluidbelasting op de gevel niet meer mag bedra-
gen dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, danwel een door burgemeester en wethouders 
vast te stellen hogere grenswaarde. In artikel 83, lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat 
voor in het stedelijk gebied te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en die dienen 
ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, voor de te ver-
wachten geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste 68 dB kan 
worden vastgesteld (Herenweg). 
 
Derhalve is akoestisch onderzoek7 uitgevoerd. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbe-
lasting op de westgevel van de woningen aan de Herenweg maximaal 65 dB bedraagt, exclu-
sief de aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Uit het oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening is in dit onderzoek tevens de geluidsbelasting op de gevels van de 
overige woningen in het 30 kilometer/uurgebied onderzocht. Hieruit blijkt dat voor de woningen 
aan de Julianaweg en die aan de Lamoraalweg aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. 
 
Voor de woningen aan de Herenweg wordt de voorkeursgrenswaarde derhalve overschreden; 
er wordt wel voldaan aan de maximale ontheffingswaarde. Derhalve dient een hogere waarde 
procedure te worden doorlopen. In dat kader is aanvullend onderzoek naar de mogelijkheid en 
doelmatigheid van de mogelijke te treffen maatregelen onderzocht. De Wet geluidhinder han-
teert daarin een voorkeursvolgorde: 
 bronmaatregelen; 
 overdrachtsmaatregelen; 
 maatregelen aan de woning. 
 
Bronmaatregelen zijn ter plaatse niet haalbaar. Stiller asfalt is namelijk niet wenselijk in verband 
met slijtage door wringing. Het beperken van de verkeersomvang en/of het wijzigen van de sa-
menstelling, is evenmin mogelijk. Ook overdrachtsmaatregelen zijn niet mogelijk. Door de korte 
afstand van de weg tot de te realiseren woningen is een scherm/wal vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt niet aanvaardbaar. Derhalve dienen maatregelen aan de woning te worden getroffen. 
Deze bestaan uit het plaatsen van dubbele naad- en kierdichting, speciaal glas en suskasten ter 

                                                      
 
7  Stroop raadgevende ingenieurs bv, Akoestisch onderzoek starters‐/ huurwoningen Egmond aan den Hoef, 

144265‐00, Leek, 19 februari 2015 
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hoogte van de 1e verdieping. Zodoende kan aan de in de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit 
voorgeschreven maximale geluidniveaus binnen de geluidgevoelige bestemming worden vol-
daan. 
 
De oostgevel van de woningen aan de Herenweg, waar de buitenruimte is georiënteerd, ligt in 
de volledige afscherming van de woningen. Hierdoor ontstaat een reductie van minimaal 15 dB. 
Gezien het feit de buitenruimten van de woningen aan de Herenweg aan de geluidluwe zijde 
liggen, kan een acceptabel woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. 
 

4.7. Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit samen met de AMvB "Niet in betekenende mate 
bijdragen" (NIBM), de ministeriële regeling NIBM, de ministeriële regeling Projectsaldering en 
de ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. 
Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de luchtverontreiniging, hoeven volgens 
de nieuwe wet niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buiten-
lucht. Het Besluit NIBM omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de 
grenswaarden bijdraagt is NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m³ voor fijn stof en NO2. 
De 3%-grens komt overeen met de bouw van 1.500 woningen of 100.000 m² b.v.o. kantoren. 
 
In dit geval neemt het aantal wooneenheden met 6 toe. Onderzoek luchtkwaliteit is derhalve 
niet noodzakelijk. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de luchtkwaliteiteisen geen knelpunt 
vormt voor de planontwikkeling. 
 

4.8. Externe veiligheid 

Bij de externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de om-
geving van een risico-opleverende activiteit met gevaarlijke stoffen. Het kan daarbij gaan om 
industriële activiteiten, transportroutes of buisleidingen. 
 
Beleid en regelgeving 

Wettelijke verankering van veiligheidsnormen voor het vervoer over het spoor, weg en het water 
zal naar verwachting in het jaar 2015 plaatsvinden in het Besluit externe veiligheid transportrou-
tes (Bevt). Het besluit is al gepubliceerd, maar treedt pas later in werking. De in het besluit ge-
maakte afspraken worden vastgelegd in de Wet Basisnet, die naar verwachting ook in werking 
zal treden in het jaar 2015. Hierin wordt onder meer bepaald op welke wijze de ruimtelijke plan-
vorming langs transportassen kan plaatsvinden. Verder is de Handleiding Risicoanalyse 
Transport (HART) van belang. 
 
Totdat het Bevt in werking is getreden, is het externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaar-
lijke stoffen feitelijk beschreven in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota 
Rnvgs). In de circulaire Rnvgs (hierna: de Circulaire) is dit beleid verder uitgewerkt en verduide-
lijkt. Deze circulaire is voor het laatst op 1 januari 2010 gewijzigd. Voor de beoordeling van de 
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risico's vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor mag al geantici-
peerd worden op het in werking treden van het Bevt. 
 
De normering van het vervoer van aardgas en aardolieproducten door buisleidingen is geregeld 
in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Dit besluit en de bijbehorende regeling 
zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. 
 
Voor de normstelling van risicovolle bedrijven moet worden aangesloten bij het Besluit externe 
veiligheid voor inrichtingen (Bevi). Het toetsingskader is meer gedetailleerd uitgewerkt in de 
Regeling externe veiligheid voor inrichtingen (Revi). 
 
Het beleid met betrekking tot externe veiligheid heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun 
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in bedrijven tot het 
aanvaarde maximum te beperken. Het gaat daarbij om het beperken van de kans op en effect 
van een ernstig ongeval vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen. Het 
doel wordt vertaald naar de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico. 
 
 Plaatsgebonden risico (PR): 

Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

 Groepsrisico (GR): 
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als recht-
streeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een onge-
woon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

 
Afbeelding 11: Fragment risicokaart. 

 
 
Deze normen zijn niet effectgericht maar gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de 
risiconormen alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen 
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te overlijden. Gezondheidsschade en de kans op verwonding of materiële schade zijn daarin 
niet meegenomen. Er is geen harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Er is voor gekozen 
om de norm voor het groepsrisico als oriëntatiewaarde te handhaven, zij het met een nadrukke-
lijke verantwoordingsplicht. 
 
Om te bepalen of er is de risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt dat er zich in de nabijheid van 
het plangebied geen industriële activiteiten, transportroutes of buisleidingen plaatsvinden die 
van belang zijn met het oog op externe veiligheid. Uit het oogpunt van externe veiligheid zijn er 
derhalve geen belemmeringen voor de planontwikkeling. 
 

4.9. Zonering 

Algemeen 

In planologische procedures waarin de vestiging van woningen in de nabijheid van bedrijven 
mogelijk wordt gemaakt, moet rekening worden gehouden met ruimtelijk relevante milieuhygi-
enische aspecten van die bedrijven. In het bestemmingsplan staat het begrip "een goede ruim-
telijke ordening" centraal. Ook het milieubeleid beoogt handhaving en bevordering van een 
goede kwaliteit van het leefmilieu. Om dit te realiseren wordt het begrip milieuzonering gehan-
teerd. Milieuzonering zorgt voor een voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten 
(zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen en heeft 
twee doelen: 
 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 

gevoelige functies; 
 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen: "zware" bedrijven zullen verder van gevoeli-
ge bestemmingen worden gesitueerd dan "lichte" bedrijven. 

 
Milieuzonering heeft met name betrekking op milieuaspecten die een ruimtelijke dimensie heb-
ben, te weten geur, stof, geluid en gevaar. Een belangrijk hulpmiddel om hiermee rekening te 
houden is de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering', die voor het eerst in 1986 verscheen 
en voor het laatst in 2009 geactualiseerd.  In deze brochure is een omvangrijke lijst van bedrij-
ven opgenomen, waarin per bedrijf voor een aantal aspecten de mate van ruimtelijk relevante 
hinderlijkheid is weergegeven. Voor dit bestemmingsplan zijn de richtafstandenlijst en omge-
vingstypen belangrijkste bouwstenen van milieuzonering: 
 richtafstandenlijst 

In de richtafstandenlijst zijn bedrijven op grond van hun potentiële milieubelasting ingedeeld 
in zes categorieën. De categorie 1 staat voor de laagste potentiële milieubelastingen en de 
categorie 6 staat voor de hoogste potentiële milieubelasting. De lijst geeft richtafstanden 
voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de 
vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een mi-
lieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat 
uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen 
worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten 
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milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. Bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te on-
derscheiden deelactiviteiten (zoals productie, opslag, kantoren, parkeerterreinen) kunnen 
deze deelactiviteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden beschouwd, 
bijvoorbeeld bij ligging van de activiteit binnen zones met een verschillende milieucategorie. 

 omgevingstype 
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten, is onder meer afhankelijk van 
het omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 
omgevingstype rustige woonwijk. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van 
de functiescheiding: afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies voor; langs de randen is weinig verstoring door verkeer. Wanneer sprake is van het 
omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden tussen milieubelastende functies 
en richtafstanden met één afstandsstap verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van 
het woon- en leefklimaat. 

 
In de omgeving van de woningbouwlocatie zijn de volgende relevante bedrijven/geluidbronnen 
(bestaand en gepland) aanwezig: 
 Herenweg 175, Chinees restaurant; 
 Herenweg 176, (voormalig) pension. 
 
Volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (editie 2009) geldt tussen een restau-
rant en de toekomstige woningen een richtafstand van 10 meter. Daar wordt (ruimschoots) aan 
voldaan. De richtafstand tussen een pension en bedoelde woningen bedraagt ook 10 meter. 
Daar wordt niet aan voldaan. Echter, in de omgeving van de planlocatie is er sprake van func-
tiemenging: woongebied met kleinschalige danwel ambachtelijke bedrijvigheid. In een dergelijk 
gebied wordt de toelaatbaarheid van bepaalde bedrijfsactiviteiten in drie categorieën onderver-
deeld. Een pension kan onder categorie A worden gerangschikt. Dat betekent dat de activiteiten 
die binnen een pension worden gebezigd, zodanig weinig milieubelastend voor de omgeving 
zijn, dat deze eventueel aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het 
Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven worden daarbij toereikend geacht. Uit 
het oogpunt van milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor de planontwikkeling. 
 

4.10. Vormvrije mer-beoordeling 

Het Besluit ruimtelijke ordening stelt in artikel 3.1.1, onder f dat inzicht dient te worden gegeven 
in de uitvoerbaarheid van het plan. Bovendien dien het bestuursorgaan bij de voorbereiding van 
het projectafwijkingsbesluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te 
wegen belangen (artikel 3.2 Algemene Wet Bestuursrecht). 
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is verricht ten behoeve van de in 
dit plan mogelijk gemaakte ontwikkelingen, zodat voldaan wordt aan de onderzoeksverplichtin-
gen van het Besluit ruimtelijke ordening. Voorheen kon worden volstaan met de conclusie dat 
de omvang van de activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r.(-beoordeling) 
noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling moet een motivering worden gegeven. 
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De consequentie van de nieuwe regeling is dat in elk besluit of plan dat betrekking heeft op ac-
tiviteiten die voorkomen op de D-lijst aandacht moet worden besteed aan m.e.r. Het komt er op 
neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die beneden de drempel-
waarden vallen uit de D-lijst, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieu-
gevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de 
m.e.r.-regelgeving, wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije 
m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 
 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodza-

kelijk; 
 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-

beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 
 
De in dit hoofdstuk beschreven onderzoeksresultaten voldoen niet alleen aan de onderzoeks-
verplichting van het Besluit ruimtelijke ordening, maar kunnen ook worden opgevat als de vorm-
vrije m.e.r.-beoordeling. Het in de voorgaande paragrafen beschreven onderzoek naar milieu-
aspecten geeft aan dat belangrijke nadelige milieugevolgen, als gevolg van de in dit projectaf-
wijkingsbesluit mogelijk gemaakte ontwikkelingen, zijn uitgesloten. Geconcludeerd kan worden 
dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 
 

4.11. Duurzaamheid 

De gemeente Bergen voert sinds het midden van de jaren negentig een actief energiebeleid. In 
het Klimaatbeleids- en uitvoeringsplan van Bergen wordt uiteengezet welke ambities de ge-
meente heeft met betrekking tot klimaatbeleid, welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om 
deze ambities te realiseren en wie welke taken uitvoert. Dit resulteert onder meer in het stimule-
ren van duurzaam bouwen en verbetering van de energieprestatie (EPC) van gebouwen door 
middel van voorlichting en communicatie aan bouwpartijen. Met name grotere bouwprojecten 
krijgen bijzondere aandacht en er wordt aandacht besteed aan het gebruik van passieve zonne-
energie in planontwikkeling (zongerichte verkaveling) en het gebruik van lagetemperatuurver-
warming, zonnecellen, zonneboilers en warmtepompen. 
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5. Maatschappelijke- en economische uitvoerbaarheid 

5.1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.1.1. Inspraak 

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is op de voorbereiding van een om-
gevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, on-
der 3, van de wet is artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening van overeenkomstige toe-
passing. Op 28 augustus 2014 heeft de gemeente Bergen een inloopavond georganiseerd over 
de plannen waarbij vragen zijn gesteld en opmerkingen zijn gemaakt. Naar aanleiding van de 
resultaten hiervan zijn de plannen aangepast. Op 10 december 2014 zijn de aangepaste plan-
nen op een tweede inloopavond toegelicht. 
 

5.1.2. Vooroverleg 

In het kader van het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp ver-
zonden aan de gebruikelijke instanties. De samenvatting en de beantwoording hiervan worden 
te zijner tijd in een separate notitie verwerkt. 
 
Ten behoeve van de omgevingsvergunning zal de uitgebreide procedure uit de Wabo worden 
doorlopen. 
 

5.1.3. Ontwerpbesluiten 

Met ingang van 12 maart 2015 hebben de volgende ontwerp besluiten gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen: 
 ontwerp omgevingsvergunning Rustenburg 1-5 en Julianaweg 4,6,8,10; 
 ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 174; 
 ontwerp verkeersbesluit; 
 ontwerp besluit hogere waarde verkeerslawaai. 
In deze periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op de inhoud van de 
ontwerpbesluiten en een zienswijze in te dienen. In totaal hebben drie personen een zienswijze 
ingediend. Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend. 
 
De zienswijzen zijn in een separate Nota Zienswijzen, die als bijlage bij deze ruimtelijke onder-
bouwing is gevoegd, samengevat en beantwoord. Ter ontsluiting van het verkeer voor het plan 
aan de Herenweg 174, is een apart verkeersbesluit noodzakelijk. Het verkeersbesluit is geen 
onderdeel van de omgevingsvergunningen. Ten behoeve van een integrale benadering van het 
plan, zijn beide procedures tegelijkertijd opgestart. De zienswijzen tegen het ontwerp verkeers-
besluit worden om voornoemde redenen in de Nota Zienswijzen behandeld. 
 

5.2. Economische uitvoerbaarheid 

Conform artikel 6.12. lid 1 Wro dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen voor 
gronden waarop een bouwplan gerealiseerd wordt. Volgens artikel 6.2.1. van het Bro wordt hier 
in ieder geval de bouw van één of meerdere hoofdgebouwen onder verstaan. Voor de ontwikke-
ling van het plangebied zal derhalve in principe een exploitatieplan vastgesteld dienen te wor-
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den. Conform artikel 6.12. lid 2 Wro kan de gemeenteraad besluiten om geen exploitatieplan 
vast te stellen indien het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan of 
besluiten begrepen gronden anderszins verzekerd is. 
 
De initiatiefnemers en de gemeente Bergen hebben het voornemen een anterieure overeen-
komst te sluiten. Derhalve is het niet noodzakelijk om een exploitatieplan conform artikel 6.12. 
lid 1 Wro vast te stellen. In de anterieure overeenkomst, worden tevens afspraken vastgelegd 
betreffende eventuele planschade. 
 
Uit een globale grondkostenexploitatie blijkt dat het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar 
is. 
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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van Beelen Sloopwerken heeft Inventerra Comon Services bv (Inventerra) in 

onderaanneming voor Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. in oktober 2014 een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Julianaweg / Rustenburg te 

Egmond aan den Hoef. 

 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. In verband hiermee is 

inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vereist. Het doel van het uitvoeren van dit 

bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen 

belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik. 

 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens NEN 5725 (Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009) en de NEN 5740 

(Strategie voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek, januari 2009). 

 

Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. functioneert als hoofdaannemer binnen onderhavig project. De 

daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek is uitgevoerd door Inventerra Comon Services B.V. 

Inventerra Comon Services bv is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001 en 2002 behorende bij 

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ (BRL 

SIKB 2000). Inventerra is gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor: 

• het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een verkennend 

bodemonderzoek opgezet volgens NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, 

een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 5720, onderzoek naar asbest in de 

bodem volgens NEN 5707 en andere vergelijkbare onderzoeken; 

• het gehele proces van het hierboven genoemde veldwerk, inclusief alle secundaire processen, dat 

begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en 

monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 

• de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel; 

• de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies; 

• veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van 

peilbuizen; 

• de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de 

vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 

 

In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek. 

Hoofdstuk 3 behandelt de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en resultaten 

van het veldwerk beschreven en worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek getoetst 

aan de toetsingswaarden. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en worden 

conclusies en waar nodig aanbevelingen geformuleerd. 
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2. VOORONDERZOEK 

 

 

Conform de NEN 5740 zal eerst een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- en afwezigheid, de 

aard en de ruimtelijke verspreiding van eventuele bodemverontreinigingen. Ten behoeve van het 

opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 

5725. 

 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van 

verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. Het standaard 

vooronderzoek richt zich in principe op alle percelen waarop het bodemonderzoek betrekking heeft én 

de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, 

worden ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groter 

zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de 

onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding is om toch het gehele aangrenzende 

perceel te onderzoeken. 

 

De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschalige 

gevallen van bodemverontreiniging de verspreiding rond de verontreinigingsbron meestal niet verder is 

dan 25 meter. Grote punt-/oppervlaktebronnen komen veelal naar voren tijdens gesprekken met 

deskundige gemeenteambtenaren en/of het raadplegen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. 

 

Tijdens het vooronderzoek wordt informatie verzameld over de volgende aspecten van de 

onderzoekslocatie: 

- (Financieel)juridische aspecten 

- Voormalig en huidig gebruik 

- Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen 

- Bodemopbouw en geohydrologie 

- Toekomstig gebruik 
 

Per onderdeel kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals: 

- Informatie/interview (s) eigenaar en/of opdrachtgever 

- Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie 

- Online bronnen zoals Bodemloket.nl en WatWasWaar.nl 

- Bodemkwaliteitskaarten 

- Topografische kaarten 

- Geohydrologische kaarten 
 

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek 

wordt beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter 

beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de 

onderzoekslocatie geconstateerde situatie. 
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In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven. 
 
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Gegevens onderzoekslocatie 

Adres Julianaweg 4, 6, 8, 10 en Rustenburg 1 t/m 5 te Egmond aan den Hoef (gem. Bergen) 

Kadaster Egmond-Binnen A 1455 

XY-coördinaten X: 105.133     Y: 514.880 

Oppervlakte 1.139 m2 

Terreinbeschrijving 

Gebruik Woningen met tuinen 

Omgeving Westelijk zijn een brandweerkazerne en transformatorgebouw aanwezig. De locatie 

wordt aan de overige drie zijden begrensd door de openbare weg met aan de 

overzijde woningen. 

Informatie eigenaar / 

opdrachtgever 

Geen bijzonderheden 

Bouwjaar opstal(len) 

(BAG-viewer) 

Woningen Julianaweg: 1952 

Woningen Rustenburg: 1954 

Toekomstig gebruik Gebruik is om de locatie te ontwikkelen 

Terreininspectie Op de locatie en in de omgeving staan diverse peilbuizen. 

Geraadpleegde (externe) bronnen 

Kaartmateriaal 

(WatWasWaar.nl) 

Bebouwing op de locatie sinds begin 1900. Geen kassen, slootdempingen of 

boomgaarden 

Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord 

Van de locatie is geen informatie bekend. 

Ter plaatse van de Julianaweg is in 1982 een bodemonderzoek uitgevoerd. Het 

grondwater was sterk verontreinigd met minerale olie vermoedelijk afkomstig van een 

(voormalig) tankstation aan de Herenweg 174. Over het tankstation is geen informatie 

meer te achterhalen. 

Bodemloket.nl Aan de Herenweg 174 is een tankstation, autoreparatiebedrijf en 

fietsenreparatiebedrijf geregistreerd. Aan de Julianaweg (ong.) is eveneens een 

tankstation en autoreparatiebedrijf geregistreerd. 

Gemeente Bergen Er zijn geen (vervallen) vergunningen in het archief aanwezig van de locatie 

Herenweg 174 

Regionale archiefdienst In een historisch tijdschrift uit Egmond is een stuk opgenomen over benzinepompen 

aan de Herenweg. 

Geohydrologie 

(DinoLoket en 

Grondwaterkaarten TNO) 

Holocene deklaag: tot ca. 30 m-mv, bestaande uit mariene, fluviatiele en eolische 

afzettingen 

Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formatie van 

Kreftenheye en de Eemformatie: dikte circa 10 meter 

Stromingsrichting van het freatisch grondwater: oostelijk 

KLIC (kabel- en 

leidinginformatie) 

melding 14G357073 

 

De onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

In bijlage 1.3 zijn de overzichtsfoto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie en de veldwerkzaamheden, 

bijgevoegd en in bijlage 1.4 zijn de verzamelde gegevens van het vooronderzoek opgenomen. 
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3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

 

3.1 Hypothese 

 

De tijdens het vooronderzoek verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

(voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Er kan echter niet worden 

uitgesloten dat de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief is beïnvloed door de in de 

omgeving geconstateerde grondwaterverontreiniging met minerale olie. Voor de onderzoekslocatie 

wordt de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte locatie’ (ONV, NEN 5740) gehanteerd, waarbij de 

peilbuis voor het grondwateronderzoek gericht is geplaatst aan de noordwestzijde van het terrein. 

 

3.2 Onderzoeksstrategie 

 

Op basis van bovenstaande hypothese(s) dienen, conform de NEN 5740, de volgende 

veldwerkzaamheden en analyses te worden verricht: 

 

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Hypothese Veldwerk Analyses 

   boringen peilbuizen bg og gw 

1 Oppervlakte 

ca. 1.139 m2 

ONV 

 

6x 0,5 m-mv 

2x 2,0 m-mv* 

1x 2x NENG# 1x NENG 1x NENW 

Verklaring tabel: 

m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond og: ondergrond gw: grondwater 

 

ONV : onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

NENG : standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 

VROM), polychloorbifenylen (PCB), minerale olie) 

NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en 

styreen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie) 

* : voor een betere ruimtelijke beeld is een extra boring verricht 

# :  formeel is 1 analyse van de bovengrond voldoende; gezien echter het verschil in terreingebruik (tuinen van 

verschillende woningen en brandweerkazerne) wordt verwacht dat de bodemopbouw heterogeen zal zijn; 

derhalve is reeds rekening gehouden met een analyse van een extra mengmonster 

 

Vanwege het aantreffen van bodemvreemde materialen (puin) is in overleg met de opdrachtgever een 

extra mengmonster van de ondergrond geanalyseerd op het pakket NENG. 

 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem beperkt zich tot het doen van 

waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Een 

asbestonderzoek conform de NEN 5707 maakt geen onderdeel uit van dit bodemonderzoek. 



����������� 	
�����

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek Rustenburg / Julianaweg te Egmond aan den Hoef pagina 5 van 9 
Rapportnummer 14-2232-R01AvH 

4. UITVOERING EN RESULTATEN ONDERZOEK 

 

 

4.1 Uitvoering veldwerk 

 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 

2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen) en 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). 

 

De veldwerkzaamheden in het kader van protocol 2001 en 2002 zijn uitbesteed aan Soil Select B.V. te 

Den Haag. De uitvoerend veldmedewerker van Soil Select B.V., dhr. M.C.A. van Dongen, is in dit kader 

geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. EC-SIK-20265 (zie tevens bijlage 6). 

 

Op 14 oktober 2014 zijn in totaal 9 boringen (boringen 101 t/m 109) geplaatst, in diepte variërend van 

0,5 – 2,3 m-mv. Boring 101, op het noordwestelijke deel van het terrein, is afgewerkt met een peilbuis 

ten behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele 

overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3. 

 

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is 

geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, 

bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. 

Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. 

 

De bodem op de locatie bestaat uit tot de maximale boordiepte uit matig fijn tot matig grof zand. Bij 

enkele boringen zijn geringe bijmengingen met puin waargenomen. Het grondwater bevond zich tijdens 

het veldwerk op een diepte van 0,8 m-mv. 

 

In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht 

(plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat, op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het 

blote oog, een zodanige hoeveelheid asbest bevat dat de huidige norm mogelijk wordt overschreden. 

 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 101 is op 24 oktober 2014 door dhr. M.C.A. van Dongen 

zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. Tijdens het bemonsteren is het grondwater visueel 

geïnspecteerd. Bijzonderheden, zoals drijf- en zinklagen, afwijkende kleur of geur zijn genoteerd. De 

resultaten hiervan zijn samengevat in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3 Visuele waarnemingen tijdens monstername grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling  

(m-mv) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 
pH 

EGV 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 
Bijzonderheden 

101 1,3 – 2,3 0,60 7,47 810 20,7 - 

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen 

 

Op basis van de troebelheidsmeting moet het grondwater als troebel worden beschouwd. 
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4.2 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwater-

monsters en de uitgevoerde analyses. 

 

Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters 

Grondmonster 
Boring met traject 

 (m-mv) 
Analyse Toelichting 

MM1 

104 (0,05 - 0,50) 

105 (0,00 - 0,50) 

106 (0,05 - 0,50) 

107 (0,00 - 0,50) 

108 (0,05 - 0,50) 

NENG Zandige bovengrond 

MM2 

101 (0,00 - 0,50) 

102 (0,05 - 0,30) 

109 (0,00 - 0,50) 

NENG 

Zandige bovengrond met bijmenging van bodemvreemd 

materiaal. Verdacht voor verontreiniging met vooral 

zware metalen en PAK 

MM3 
105 (1,00 - 1,30) 

106 (1,00 - 1,50) 
NENG Zandige ondergrond 

MM4 
101 (0,50 - 1,00) 

101 (1,00 - 1,50) 
NENG 

Zandige ondergrond met bijmenging van bodemvreemd 

materiaal. Verdacht voor verontreiniging met vooral 

zware metalen en PAK 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting 

101-1-1 1,30 - 2,30 NENW - 

Verklaring tabel: 

NENG :  standaard pakket grond (9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie), organische stof en lutum 

NENW :  standaard pakket grondwater (9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en 

minerale olie) 

 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van 

VROM vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden 

voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling 

bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor 

grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

In bijlage 3 is een beschrijving toegevoegd van de stoffen waarop de grond- en grondwatermonsters 

zijn onderzocht en wordt het toetsingskader nader beschreven. 

 

In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grond- en 

grondwatermonsters weergegeven. Hierbij zijn alleen de verhoogde parameters ten opzichte van de 

achtergrond- c.q. streefwaarden vermeld. De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 4. 

In bijlage 5 is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de grond- en 

grondwatermonsters bijgevoegd. 
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Tabel 5 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters 

Grondmonster Traject (m-mv) > AW > T * > I 

MM1 0,00 - 0,50 
kwik, lood, zink, 

PAK 
- - 

MM2 0,00 - 0,50 
kwik, lood, zink, 

minerale olie, PAK 
- - 

MM3 1,00 - 1,50 kwik, lood, PAK - - 

MM4 0,50 - 1,50 
koper, kwik, zink, 

PAK 
lood - 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) > S > T * > I 

101-1-1 1,30 - 2,30 barium, xylenen - - 

Verklaring tabel: 

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) 

> S : overschrijding streefwaarde(n) 

> T : overschrijding tussenwaarde(n) * 

> I : overschrijding interventiewaarde(n) 

-  : geen overschrijding 

* : de tussenwaarde heeft geen wettelijke status meer. Desondanks wordt deze waarde door veel bevoegde gezagen 

 nog gehanteerd als criterium voor nader onderzoek. Overschrijding van deze voormalige tussenwaarde is een 

 indicatie dat (elders op de locatie) mogelijk sprake is van (een) verontreiniging(en) met gehalten boven de 

 interventiewaarde(n). 

 

Op een analysecertificaat is een overschrijding van de conserveringstermijn voor een parameter 

vastgesteld. Een overschrijding van de conserveringstermijn is een kritische afwijking op de BRL, omdat 

hierdoor de betrouwbaarheid van de resultaten mogelijk beïnvloed is. Het betreft het volgende 

analysecertificaat: 

Certificaat 2014119570: conserveringstermijn minerale olie (GC) (Voorbehandeling) mengmonster MM1 

 

De oorzaak voor de overschrijding van de conserveringstermijn komt doordat de analyseopdracht later 

is gegeven, omdat de opdrachtgever eerst overleg heeft gevoerd met de gemeente over het inzetten 

van een extra analyse. Hierdoor is de analyse voor minerale olie te laat in behandeling is genomen. 

 

Omdat de monsters tijdens het veldwerk, het transport en bij het laboratorium onder strenge condities 

gekoeld en opgeslagen zijn, wordt een eventuele beïnvloeding van de monsters en daarmee de 

analyseresultaten minimaal geacht. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

In opdracht van Beelen sloopwerken heeft Inventerra Comon Services bv in onderaanneming voor 

Ingenieursbureau Oesterbaai B.V. in oktober 2014 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 

5740 verricht op de locatie aan de Julianaweg / Rustenburg te Egmond aan den Hoef. Op de 

onderzoekslocatie, met een oppervlakte van 1.139 m2 zijn woningen met tuinen aanwezig. 

 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie. In verband hiermee is 

inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vereist. Het doel van het uitvoeren van dit 

bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen 

belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik. 

 

Op basis van de resultaten van het voorafgaande uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese 

opgesteld met betrekking tot een mogelijke verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht 

voor bodemverontreiniging. 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

• Bij enkele boringen zijn bijmengingen met bodemvreemd materiaal (puin) aangetroffen; 

• De bovengrond met en zonder bijmenging aan puin (0 – 0,5 m-mv) is licht verontreinigd met 

enkele zware metalen, PAK en plaatselijk ook met minerale olie; 

• De ondergrond zonder bijmenging aan puin (1,0 – 1,5 m-mv) is licht verontreinigd met enkele 

zware metalen en PAK; 

• De ondergrond met bijmenging aan puin ter plaatse van boring 101 (0,5 – 1,5 m-mv) is matig 

verontreinigd met lood en licht verontreinigd met enkele overige zware metalen en PAK; 

• Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 101) is licht verontreinigd met barium en 

xylenen. 

 

De voor de onderzoekslocatie gestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ dient verworpen te worden, 

vanwege de aangetoonde matige verontreiniging aan lood in de ondergrond bij boring 101 en formeel 

tevens vanwege de lichte verontreinigingen in de grond en in het grondwater. De aangetoonde 

verhoogde gehalten in de grond zijn niet direct te relateren aan de bijmengingen met bodemvreemd 

materiaal, aangezien ook in de grond zonder bodemvreemde materialen sprake is van een lichte 

verontreiniging. Vermoedelijk betreft de oorzaak een diffuse historische bodembelasting. Het licht 

verhoogde bariumgehalte in het grondwater betreft ons inziens een natuurlijk verhoogde 

achtergrondwaarde. De lichte verontreiniging aan xylenen in het grondwater staat mogelijk in verband 

met de in het verleden aangetoonde verontreiniging met minerale olie in de omgeving. 

 
Omdat plaatselijk voor lood de “tussenwaarde” overschreden is, kan bij een toekomstige ontwikkeling 

door het bevoegd gezag aanvullend onderzoek verlangd worden. In de huidige situatie en bij een 

gelijkblijvend gebruik wordt het verrichten van aanvullend onderzoek vooralsnog niet noodzakelijk 

geacht. 

 

De Wet bodembescherming maakt onderscheid tussen historische gevallen van verontreiniging die vóór 

1 januari 1987 ontstaan zijn en nieuwe gevallen van verontreiniging die ná 1 januari 1987 ontstaan 

zijn. Bij historische gevallen van verontreiniging mag bij de sanering rekening gehouden worden met de 

functie die de bodem ter plaatse heeft (functiegericht saneren). Voor nieuwe gevallen van 

verontreiniging geldt de saneringsregeling Wet bodembescherming niet; voor deze gevallen is het 

zorgplichtartikel 13 Wbb van toepassing. Dit houdt in dat voor álle bodemverontreiniging die is ontstaan 

na 1 januari 1987, geldt dat maatregelen moeten worden getroffen om de verontreiniging en de 

gevolgen van de verontreiniging ongedaan te maken. De zorgplicht is van toepassing op alle 



����������� 	
�����

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek Rustenburg / Julianaweg te Egmond aan den Hoef pagina 9 van 9 
Rapportnummer 14-2232-R01AvH 

bodemverontreiniging; reeds een lichte verontreiniging kan reden zijn tot het treffen van maatregelen. 

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de aangetoonde verontreiniging met zware metalen en PAK een 

historisch geval van verontreiniging betreft. 

 

Indien op de locatie graafwerkzaamheden plaats gaan vinden, kunnen aan het hergebruik van de 

vrijkomende grond beperkingen worden gesteld, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten en 

afwijkende samenstelling. Vrijkomende grond dient conform het Besluit Bodemkwaliteit te worden 

gekeurd voor toepassingsmogelijkheden elders of voor afvoer naar een erkend verwerker. Bij 

werkzaamheden in de grond dient tevens rekening gehouden te worden met de te treffen 

veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132. Voor verdere informatie over de 

mogelijkheden hiervan kunt u contact opnemen met de projectmanager. 
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Bijlage 1 Informatie onderzoekslocatie 

  



 

Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 14-2232

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 oktober 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1248&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1249&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1250&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1251&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1252&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1262&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1263&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1264&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1265&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1266&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=2426&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=2428&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1182&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1456&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1316&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1458&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1454&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=565&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=778&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=779&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=855&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1455&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=913&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=914&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=B&perceelnummer=1909&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1457&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1180&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1179&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1178&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=2427&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj&referentie=14-2232


Omgevingskaart Klantreferentie: 14-2232

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object EGMOND-BINNEN A 1455
Julianaweg 4, 1934 CG EGMOND AAN DEN HOEF
CC-BY Kadaster.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: EGMOND-BINNEN  A  1455 7-10-2014
 Julianaweg 4  1934 CG EGMOND AAN DEN HOEF 12:35:57
Uw referentie: 14-2232
Toestandsdatum: 6-10-2014

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: EGMOND-BINNEN A 1455
 Grootte: 11 a 39 ca
 Coördinaten: 105133-514880
 Omschrijving kadastraal object: WONEN ERF - TUIN
 Locatie: Julianaweg  4   
 1934 CG  EGMOND AAN DEN HOEF
 Julianaweg  6   
 1934 CG  EGMOND AAN DEN HOEF
 Julianaweg  8   
 1934 CG  EGMOND AAN DEN HOEF
 Julianaweg  10   
 1934 CG  EGMOND AAN DEN HOEF
 Rustenburg  1   
 1934 CA  EGMOND AAN DEN HOEF
 Rustenburg  2   
 1934 CA  EGMOND AAN DEN HOEF
 Rustenburg  3   
 1934 CA  EGMOND AAN DEN HOEF
 Rustenburg  4   
 1934 CA  EGMOND AAN DEN HOEF
 Rustenburg  5   
 1934 CA  EGMOND AAN DEN HOEF
 Ontstaan op: 23-8-1989
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75214     d.d. 26-7-2011 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EMD02&sectie=A&perceelnummer=1455&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj


Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: EGMOND-BINNEN  A  1455 7-10-2014
 Julianaweg 4  1934 CG EGMOND AAN DEN HOEF 12:35:57
Uw referentie: 14-2232
Toestandsdatum: 6-10-2014

Gerechtigde
EIGENDOM

 Woningstichting Kennemer Wonen
 Hertog Aalbrechtweg  18   
 1823 DL  ALKMAAR
 Postadres: Postbus: 5010
 1802 TA  ALKMAAR
 Zetel: ALKMAAR
 KvK-nummer: 37030589 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11468/90  reeks ALKMAAR      d.d. 9-8-2005 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
EGMOND-BINNEN  A  1455

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  11462/98  reeks ALKMAAR  

   d.d. 26-7-2005 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  11462/99  reeks ALKMAAR  

   d.d. 26-7-2005 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  11498/97  reeks ALKMAAR  

   d.d. 2-11-2005 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=184021538&subjectnummer=1105968917&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Woningstichting Kennemer Wonen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=37030589
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11468&nummer=90&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11462&nummer=98&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11462&nummer=99&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11498&nummer=97&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM&id=TSp229YGaSJUYh9RMcQj


 

Bijlage 1.2 Situatietekening 
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Bijlage 1.3 Overzichtsfoto’s 
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Foto 3 Foto 4 

  

 

 

Foto 5  

  

 

 



 

Bijlage 1.4 Gegevens vooronderzoek 

 

 

Watwaswaar.nl 

 

 

1907: 1951: 

  

 

 

1961:  

  

 



 

Bodem- en milieurapportage regionale uitvoeringsdienst 



Bodemrapportage

 
Dynamisch Rapport - 08-10-2014 

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 105110        Y 514875 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

Bodemlocaties Historisch Bodembestand (HBB)
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Informatie over geselecteerd gebied

 

Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)

 

Hoek Zeeweg

 

Gegevens locatie 

 

 

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

 

Onderzoeken bij deze locatie 

 

Hoek Zeeweg

 

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB) 

Locatiecode

GN037300278

Naam locatie

Hoek Zeeweg

Adres

Herenweg

Woonplaats

1935AA Egmond-Binnen

Gemeente

Bergen (NH.) (373)

Code Provincie (GLOBIS)

-

Beschikte status (provincie)

-

Asbeststatus

-

Vervolg in kader Wbb

voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)

bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de

onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet

bodembescherming

Vervolg in ander kader

Niet van toepassing

Convenant

-

Conclusie kort

voldoende onderzocht

Opmerkingen

transactie 1991  sterk verouderd onderzoek

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij Heden Heden Nee

Rapportnaam

Hoek Zeeweg

Soort onderzoek

Indicatief onderzoek, Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er

sprake is van bodemverontreiniging

Aanleiding

Transactie

Datum onderzoek

01-01-1991

Auteur en kenmerk

Grontmij 0744.btw/gvm

Conclusie onderzoek

Opmerkingen

onderzoek

bovengrond vak 5: hg (bestr. mid?)>a, slib 4: hg (bestr. mid?) >a

SIKB-ID

010373AA03730069065563603

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Julianaweg

Gegevens locatie 

 

 

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

 

Onderzoeken bij deze locatie 

 

VBO Julianaweg

 

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB) 

Locatiecode

GN037300268

Naam locatie

Julianaweg

Adres

Julianaweg

Woonplaats

1934CD Egmond aan den Hoef

Gemeente

Bergen (NH.) (373)

Code Provincie (GLOBIS)

-

Beschikte status (provincie)

-

Asbeststatus

-

Vervolg in kader Wbb

starten sanering, Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet

worden gestart met de sanering

Vervolg in ander kader

Niet van toepassing

Convenant

-

Conclusie kort

starten sanering

Opmerkingen

sterke olieverontreiniging, sanering gewenst  onderzoek uit 1982 ? , nooit

vervolg geweest

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam

VBO Julianaweg

Soort onderzoek

Indicatief onderzoek, Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er

sprake is van bodemverontreiniging

Aanleiding

Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek

01-08-1982

Auteur en kenmerk

Provincie Noord-Holland 2882

Conclusie onderzoek

Grondw: olie > c.

Opmerkingen

onderzoek

Grondwatersanering noodzakelijk.

SIKB-ID

010373AA03730054265550093

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

 

Adrescluster C0373000130

 

 

Adreslocaties bij dit cluster 

 

Bron(nen) bij dit cluster 

 

B0373052430

B0373050711

 

B0373050710

 

Adres

Herenweg 174

Woonplaats

1934BD Egmond Aan Den Hoef

Gemeente

Bergen (NH.) (373)

Adreslocatiecode Adres

A0373000311 Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Bedrijf-broncode

B0373052430

Soort bron

Vergunning plichtige activiteit Wet milieubeheer (WM)

Bedrijfsnaam

Auto- En Tweewielerbedrijf J.A

Adres

Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres

Periode (van-tot)

Onbekend-Onbekend

Opmerking

SBI-code : 5010/ Handel in en reparatie van autos (1)/ Wm-plichtig bedrijf/

Meldingsplichtig bedrijf/ Vervallen

Activiteit/oordeel

autoreparatiebedrijf/ potentieel ernstig verontreinigd (5)

Bedrijf-broncode

B0373050711

Soort bron

Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam

Esso

Adres

Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres

Herenweg 174

Periode (van-tot)

1955-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel

benzinepompinstallatie/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)

benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode

B0373050710

Soort bron

Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam

Esso

Adres

Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres

Herenweg 174

Periode (van-tot)

1961-Onbekend

Opmerking
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B0373050324

 

Activiteit/oordeel

benzinepompinstallatie/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)

Bedrijf-broncode

B0373050324

Soort bron

Vergunning plichtige activiteit Wet milieubeheer (WM)

Bedrijfsnaam

Karels, J.A.

Adres

Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres

Herenweg 174

Periode (van-tot)

1993-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel

motorfietsenhandel/ potentieel verontreinigd (1)
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•

•

•

•

Toelichting
 
Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over

bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een

plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.

Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of

ondergrondse tank.  

 

Toelichting op de velden - bodemlokatie

 
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare

onderzoek is toegekend. 
Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100

m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald 
Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor

mens, ecologie of verspreiding vastgesteld. 
Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed 
Ernstig, urgentie niet bepaald 
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van

een ernstig geval 
Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen) 
Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis

van HO of preHO) 
Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert voor mens,

ecologie of verspreiding 
Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor

vervolgonderzoek 
Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd

waarbinnen gesaneerd moet worden. 
Beschikte status (provincie): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag (provincie) een beschikking heeft

afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  

Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst

toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend. 
Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is

van een ernstige verontreiniging. 
Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest

verontreinigde grond. 
Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend 
Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest. 
Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest. 
Vervolg in kader WBB:  

o     HO: historisch onderzoek 

o     OO: oriënterend onderzoek 

o     NO: nader onderzoek 

o     SO: saneringsonderzoek 

o     SP: saneringsplan 

 
Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd 
Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico’s

van de verontreiniging te verminderen 
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt 
Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb

aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere

sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek

niet noodzakelijk 
Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet

bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans

wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht. 
 

Toelichting op de velden - bodemonderzoeken

 

Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe

grondwaterverontreinigingen. 
Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico’s voor

bewoning. 
Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties. 
BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks. 
Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik. 
Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend

bodemonderzoek uit te voeren. 
Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een

globaal onderzoek betreft. 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het

Besluit uniforme saneringen. 
Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit

uniforme saneringen. 
Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de

omvang en risico’s van verontreiniging. 
Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een

sanering is achtergebleven. 
Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende

activiteiten. 
Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op

een HO. 
Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik. 
Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht. 
Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering. 
Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen. 
Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd

worden door het bevoegd gezag. 
Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en

grondtransacties. 
Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken. 
Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen. 
Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven

met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 

o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 

o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 

o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 

o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 

o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 

o     Gw: grondwater 
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Toelichting op de velden - Historische bodembestanden

 
Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven

(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  

 

Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten

uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier

overgenomen.  

 

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 

potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4) 
potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6) 
potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet

worden aangepakt (klasse 7 en 8)  
 

Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide

adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf

gevonden).  

 

HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie

werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de

bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. 

 

Disclaimer

 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de

gegevens op het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht

u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt

reageren per e-mail naar afeitz@rudnhn.nl 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor

schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt

door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.  
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies,

gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan

wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de

gebruiker. 
 

Contactinformatie

 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, 1624 NR HOORN 

T 088-1021300, E afeitz@rudnhn.nl
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Bodemonderzoek Julianaweg 
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met olie in de Zilianaweg te Eod aan de Hoef.
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meente Egmond is een onderzoek liagesteld naar mogc-
lijke verontreiniging van de bodern in de Ji*1--•-
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ging met oJJe.

G-ezien de hoge concentraties die gevonden zjn wordt
geadvisee het grondwater ter plaatse te saneren.
Hierbij kan worder gedacht aan een bronnering, waar-

na het water via een olieafschejder wordt geloosd in
overleg met het Ho o gheemraadscap UItwaterende Sluizen
en de ofle word-t verwerkt.
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Tabe]. I. Concen-tratie aan ol.ie in grondwate (pg/i).
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Tabel II. Concentratie aan olie in grond (mg/kg).

O pzet onderzoek

Het doel van dit orinterende onderzoek is een globaal

antwoord te lwijgen op de vraag of en zo ja in welke ma-

te de bodem van de Julianaweg is veron-treinigd met olie.
Reken.ing houdend met de grondwa-terstromjg ter plaatse
en de bj g:raafwerkzaamheden geconsta-teere verontrel-
niging zijn een zes.tal monsterpunten gekozen.

Op monsterpunt 4 is een mengmonster samenges-ejd tot

een diepte van 2 m beneden. maaiveld. Het grondwa-ter :s
op zes lokaties met behuip van grondwaterpej].uj

bemonsterd. De peilbui.zen zijn geplaatst tot een 
d--A., te

van 2 m beneden maaiveld. De grondwaterfj].e5 hebben
een lengte van lm.

De m.onsternae is uitgevoerd. op 7 juli 1982. De analyse

is uitgevoerd op het Provinciaal Laboratorj.

De analyse van de olie is uitgevoerd met behuip van

een gaschromatografische scheidingstecjek.
De detektiegrens oor olie in grondwater bedraag 20g/1.
Voor grond bedraagt de detek-elegrens 1 mg/kg.
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Bijlage 2 Boorprofielen 



 

 

 



Projectnummer: 14-2232

Projectnaam: Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Opdrachtgever:

Boring: 101

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv): 80

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs, Zuigerboor

-230

Boring: 102

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv):

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

1

2

tegel0

Volledig tegel
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor-80

Boring: 103

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv):

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 104

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv):

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

1

tegel0

Volledig tegel
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectnummer: 14-2232

Projectnaam: Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Opdrachtgever:

Boring: 105

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv): 100

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor-130

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 106

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv): 150

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0

Volledig tegel
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
resten schelpen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 107

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv):

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

1

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 108

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv):

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

1

tegel0

Volledig tegel
-5

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50



Projectnummer: 14-2232

Projectnaam: Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Opdrachtgever:

Boring: 109

Datum plaatsing: 14-10-2014

GWS (cm-mv):

Opmerking:

Boormeester: M. van Dongen

0

50

1

tuin0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



 

Bijlage 3 Referentiekader 

 

 



 

REFERENTIEKADER 
 
Beschrijving geanalyseerde stoffen 

 
Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink) 

Deze zware metalen (soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m3) komen in de bodem van Nederland reeds van nature in kleine 

hoeveelheden voor in de bodem (gehalten van 0,1 tot ca. 100 mg/kg), welke niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid of het 

milieu en niet worden aangemerkt als een verontreiniging. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware metalen zijn in veel gevallen in 

het milieu terechtgekomen door verwerking van metaalertsen, metaalbewerking of galvaniseren / emailleren, glazuren van aardewerk 

(loodwit), metalen in drukinkt (pigmenten), cosmetica, katalysatoren, smeermiddelen, accu’s, batterijen, kunstmest en 

verbrandingsafval (sintels, cokes, vliegas en slakken). Zware metalen komen in de bodem vaak voor in puin, sintels en aardewerk. 

Door de toepassing van lood en antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus verspreid in het milieu 
terechtgekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden. 

 

Zware metalen worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en worden relatief langzaam getransporteerd met het 

grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreekbaar. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst 

geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en 

zijn pas giftig bij relatief hoge doses (giftigheid is ook afhankelijk van de combinatie van verschillende stoffen). Bariumzouten kunnen 

giftig zijn; dit is afhankelijk van de oplosbaarheid van dit zout. 

 

PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) 

PAK zijn teer- en roetachtige producten en worden gevormd bij diverse verbrandingsprocessen en chemische processen, veelal door 
onvolledige verbranding van koolstofverbindingen, bijv. bij de verbranding van cokes of steenkoolgas en uitlaatgassen van motoren. 

PAK kan in hoge gehalten voorkomen in asfalt, steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, stookplaatsen, zuiveringsslib en 

dakbedekkingsmaterialen en wordt toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale oliën en teer- en 

asfaltproducten. In de bodem komen PAK-verbindingen vaak voor in de vorm van koolas of sintels. In de uitlaatgassen van motoren 

komen PAK als roetdeeltjes voor; daarom worden in verkeersrijke gebieden relatief hoge achtergrondgehalten in de grond 

aangetroffen. PAK zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot 

nauwelijks met het grondwater verspreid. Sommige PAK, waaronder benzo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen 

daarom op de zwarte lijst voor.  

 
Minerale olie  

Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine-, diesel- en huisbrandolieverontreinigingen, smeerolie, snij- en 

walsolie, oplosmiddelen (terpentine en thinner) en teerolie; dit zijn mengsels van koolwaterstofketens met een lengte van C10 – C40. 

Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om welke olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en 

benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar in grondwater en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig 

en veel minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar en is in vergelijking tot de overige genoemde 

stoffen weinig giftig, maar kan wel stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken. Verontreinigingen met minerale olie komen 

veelvuldig voor. Minerale olie is in de meeste gevallen in de bodem terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of 

calamiteiten (morsen tijdens vullen, tanken e.d.). Een olieverontreiniging is meestal zintuiglijk zeer goed waarneembaar door 

geurafwijkingen en/of met behulp van de oliewatertest.  
 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (som 3) en naftaleen) worden gewonnen uit 

aardoliën en steenkoolteer en worden gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden aromaten toegevoegd 

aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater en 

zijn redelijk goed biologisch afbreekbaar. Ze worden in het algemeen redelijk snel met het grondwater verspreid. Benzeen is 

kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten worden als minder giftig aangemerkt. 

 

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogene verbinding, met name chloor en broom zijn in dit 

kader bekend. VOCl’s worden veelal gebruikt als ontvettingsmiddelen voor metalen, verfafbijtmiddel en chemisch reinigingsmiddel 

(chemische wasserijen), metaalindustrie en drukkerijen en als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of lijm. Met name 

verontreinigingen met TRI (trichlooretheen) en PER (tetrachlooretheen) komen veel voor. Chloorkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en 

goed oplosbaar in grondwater. Deze stoffen zijn zwaarder dan water en kunnen tot zeer diep in de bodem doordringen. Deze stoffen 

zijn biologisch afbreekbaar en giftig (dit geldt ook voor de afbraakproducten, zoals vinylchloride). Acute effecten zijn geïrriteerde 

slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden. 

 

Polychloorbifenylen (PCB’s) 

Lange tijd zijn PCB's op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatie vloeistof in transformatoren en condensatoren, als 
hydraulische vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel, weekmaker in kunststoffen en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm. Aangezien 

productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig zijn verboden, zijn deze  al lange tijd niet meer in de handel. Desondanks ligt er in 

de Nederlandse bodem en in het slib nog een erfenis, aangezien PCB's ruim 50 jaar zijn toegepast in industrie en techniek. En ook 

zijn er nog steeds transformatoren en condensatoren in gebruik die PCB's bevatten. Het overheidsbeleid is erop gericht deze 

apparaten zo snel mogelijk te reinigen of te verwijderen. Deze stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar, lossen goed op in olie, zijn 

carcinogeen, hopen op in vetweefsel en kunnen leverschade veroorzaken. De giftigheid verschilt per verbinding. 

 



 

Wettelijk toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde 

achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor 

grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, laatst gewijzigd op 3 april 2012 

(Staatscourant 2012, 6563). 

 

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 

van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van 

gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt 

overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron. 

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij 

dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van 

de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of 

dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per 

dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op 

de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen 
ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige 

bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van 

bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele 

eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de 

tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 
 

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet 

Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst 

van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige 

gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.  

 

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater 

verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: 
wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de 

actuele risico’s die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het 

gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden. Verder kan de noodzaak 

tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of 

een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.  

 

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 

concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-

waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor 
de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog 

voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 
Grondverzet 

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de grond. Voor 
toepassing van schone grond of licht en matig verontreinigde grond kan door het bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist (dit 

kan per gemeente of gebied verschillen). 

 

Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan worden toegepast, dan wel kan worden 

hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om: 

• Schone grond: vrij toepasbaar; 

• Licht en matig verontreinigde grond: kan op locatie en/of buiten de locatie worden toegepast als bodem of worden toegepast in 

een werk; 

• Sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (zoals zware metalen, PAK): kan onder speciale voorwaarden worden 

herschikt binnen het terrein; 
• Niet toepasbare grond: dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf. Hiervoor dient een niet-

reinigbaarheidsverklaring aangevraagd te worden bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Indien gewenst kan Inventerra advies geven over het hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zo nodig een partijkeuring 

uitvoeren. 

 

Indien sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook een saneringsplan noodzakelijk. 

Inventerra kan desgewenst een aanvullend of nader bodemonderzoek uitvoeren en een saneringsplan voor u opstellen en afstemmen 

met het bevoegd gezag. 
 



 

Bijlage 4 Analysecertificaten grond en grondwater 

 

 



T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 23-10-2014

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-10-2014

Julianaweg te Egmond a/d Hoef

14-2232
2014119570/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Julianaweg te Egmond a/d Hoef

1 2 3 4

M. van Dongen 1/2

14-2232

Analysecertificaat

23-10-2014/10:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-10-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014119570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.3% (m/m) 87.6 80.5 79.7Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 2.1 2.7 3.2Organische stof

Q 97.6% (m/m) ds 97.8 97.2 96.7Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 24mg/kg ds 42 <20 45Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 10mg/kg ds 16 11 22Koper (Cu)

S 0.18mg/kg ds 0.27 0.21 0.44Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.6mg/kg ds 6.2 4.3 5.5Nikkel (Ni)

S 54mg/kg ds 130 81 240Lood (Pb)

S 68mg/kg ds 110 28 91Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 3.8 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 7.4 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 19 <11 15Minerale olie (C21-C30)

5.5mg/kg ds 13 <5.0 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 47 <35 37Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 8310222

8310221

8310220

8310219

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Oct-2014

14-Oct-2014

14-Oct-2014

14-Oct-2014

Datum monstername



Julianaweg te Egmond a/d Hoef

1 2 3 4

M. van Dongen 2/2

14-2232

Analysecertificaat

23-10-2014/10:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

16-10-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014119570/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.34mg/kg ds 0.55 0.16 0.29Fenanthreen

S 0.13mg/kg ds 0.14 <0.050 0.081Anthraceen

S 1.5mg/kg ds 1.2 0.31 0.79Fluorantheen

S 0.75mg/kg ds 0.57 0.21 0.38Benzo(a)anthraceen

S 0.84mg/kg ds 0.61 0.25 0.43Chryseen

S 0.40mg/kg ds 0.27 0.11 0.18Benzo(k)fluorantheen

S 0.75mg/kg ds 0.47 0.15 0.32Benzo(a)pyreen

S 0.67mg/kg ds 0.44 0.14 0.31Benzo(ghi)peryleen

S 0.71mg/kg ds 0.44 0.14 0.30Indeno(123-cd)pyreen

S 6.2mg/kg ds 4.7 1.5 3.1PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1

MM2

MM3

MM4 8310222

8310221

8310220

8310219

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

14-Oct-2014

14-Oct-2014

14-Oct-2014

14-Oct-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014119570/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 8310219 106  5  50 05318697101

 8310219 104  5  50 05318696911

 8310219 105  0  50 05318697021

 8310219 107  0  50 05315796031

 8310219 108  5  50 05301494621

MM2 8310220 101  0  50 05318697001

 8310220 102  5  30 05318696921

 8310220 109  0  50 05318696951

MM3 8310221 105  100  130 05318696973

 8310221 106  100  150 05318697123

MM4 8310222 101  50  100 05318697052

 8310222 101  100  150 05318697013

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014119570/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014119570/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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3770 AL  Barneveld NL
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014119570/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8310219

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8310220  
Certificate no.: 2014119570
Sample description.:       MM2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8310222  
Certificate no.: 2014119570
Sample description.:       MM4
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T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 31-10-2014

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-10-2014

Julianaweg te Egmond a/d Hoef

14-2232
2014123403/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Julianaweg te Egmond a/d Hoef

1

M. van Dongen 1/2

14-2232

Analysecertificaat

31-10-2014/07:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-10-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014123403/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 95µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 37µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S 0.35µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S 0.16µg/Lo-Xyleen

S 0.38µg/Lm,p-Xyleen

S 0.54µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 101-1-1 8322534

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Oct-2014

Datum monstername



Julianaweg te Egmond a/d Hoef

1

M. van Dongen 2/2

14-2232

Analysecertificaat

31-10-2014/07:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-10-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014123403/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<4.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<7.0µg/LMinerale olie (C12-C16)

<8.0µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<8.0µg/LMinerale olie (C30-C35)

<8.0µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 101-1-1 8322534

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Oct-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014123403/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

101-1-1 8322534 101  130  230 08003524083

 8322534 101  130  230 06800986511

 8322534 101  130  230 06800986502

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014123403/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014123403/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



 

Bijlage 5 Toetsingswaarden grond en grondwater 



Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer 14-2232

Projectnaam Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Ordernummer

Datum monstername 14-10-2014

Monsternemer M. van Dongen

Certificaatnummer 2014119570

Startdatum 16-10-2014

Rapportagedatum 23-10-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,3

Organische stof % (m/m) ds 2,4 2,400

Gloeirest % (m/m) ds 97,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 24 93 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2366 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 10 20,41 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,18 0,2578 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,6 16,33 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 54 84,38 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 68 159,7 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 102,1 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0029

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0029

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0029

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0029

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0029

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0029

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0029

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0204 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,34 0,3400

Anthraceen mg/kg ds 0,13 0,1300

Fluorantheen mg/kg ds 1,5 1,5

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,75 0,75

Chryseen mg/kg ds 0,84 0,8400

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,4 0,4000

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,75 0,75

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,67 0,6700

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,71 0,7100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 6,2 6,125 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 8310219

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer 14-2232

Projectnaam Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Ordernummer

Datum monstername 14-10-2014

Monsternemer M. van Dongen

Certificaatnummer 2014119570

Startdatum 16-10-2014

Rapportagedatum 23-10-2014

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,6

Organische stof % (m/m) ds 2,1 2,100

Gloeirest % (m/m) ds 97,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 42 162,8 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2399 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 16 32,99 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,27 0,3876 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,2 18,08 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 130 204,3 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 110 260,4 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 7,4

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 19

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 13

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 47 223,8 * 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0033

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0033

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0033

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0033

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0033

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0033

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0033

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0233 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,55 0,5500

Anthraceen mg/kg ds 0,14 0,1400

Fluorantheen mg/kg ds 1,2 1,200

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,57 0,5700

Chryseen mg/kg ds 0,61 0,6100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,27 0,2700

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,47 0,4700

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,44 0,4400

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,44 0,4400

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 4,7 4,725 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM2 8310220

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer 14-2232

Projectnaam Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Ordernummer

Datum monstername 14-10-2014

Monsternemer M. van Dongen

Certificaatnummer 2014119570

Startdatum 16-10-2014

Rapportagedatum 23-10-2014

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 80,5

Organische stof % (m/m) ds 2,7 2,700

Gloeirest % (m/m) ds 97,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2335 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 11 22,22 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,21 0,3000 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,3 12,54 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 81 125,9 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 28 65,28 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,8

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0025

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,16 0,1600

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,31 0,3100

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,21 0,2100

Chryseen mg/kg ds 0,25 0,25

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,1100

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15 0,1500

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,14 0,1400

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,14 0,1400

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,5 1,540 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

3 MM3 8310221

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer 14-2232

Projectnaam Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Ordernummer

Datum monstername 14-10-2014

Monsternemer M. van Dongen

Certificaatnummer 2014119570

Startdatum 16-10-2014

Rapportagedatum 23-10-2014

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 79,7

Organische stof % (m/m) ds 3,2 3,200

Gloeirest % (m/m) ds 96,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 45 174,4 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2284 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 22 43,71 * 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,44 0,6261 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,5 16,04 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 240 369,6 ** 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 91 209,5 * 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 11

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 37 115,6 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0153 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,29 0,2900

Anthraceen mg/kg ds 0,081 0,0810

Fluorantheen mg/kg ds 0,79 0,7900

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,38 0,3800

Chryseen mg/kg ds 0,43 0,4300

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,18 0,1800

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,32 0,3200

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,31 0,3100

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,3 0,3000

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,1 3,116 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

4 MM4 8310222

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 14-2232

Projectnaam Julianaweg te Egmond a/d Hoef

Ordernummer

Datum monstername 24-10-2014

Monsternemer M. van Dongen

Certificaatnummer 2014123403

Startdatum 24-10-2014

Rapportagedatum 31-10-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 95 95 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 37 37 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L 0,35 0,3500 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L 0,16 0,1600

m,p-Xyleen µg/L 0,38 0,3800

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,54 0,5400 * 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,6300

Naftaleen µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,0700

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,0700

CKW (som) µg/L <1,6 1,120

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,1400 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,1400

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,1400

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,1400

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <4,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 101-1-1 8322534 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



 

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

Waarborging kwaliteit / Certificering 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit 

richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.  

 

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 

zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere 

(potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  

 

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek. 

 

Inventerra Milieuadviesbureau is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, certificaat EC-KWA-010062, voor het uitvoeren van 

partijkeuringen conform BRL SIKB 1000, VKB-protocol 1001, certificaat EC-SIK-10013 en voor het uitvoeren van veldwerk bij 

bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, VKB-protocollen 2001 en 2002, certificaat EC-SIK-20241. De naleving van de 

kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor 

Accreditatie (RvA).  

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd 

laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd 

zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Bodemonderzoek 

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of bestemming 

van de onderzochte locatie. Zodra grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het 

verrichtte bodemonderzoek niet en kunnen deze slechts gebruikt worden als indicatie voor de kwaliteit van de grond. Grond is in dat 

geval een bouwstof. Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een onderzoek te worden verricht in het kader van het 

Bouwstoffenbesluit, waarin wordt ingegaan op het gebruik en/of bestemming van de grond.  

 

Als tijdens het veldwerk in de bodem vermoedelijk asbesthoudende materialen worden waargenomen, dan komt dit in de 

profielbeschrijving en de conclusies naar voren. Opgemerkt wordt dat in de bodem aanwezig puin zeer vaak enig asbest bevat. 

Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 “Inspectie, monsterneming en analyse 

van asbest in bodem” (NNI, mei 2003) te worden uitgevoerd. 

 

Betrouwbaarheid / garanties 

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een 

zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale 

afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en 

een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen 

absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek 

gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten. 

 

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten 

en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet 

kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

 

 



 

 



  
 

 
 

Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001 voorwaarden van toepassing, 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001 onder nummer 84. 

 De voorwaarden staan vermeld op onze website www.hbadvies.nl. 

 

VKB 2001/2002/2018 

 

 

In opdracht van: 

Naam : EME II BV 
Postadres : Postbus 82 
Postcode + plaats : 1930 AB  Egmond aan Zee 
Contactpersoon : de heer P. Lammers 
 
Projectnummer : 14HB0896 
Datum : 22 december 2014 
Opgesteld door :  ing. J.N. Rood 
Gecontroleerd door : mevr. P.H.M. van der Heiden 
 
Aanleiding : Herinrichting 
Protocol :  NEN5740/5707 
Veldwerk :  conform certificaat BRL SIKB 2000 (K26636) 
Analyses :  ALcontrol Laboratories 
 
 
HB Adviesbureau 

Postadres : Postbus 9230 
  1800 GE  ALKMAAR 
Bezoekadres : Comeniusstraat 7 
Plaats : Alkmaar 
 
Telefoonnummer : 088-4720600 
E-mail : info@hbadvies.nl 
Internet : www.hbadvies.nl 
NEN-EN-ISO 9001 : certificaatnummer NCK.2010.700.ISO 

 
  

http://www.advies.nl/


 

 

 

HB Adviesbureau verklaart hierbij dat ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden zij op geen enkele wijze een relatie heeft 
met de opdrachtgever en/of eigenaar van de onderzoekslocatie, danwel dat sprake is van een gewaarborgde functiescheiding 
conform de geldende richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 
Hoewel HB Adviesbureau de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van dit onderzoek kan het geen volledige 
zekerheid bieden omtrent de aan- of afwezigheid van een verontreiniging voor het gehele onderzoeksgebied. Het onderzoek 
betreft een momentopname. HB Adviesbureau aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortvloeien 
uit beslissingen welke genomen zijn op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavig bodemonderzoek. 
HB Adviesbureau werkt samen met laboratoria, welke door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd zijn. De laboratoria 
bieden u de mogelijkheid om de juistheid en authenticiteit van de analyseresultaten te controleren. 
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 1. INLEIDING EN DOEL 

Door EME II BV is aan HB Adviesbureau opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend 
bodem- en asbest in grondonderzoek aan de Herenweg 174 te Egmond aan den Hoef. 
De topografische ligging en de kadastrale informatie van de onderzoekslocatie is weergegeven in 
bijlage I. Een overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage II. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het onderhavig onderzoek is: 
- de aanvraag van een omgevingsvergunning (voorgenomen bouwwerkzaamheden); 
- de toekomstige herinrichting van de locatie. 
 
De opdrachtgever wenst derhalve inzicht in de milieukundige situatie teneinde na te gaan of zich in de 
bodem verontreinigende stoffen bevinden in zodanige concentraties dat er belemmeringen kunnen 
ontstaan voor het beoogd gebruik. 
 
De opdrachtgever wenst (tevens) inzicht in: 
- de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende grond; 
- de in acht te nemen veiligheidsklasse conform de CROW 132 tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. 
 
Het onderhavig onderzoek is uitgevoerd: 
- conform de Nederlandse Norm "Bodemleidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend, oriënterend en nader onderzoek" (NEN 5725, d.d. januari 2009); 
- conform de Nederlandse Norm "Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" (NEN 5740, d.d. januari 
2009); 

- conform de Nederlandse Norm "Bodem, Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 
bodem en partijen grond" (NEN 5707, d.d. mei 2003). 

 
In hoofdstuk 2 worden de (historische) locatiegegevens en de onderzoekshypothese behandeld. Een 
beschrijving van het uitgevoerde veldwerk is te vinden in hoofdstuk 3. Hoofdstukken 4 t/m 6 betreffen 
de resultaten van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de analyses. Hoofdstuk 7 behandelt de 
veiligheid. In hoofdstuk 8 worden de conclusies en aanbevelingen genoemd. 
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 2. VOORONDERZOEK 

2.1. Inleiding 

In de NEN 5740 staat aangegeven dat een vooronderzoek (historisch onderzoek) uitgevoerd dient te 
worden conform de NEN 5725. Het uiteindelijk doel van het vooronderzoek is het presenteren van alle 
relevante informatie over de onderzoekslocatie. Deze informatie kan verkregen worden door onder 
andere het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar, de gemeente, het uitvoeren 
van een terreininspectie en/of archiefonderzoek. Op basis van de verzamelde informatie wordt het 
bodemonderzoek voorbereid en een onderzoekshypothese opgesteld. 
 
In de NEN 5725 is weergeven welke onderzoeksinspanning noodzakelijk is bij een bepaald type 
onderzoek. Voor de uitvoering van het voorliggend onderzoek blijkt dat een standaard vooronderzoek 
noodzakelijk is.  
 
HB Adviesbureau beschikt over een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal. Op basis van 
ervaring zullen de geschikte kaarten voor de onderzoekslocatie worden bestudeerd. Tevens is gebruik 
gemaakt van digitale mogelijkheden (watwaswaar.nl, Noord-Hollands archief en Google Earth). 
Middels het historisch kaartmateriaal is achterhaald of op de onderzoekslocatie gedempte sloten, 
dammen of voormalige bebouwing aanwezig zijn of zijn geweest.  
 
Onder andere zijn geraadpleegd: 
- Grote historische provincie atlas, Noord-Holland 1849-1859, uitgeverij Wolters-Noordhoff,      

d.d. 1992; 
- Atlas van historische topografische kaarten Noord-Holland (1894-1923), uitgeverij 12 Provinciën, 

d.d. 2003; 
- Grote provincie atlas, Noord-Holland (1991-1995), uitgeverij Wolters-Noordhoff, d.d. 1996; 
- Grote Topografische atlas van Nederland, West Nederland (1972-1988), uitgeverij Wolters-

Noordhoff, d.d. 1987; 
- Asbestsignaleringskaarten provincie Noord-Holland, kenmerk 06048 d.d. 9 mei 2008. 
 
Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD NHN) is navraag gedaan naar: 
- milieuarchieven; 
- hinderwetarchief; 
- bodemdossiers; 
- tankarchief. 
 
Het locatiebezoek c.q. de terreininspectie is voorafgaand aan het uitvoeren van het veldwerk 
uitgevoerd. 
 
In de NEN 5725 is aangegeven dat het beoordelen van de lokale bodemopbouw en geohydrologie 
voorafgaand noodzakelijk is. Verwacht wordt dat het vooraf vastleggen hiervan geen invloed heeft op 
het opstellen van de gekozen onderzoeksstrategie. Derhalve is het in het kader van een verkennend 
onderzoek niet zinvol deze bronnen te raadplegen. 
 

2.2. Resultaten en historische informatie 

In tabel 2.1 is verwoord welke informatie over de huidige en de historische terreinsituatie naar voren is 
gekomen tijdens het vooronderzoek betreffende de onderzoekslocatie en welke informatiebronnen er 
zijn geraadpleegd. Indien een ‘ja’ is weergeven is onder de tabel een toelichting opgenomen. 
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Tabel 2.1: Overzicht informatiebronnen en locatiegegevens 
 
Broninformatie 

Opdrachtgever ja 

Archiefonderzoek  ja 

Streekarchief nee 

Navraag omwonenden nee 

Eerdere onderzoeksrapporten ja 

(Historische) topografische atlas ja 

Luchtfotomateriaal ja 

Bodemkwaliteitskaart nee 

Asbestsignaleringskaarten ja 

Archeologische waarde kaart nee 

Archief ten behoeve van explosieven nee 

 
Basisinformatie 

Ligging in oud woongebied ja 

Oppervlakte onderzoekslocatie 1.190 m² 

Kadastrale aanduiding sectie A nr. 1456, 1457 
en 1458 

Vroeger gebruik van de locatie garage en tankstation 

Huidig gebruik van de locatie wonen 

Toekomstig gebruik van de locatie wonen 

Gebruik belendende percelen wonen en infrastructuur 

Oppervlaktewater op, langs of nabij de 
onderzoekslocatie 

nee 

Verhardingen ja 

 
Verontreinigingsbronnen 

Brandstoftank(s) ja 

Gedempte sloten niet bekend 

Brand(plaats) niet bekend 

Asbestverdacht materiaal ja 

Sloopwerkzaamheden niet bekend 

Funderings-/ ophooglaag, puinbijmengingen ja 

Gebruik/ opslag chemische middelen/ olie ja 

Andere bronnen, bijzonderheden niet bekend 
 
Opgemerkt wordt dat de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en/of volledig zijn. Voor het 
verkrijgen van informatie is HB Adviesbureau afhankelijk van deze bronnen, waardoor HB Adviesbureau niet kan instaan voor 
de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

 
 
In bijlage I is de topografische ligging en de kadastrale informatie van de onderzoekslocatie 
opgenomen. 
 
Volgens historisch kaartmateriaal is bekend dat op de onderzoekslocatie voormalige bebouwing 
(aanwezig in 1821) gesloopt is. Ten zuidoosten van de locatie bevond zich in de periode 1905-1931 
een halte van de stoomtram, waar naast personenvervoer ook goederenoverslag plaatsvond. De 
huidige bebouwing langs de Herenweg dateert uit 1920 (Bron: kadaster). Naar verwachting is het 
gebied voorafgaand aan de bouw van de thans aanwezige panden gedurende de exploitatieperiode 
van de stoomtram opgehoogd naar het niveau van de Herenweg. Omstreeks 1950 is achter de 
bedrijfsgebouwen van Herenweg 174 nog enige bebouwing aanwezig, welke na 1952 plaats heeft 
gemaakt voor woningbouw. 
 
In de periode tussen 1955 en 1990 is op de onderzoekslocatie aan de zijde van de Herenweg een 
tankstation voor het wegverkeer aanwezig geweest. Het pompeiland bevond zich langs de openbare 
weg en drie ondergrondse tanks waren aanwezig tussen de panden met huisnummers 174 en 176.  
 
Uit navraag bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD NHN blijkt voor het 
onderhavige onderzoek van belang zijnde gegevens beschikbaar zijn. Een uittreksel van de informatie 
is opgenomen in bijlage VIII. De opdrachtgever heeft diverse onderzoeksrapporten ter beschikking 
gesteld. HB Adviesbureau heeft recentelijk een onderzoek van de nabijgelegen Lamoraalweg 
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uitgevoerd. In de navolgende tekst wordt de voor onderhavig onderzoek relevante informatie 
weergegeven. 
 
BSB-bodemonderzoek aan de Herenweg 174  (Vermeer Milieutechniek, d.d. 27 juni 1997): 
- in 1990 zijn twee ondergrondse brandstoftanks gesaneerd, waarbij in de bodem geen verdachte 

waarnemingen zijn gedaan; 
- een derde in de openbare weg gelegen tank is inwendig gereinigd, maar niet verwijderd;  
- in de bovenste 1 à 1,5 m is lichte tot sterke bijmenging van puin, kolen en sintels aangetroffen; 
- bij de voormalige vulpunten  (boring 10) is ter hoogte van de grondwaterstand een lichte tot 

matige oliegeur vastgesteld, waarbij de grond sterk is verontreinigd met minerale olie; 
- de puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met diverse zware metalen, PAK en minerale 

olie; 
- de puinhoudende ondergrond is licht verontreinigd met lood, kwik en PAK; 
- het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. 
 
Verkennend bodemonderzoek perceel A-1456 aan de Rustenburg te Egmond aan den Hoef 
(HB Adviesbureau kenmerk 4000-A1, d.d. 3 december 2002): 
- de locatie betreft een garagebox, inpandig verhard met een betonvloer; 
- de bitumen houdende bovengrond is sterk verontreinigd met zink, matig verontreinigd met koper 

en lood en licht verontreinigd met diverse overige zware metalen, PAK en minerale olie; 
- de puinhoudende ondergrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, zink, PAK en 

minerale olie; 
- de ondergrond zonder bijmengingen is licht verontreinig met kwik en lood; 
- het grondwater is licht verontreinigd met arseen. 
 
Verkennend onderzoek rioleringswerkzaamheden aan de Lamoraalweg te Egmond aan den Hoef  
(HB Adviesbureau kenmerk 13HB0063_1, d.d. 10 december 2013): 
- in de boven- en ondergrond worden regelmatig bijmenging met puin, kolengruis en grind 

aangetoond, welke duiden op een ophooghistorie en invloeden uit de exploitatieperiode van de 
stoomtram; 

- in de grond met bodemvreemde bijmengingen zijn licht tot matig verhoogde concentraties met 
lood, PAK en kwik aangetroffen; 

- het grondwater is over het algemeen licht verontreinigd met barium en lokaal tevens met zink. 
 
Verkennend onderzoek Rustenburg/Julianaweg te Egmond aan den Hoef (Oesterbaai/Inventerra 
kenmerk PAV-43542, d.d. 5 november 2014): 
- de locatie betreft een perceel met tien woningen grenst aan de Lamoraalweg en bevindt zich ten 

oosten van onderhavige onderzoekslocatie; 
- de boven- en ondergrond zijn (ongeacht de aanwezigheid van puinbijmenging) over het algemeen 

licht verontreinigd met onder meer koper, kwik, lood, zink, PAK en minerale olie; 
- lokaal is in de puinhoudende ondergrond lood matig verhoogd aangetoond; 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium en xylenen. 
  
Aanvullend zijn de Asbestsignaleringskaarten provincie Noord-Holland, kenmerk 06048 d.d. 9 mei 
2008 geraadpleegd. De onderzoekslocatie ligt in een gebied met geen tot een geringe kans op de 
aanwezigheid van asbest in de bodem. Voor wat betreft openbare gebouwen bestaat een matige kans 
op de aanwezigheid van asbest. 
 
Uit het locatiebezoek/ de terreininspectie voorafgaand aan het uitgevoerde veldwerk blijkt dat inpandig 
de bebouwing verhard is met betonvloeren en behoudens de groenstrook langs de Rustenburg 
uitpandig tegelverharding is toegepast. 
 

2.3. Onderzoekshypothese en -opzet 

Op basis van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek dient een onderzoekshypothese te 
worden opgesteld. Aan de hand van de gestelde hypothese wordt vervolgens gekozen voor een 
onderzoeksopzet (strategie). In tabel 2.2 is de hypothese weergegeven alsmede de daaraan 
gekoppelde c.q. gevolgde onderzoeksstrategie. 
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Tabel 2.2 Onderzoekshypothesen en strategieën per deellocatie 
Hypothese Deellocatie Verwachte 

stoffen 
Protocol Strategie Toelichting 

Verdacht 
Voormalig 
tankstation 

Minerale olie 
en vluchtige 

aromaten 
NEN 5740 5.4 

De activiteiten zijn 
omstreeks 1990 gestaakt 

Verdacht Overig terrein 
Zware 

metalen en/of 
PAK 

NEN 5740 5.6 
Als gevolg van de ligging 

van de locatie in een 
gebied met ophooghistorie 
 Verdacht Puinbijmenging Asbest NEN 5707 

Paragraaf  
7.4.5 

5.1 Onderzoeksstrategie voor een kleinschalig onverdachte locatie (ONV); 
5.4 Onderzoeksstrategie voor een locatie met één of meer ondergrondse opslagtank(s) (VEP-BO); 
5.6 Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof 

op schaal van monsterneming (VED-HE); 
7.4.5 Onderzoeksstrategie voor een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld. 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- de mate van verontreiniging met zware metalen en/of PAK naar verwachting overeenkomt met 

de verhoogde achtergrondwaarden als gevolg van algemeen in het gebied voorkomende 
aanwezigheid van bijmenging met puin en kooltjes in de boven- en ondergrond. Derhalve wordt 
de locatie onderzocht volgens de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (NEN5740 
ONV, kleinschalig onverdacht); 

- door de opdrachtgever is aangegeven dat inpandig boren mogelijk is. 
 
Op de onderzoekslocatie is zoals vermeld op verzoek van de opdrachtgever een specifiek 
asbestonderzoek uitgevoerd conform de in tabel 2.3 vermelde protocollen. Aanvullend wordt op de 
locatie visueel aandacht besteed aan het voorkomen van asbestverdacht materiaal ter plaatse van de 
boorlocaties en in het opgeboorde materiaal. De overige delen van het terrein inclusief de aanwezige 
objecten worden op globale wijze beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 
 
Verwacht wordt dat met bovenstaande onderzoeksopzet een voldoende representatief beeld van de 
bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie wordt verkregen. 
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 3. BESCHRIJVING VELDWERK 

3.1. Uitvoering bodemonderzoek 

Het verrichten van boringen en het plaatsen van een peilbuis is onder verantwoording van de heer 
M. Ligthart conform VKB-protocol 2001 uitgevoerd op 11 december 2014.  
 
Een overzicht van de deellocaties en diepten van alle boringen en peilbuizen in meters minus 
maaiveld (m-mv) is weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde boringen en diepten 

Deellocatie Boringen Peilbuizen 

1,5 à 2,0 m-mv 2,5 à 3,0 m-mv 

Voormalig tankstation 05, 07, 08, 09, 10 04, 06 

Overig terrein 01, 02, 11, 12, 14 03, 13 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- vanwege de aanwezigheid van een bodemlaag van circa 0,6 meter, in afwijking op VKB-protocol 

2001, het opgeboorde materiaal plaatselijk per bodemlaag over een traject van maximaal 0,6 m 
bemonsterd is. Verwacht wordt dat dit geen invloed heeft op de analyseresultaten; 

- door het ontbreken van zintuiglijk verdachte waarnemingen wordt de peilbuis ter plaatse van de 
bronlocaties tevens representatief gesteld voor de algemene milieuhygiënische 
grondwaterkwaliteit; 

- de bovenzijde van de filterperforatie van de peilbuis tijdens de veldwerkzaamheden circa 0,5 
meter beneden de verwachte grondwaterstand is geplaatst; 

- ter plaatse van boring 12, 13 en 14 de vloeren doorboord zijn is met behulp van een betonboor. 
Het doorboren van de verharding valt buiten het VKB protocol 2001; 

- boring 01 gestaakt is op een met normaal handboormateriaal niet doorboorbare laag; 
- boring 09 gestaakt is in verband met mogelijk aanwezige kabels en leidingen; 
- de boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. Daar waar zand aanwezig is onder 

de grondwaterstand is gebruik gemaakt van een zuigerboor. 
 
De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven in bijlage II. De peilbuis is direct na 
plaatsing en voor monsterneming afgepompt tot een constante elektrische geleidbaarheid (EG) is 
bereikt. 
 
De grondwaterbemonstering is volgens VKB-protocol 2002 uitgevoerd door de heer M. Ligthart op 
11 december 2014. Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater in het veld 
gefiltreerd.  
 
In afwijking op de BRL SIKB2000 is het grondwater op verzoek van de opdrachtgever vanwege het 
spoedeisend karakter van het onderzoek op dezelfde dag van plaatsing bemonsterd (geen wachttijd 
van een week in acht genomen). 
 

3.2. Uitvoering asbestonderzoek 

Het asbestonderzoek is conform VKB-protocol 2018 uitgevoerd op 11 december 2014 onder 
verantwoording van de heer M. Ligthart, welke in het bezit is van een opleiding asbestherkenning. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering is door HB Adviesbureau in het kader van Arbo regelgeving voor 
asbestonderzoek een projectspecifieke risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse is voor uitvoering 
van de werkzaamheden geaccordeerd door een hogere veiligheidskundige. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder veiligheidsklasse 3T (volgens CROW 132). Gezien de 
verwachte hoeveelheid niet-hechtgebonden asbest (minder dan 100 mg/kg d.s. ongewogen) en een 
verwacht vochtpercentage hoger dan 10% zijn de veldwerkzaamheden met een deco-unit en 
standaard veiligheidsvoorzieningen uitgevoerd. Gebruik van specifieke adembeschermende 
maatregelen (P3-filter met aanblaasunit) zijn niet aan de orde. 
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Visuele inspectie 

Voorafgaand aan het graven van de gaten dient de onderzoekslocatie formeel gezien visueel 
geïnspecteerd te worden op het voorkomen van asbestverdacht materiaal aan (op en in) het maaiveld.  
 
Het uitvoeren van een visuele inspectie van het maaiveld is echter niet mogelijk als gevolg van de 
aanwezigheid van een gesloten verharding. 
 
 

Gaten 

Uitpandig zijn handmatig 7 gaten gegraven. De gaten zijn gecombineerd uitgevoerd met de boringen 
uit het verkennend bodemonderzoek, welke hiertoe zijn doorgezet tot 1,0 m-mv. 
 
De gegraven gaten en uitgevoerde boringen zijn weergegeven in tabel 3.2. De locaties van de gaten 
en de boringen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Tabel 3.2: Veldwerk asbest 

Deellocatie Gaten 
(0,5 m-mv) 

Boring 
(van 0,5-1,0 m-mv) 

Puinhoudende bovenlaag g01 t/m g07 

 
 
Ten behoeve van de bepaling van de aanwezigheid van asbest in de visueel niet waarneembare 
bodemfractie (fractie <16 mm) is al het uitgegraven materiaal door de veldwerkers gezeefd over een 
maaswijdte van 16 mm. Het materiaal dat op de zeef achterblijft, is visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 
 
Van de doorval zijn per gat representatieve grond(meng)monsters van circa 10 kg samengesteld. 
 
De afmetingen van de gegraven gaten en de wijze van monstersamenstelling zijn weergegeven in 
tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3: Afmetingen uitgevoerde gaten en monstersamenstelling 

Gat Lengte  
(in m) 

Breedte  
(in m) 

Diepte  
(in m) 

Grondmonster 

g01 0,3 0,3 0,6 GM01 

g02 0,3 0,3 0,5 GM02 

g03 0,3 0,3 0,5 GM03 

g04 0,3 0,3 0,5 GM04 

g05 0,3 0,3 0,5 GM05 

g06 0,3 0,3 0,5 GM06 

g07 0,3 0,3 0,6 GM07 

 
 
Opgemerkt wordt dat tijdens het graven van de gaten het percentage aan vocht in de bodem minimaal 
29,3% bedroeg (>10%), zodat er geen aanleiding was voor het werken met adembeschermende 
middelen. 
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 4. RESULTATEN GROND 

4.1. Veldwerk 

In tabel 4.1 is de algemene bodemopbouw weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Algemene bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Hoofdbestanddeel Bijmenging 

0,0 tot 2,8* zand 
niet tot matig humeus/siltig, 

niet tot zwak kleiig 
* = maximale boordiepte  

 
 
De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage III. 
 
Tijdens het veldwerk zijn de in tabel 4.2 vermelde waarnemingen gedaan die een verontreiniging van 
de grond doet vermoeden. 
 
Tabel 4.2: Zintuiglijke verdachte waarnemingen grond 

Boring Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

01 0,60 - 1,00 zwak puinhoudend 

1,00 - 1,60 sterk puinhoudend 

1,60 gestaakt op puin 

02 0,00 - 0,90 sporen puin 

 0,90 - 1,40 zwak slibhoudend 

03 0,30 - 0,50 matig puinhoudend, sterk kolengruishoudend, zwak baksteenhoudend 

 0,70 - 1,30 zwak puinhoudend 

04 0,90 - 2,00 sporen puin 

05 0,05 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 

06 0,07 - 0,60 zwak baksteenhoudend 

08 0,05 - 1,00 sporen puin 

09 0,00 - 0,50 laagjes beton 

 1,50 gestaakt wegens mogelijke kabels en leidingen 

10 0,10 - 0,30 uiterst betonhoudend, zwak puinhoudend 

12 0,16 - 0,50 matig puinhoudend, sporen beton, matig baksteenhoudend 

13 1,20 - 1,50 matige dieselgeur, matige olie-water reactie 

14 0,14 - 0,50 zwak baksteenhoudend 

 0,50 - 1,00 sporen puin 

gecombineerde gaten/boringen asbestonderzoek 

g01 0,10 - 0,60 matig puinhoudend, sporen slakken 

g02 0,05 - 1,00 sporen puin, sporen aardewerk, sporen slakken, brokken teer 

g03 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, sporen glas, sporen aardewerk, sporen metaal 

g04 0,05 - 0,40 sporen puin, sporen grind 

g05 0,05 - 0,50 sterk baksteenhoudend, zwak puinhoudend, zwak slakhoudend 

g06 0,05 - 0,50 sporen puin, sporen glas, sporen aardewerk, sporen metaal 

g07 0,05 - 0,60 sterk puinhoudend, sporen aardewerk 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- ter plaatse van de (voormalige) tanks (boringen 04 t/m 08), pompeiland (boring 09) en de vul-

ontluchtingspunten (boring 10) zintuiglijk geen verontreiniging met olieproducten is aangetroffen; 
- een olieverdachte waarneming is gedaan onder de bebouwing (boring 13);  
- bodemvreemde materialen kunnen duiden op verontreiniging met onder andere zware metalen 

en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
 
 
In tabel 4.3 zijn de visuele waarnemingen ten aanzien van het voorkomen van asbestverdachte 
materialen op de locatie weergegeven. Opgemerkt wordt dat een puinbijmenging in de bodem als 
asbestverdacht wordt beschouwd. 
 



HB Adviesbureau  

14HB0896  9 van 19 | Pagina 

Tabel 4.3: Zintuiglijk waarnemingen asbest 
Asbestverdacht materiaal op 
het maaiveld 

Asbestverdacht 
materiaal in het 

opgeboorde 
materiaal 

Puinbijmenging 
aanwezig

 
Overig asbestverdachte 

waarnemingen 

Nee Nee Ja Nee 

 
 
Aan de hand van tabel 4.3 wordt geconcludeerd dat in het opgeboorde materiaal een dermate 
hoeveelheid aan puinbijmenging aangetroffen is, welke formeel aanleiding geeft tot het uitvoeren van 
een asbestonderzoek. 
 
Op verzoek van de opdrachtgever is, zoals eerder is vermeld in hoofdstuk 2, een specifiek 
asbestonderzoek uitgevoerd. Voor de resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 
 

4.2. Uitvoering analyses 

In tabel 4.4 is een overzicht van de uitgevoerde grondanalyses en bijbehorende motivaties 
weergegeven.  
 
Tabel 4.4: Uitgevoerde analyses grond 

Bodemlaag 
locatie (traject)  

Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng) 
monster 

Analyse op Motivatie 

Ondergrond 
01 (0,6-1,6), 02  (0,9-1,4) 

1-20% puin 
1-5% slib 

MM01 

Standaard 
pakket 

Bepalen algemene 
milieuhygiënische kwaliteit 

Bovengrond 
03 (0,3-0,5) 

5-10% puin 
10-20% 

kolengruis 
M02 

Bovengrond 
02,04,05,06,11 (0,0-0,6) 
g02,g03,g04,g06 (0-0,55) 

<1-5% puin 
<1% aardewerk 

MM03 

Bovengrond 
901,g05,g07 (0,05-0,6) 

5-20% puin 
1-5% slakken 

<1% aardewerk 
MM04 

Bovengrond 
12, 14 (0,0-0,5) 

1-10% puin 
<1% beton 

MM05 

Ondergrond 
03,g02 (0,55-1,3) 

1-5% puin 
<1% aardewerk 

<1% slakken 
MM10 

Voormalig tankstation en olieverdachte waarneming 

Ondergrond 
13 (1,2-1,5) 

olie-waterreactie 
dieselgeur 

M06 

Minerale 
olie 

Vaststellen eventuele mate 
van verontreiniging 

Ondergrond voormalige 
tanks, 04,05 (0,5-1,5) 

<1% puin MM07 

Ondergrond vulpunt/ 
pompeiland, 09,10 (0,5-1,5) 

- MM08 

Ondergrond verwijderde 
tanks, 06,07,08 (0,5-1,6) 

- MM09 

Aanvullend onderzoek: uitsplitsen monsters MM04 

Bovengrond 
g01 (0,1-0,6) 

5-10% puin 
<1% slakken 

M11 

PAK, lood 
Vaststellen eventuele mate 

van verontreiniging 
Bovengrond 
g05 (0,05-0,5) 

10-20% puin 
1-5% slakken 

M12 

Bovengrond 
g07 (0,05-0,6) 

10-20% puin  
<1% aardewerk 

M13 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 
Het Standaardpakket Landbodem en grond (variant A) bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK-10), polychloorbifenylen (PCB-7) en minerale olie (C10-C40). Door middel van dit 
standaardpakket wordt een algemeen beeld van de kwaliteit van de grond verkregen. 

 
De monstersamenstelling heeft plaatsgevonden op basis van: 
- de mate van en type bijmenging in de bodem; 
- de ligging van de boringen. 
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De samenstelling van de bovenstaande grond(meng)monsters is weergegeven in bijlage IV. 
 
Het analyseren van een mengmonster heeft als voordeel dat, met een relatief gering budget, inzicht 
wordt verkregen in de kwaliteit van meer dan één bodemmonster. Een nadeel is dat, indien toch een 
verontreiniging wordt aangetoond, de herkomst en de mate van de verontreiniging niet exact bekend 
zijn. In dat geval dient overwogen te worden of de deelmonsters zonodig afzonderlijk, dienen te 
worden geanalyseerd op de verhoogd aangetoonde parameter. Tevens dienen de analyseresultaten 
kritisch te worden beoordeeld, daar een verontreiniging in één van de deelmonsters door menging in 
concentratie wordt verlaagd. 
 
Op basis van het aantreffen van een matig en sterk verhoogde concentratie aan lood en PAK in één 
van de mengmonsters (MM04), zijn op verzoek van de opdrachtgever de deelmonsters afzonderlijk op 
deze parameters onderzocht. 
 
 
Bepalen toetsingswaarden 

Ten behoeve van de toetsing zijn de percentages aan lutum en organische stof van alle 
grond(meng)monsters vastgesteld. Voor een omschrijving van de toetsingswaarden wordt verwezen 
naar bijlage VI. 
 

4.3. Analyseresultaten 

De volledige analyseresultaten voor de grond zijn in de vorm van afschriften van de originele 
analysecertificaten weergegeven in bijlage V. In de overschrijdingstabellen in bijlage IV zijn de 
berekende toetsingswaarden en de analyseresultaten (in mg/kg d.s.) voor de boven- en ondergrond 
weergegeven, voor zover sprake is van een verhoging ten opzichte van de AW-waarden.  
 
De toetsing is uitgevoerd volgens het toetsingskader van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(Circulaire bodemsanering 2013; Staatscourant 2013-16675, d.d. 27 juni 2013). 
 
In tabel 4.5 zijn de resultaten van de toetsing weergeven en welke parameter(s) als maatgevend wordt 
beschouwd. 
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Tabel 4.5: Overschrijdingstabel grond 
Bodemlaag 
locatie (traject)  

Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng)monster Maximale 
toetsingswaarde 

Maatgevende 
parameter(s) 

<AW >AW >T >I 

Ondergrond 
01 (0,6-1,6), 02  (0,9-1,4) 

1-20% puin 
1-5% slib 

MM01  x   Cu, Hg, Pb 

Bovengrond 
03 (0,3-0,5) 

5-10% puin 
10-20% 

kolengruis 
M02  x   Cu, Hg, Pb, Zn 

Bovengrond 
02,04,05,06,11 (0,0-0,6) 
g02,g03,g04,g06 (0-0,55) 

<1-5% puin 
<1% aardewerk 

MM03  x   Hg, Pb, Zn 

Bovengrond 
901,g05,g07 (0,05-0,6) 

5-20% puin 
1-5% slakken 

<1% aardewerk 
MM04    x PAK 

Bovengrond 
12, 14 (0,0-0,5) 

1-10% puin 
<1% beton 

MM05  x   Zn 

Ondergrond 
13 (1,2-1,5) 

olie-waterreactie 
dieselgeur 

M06    x M.O. 

Ondergrond voormalige 
tanks, 04,05 (0,5-1,5) 

<1% puin MM07 x    - 

Ondergrond vulpunt/ 
pompeiland, 09,10 (0,5-1,5) 

- MM08 x    - 

Ondergrond verwijderde 
tanks 06,07,08 (0,5-1,6) 

- MM09 x    - 

Ondergrond 
03,g02 (0,55-1,3) 

1-5% puin 
<1% aardewerk 

<1% slakken 
MM10   x  Pb, Zn 

Bovengrond 
g01 (0,1-0,6) 

5-10% puin 
<1% slakken 

M11    x Pb 

Bovengrond 
g05 (0,05-0,5) 

10-20% puin 
1-5% slakken 

M12  x   Pb, PAK 

Bovengrond 
g07 (0,05-0,6) 

10-20% puin  
<1% aardewerk 

M13    x PAK 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 
Cu = koper    Hg = kwik    Pb = lood   Zn =zink    M.O. = minerale olie 

 
 
Opgemerkt wordt dat: 
- op basis van het oliechromatogram gesteld kan worden dat de aangetroffen verontreiniging met 

minerale olie ter plaatse van boring 13 (M06) veroorzaakt wordt door een vluchtige oliesoort 
(benzine-achtig); 

- de aangetoonde verontreiniging aan zware metalen en PAK vermoedelijk wordt veroorzaakt 
door de aangetroffen bijmenging met bodemvreemd materiaal. 

 
Op basis van ervaringsfeiten kunnen concentraties aan zware metalen en PAK op korte onderlinge 
afstand sterk variëren. Het is derhalve niet geheel uitgesloten dat concentraties plaatselijk de 
I-waarden overschrijden. Verwacht wordt dat middels het uitgevoerde bodemonderzoek een 
gemiddeld beeld van de bodemkwaliteit wordt gepresenteerd. Een aanvullend bodemonderzoek wordt 
derhalve niet zinvol geacht. 
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4.4. Indicatieve toetsing verwerkingsmogelijkheden  

Formeel kunnen de in dit verkennend bodemonderzoek verkregen analyseresultaten niet worden 
getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Om toch een indicatie te krijgen van de 
verwerkingsmogelijkheden van de diverse grond(lagen) is op verzoek van de opdrachtgever tevens 
een indicatieve beoordeling aan de samenstellingseisen van het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd. 
Voor een toelichting van de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit wordt 
verwezen naar bijlage VII. 
 
In tabel 4.6 zijn toepassingsmogelijkheden weergegeven, bepaald aan de hand van een indicatieve 
toetsing van de beschikbare gegevens aan de samenstellingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Tabel 4.6: Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

Bodemlaag 
locatie (traject)  

Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng) 
monster 

Kwaliteits 
klasse 

Op basis van 

Ondergrond 
01 (0,6-1,6), 02  (0,9-1,4) 

1-20% puin 
1-5% slib 

MM01 Industrie Cu 

Bovengrond 
03 (0,3-0,5) 

5-10% puin 
10-20% kolengruis 

M02 Wonen Cu, Hg, Pb, Zn 

Bovengrond 
02,04,05,06,11 (0,0-0,6) 
g02,g03,g04,g06 (0-0,55) 

<1-5% puin 
<1% aardewerk 

MM03 Industrie Zn, PAK 

Bovengrond 
901,g05,g07 (0,05-0,6) 

5-20% puin 
1-5% slakken 

<1% aardewerk 
MM04 

Niet 
toepasbaar 

PAK  
(zie M11-M13) 

Bovengrond 
12, 14 (0,0-0,5) 

1-10% puin 
<1% beton 

MM05 Wonen Zn 

Ondergrond 
13 (1,2-1,5) 

olie-waterreactie 
dieselgeur 

M06 
Niet 

toepasbaar 
M.O. 

Ondergrond voormalige 
tanks, 04,05 (0,5-1,5) 

<1% puin MM07 #  

Ondergrond vulpunt/ 
pompeiland, 09,10 (0,5-1,5) 

- MM08 #  

Ondergrond verwijderde 
tanks 06,07,08 (0,5-1,6) 

- MM09 #  

Ondergrond 
03,g02 (0,55-1,3) 

1-5% puin 
<1% aardewerk 

<1% slakken 
MM10 Industrie Pb, Zn 

Bovengrond 
g01 (0,1-0,6) 

5-10% puin 
<1% slakken 

M11 
Niet 

toepasbaar 
Pb 

Bovengrond 
g05 (0,05-0,5) 

10-20% puin 
1-5% slakken 

M12 Wonen Pb, PAK 

Bovengrond 
g07 (0,05-0,6) 

10-20% puin  
<1% aardewerk 

M13 
Niet 

toepasbaar 
PAK 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 
Cu = koper    Hg = kwik    Pb = lood   Ni = nikkel    Zn =zink    M.O. = minerale olie 
# in de betreffende monsters is analytisch geen minerale olie aangetoond. Het vaststellen van indicatieve 

verwerkingsmogelijkheden op basis van één parameter is naar verwachting onvoldoende representatief  
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 5. RESULTATEN GRONDWATER 

5.1. Veldwerk 

In tabel 5.1 zijn de algemene waarnemingen aan het grondwater weergegeven. De elektrische 
geleidbaarheid van het grondwater is gemeten bij plaatsing van de peilbuizen. De troebelheid en de 
zuurgraad (pH) van het grondwater zijn gemeten bij de monstername (in afwijking op de voorschriften 
op dezelfde dag, wegens het spoedeisend karakter van het onderzoek). 
 
Tabel 5.1: Algemene waarnemingen grondwater 

Peilbuis Grondwaterstand 
(m-mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Zuurgraad 
(pH) 

03 1,22 8,64 570 6,6 

04 1,15 5,52 420 6,8 

06 1,26 4,32 1.020 7,1 

13 1,20 12,36 920 7,1 

 
 
Aan het grondwater is geen kenmerk van een mogelijke verontreiniging waargenomen. 
 

5.2. Uitvoering analyses 

In tabel 5.2 is een overzicht van de uitgevoerde grondwateranalyses en de bijbehorende motivaties 
weergegeven. 
 
Tabel 5.2: Uitgevoerde analyses grondwater 

Peilbuis Zintuiglijke 
waarneming 

Analyse op Motivatie 

03 - Standaardpakket 
Bepalen algemene milieuhygiënische 

kwaliteit 

04 - 
Minerale olie en aromaten BTEXN Bepalen concentraties aan voormalige 

bedrijfsvoering gerelateerde stoffen 
06 - 

13 - Min. olie, aromaten BTEXN en VOCl 
Het standaardpakket voor grondwater (variant B) bestaat uit de analyses op zware metalen (9 stuks), vluchtige koolwaterstoffen 
(BTEXXS), naftaleen, vluchtige organo halogeenverbindingen (o.a. VOCl) en minerale olie (C10-C40). Door middel van dit 
standaardpakket wordt een algemeen beeld van de kwaliteit van het grondwater verkregen. 

 

5.3. Analyseresultaten 

De volledige analyseresultaten voor het grondwater zijn in de vorm van afschriften van de originele 
analysecertificaten weergegeven in bijlage V. In de overschrijdingstabellen in bijlage IV zijn de 
analyseresultaten voor grondwater (in µg/l) weergegeven, voor zover sprake is van een verhoging ten 
opzichte van de S-waarden. De S- en I-waarden voor grondwater zijn onafhankelijk van het 
bodemtype. Voor de omschrijving van de toetsingswaarden wordt verwezen naar bijlage VI. 
 
De toetsing is uitgevoerd volgens het toetsingskader van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(Circulaire bodemsanering 2013; Staatscourant 2013-16675, d.d. 27 juni 2013). 
 
In tabel 5.3 zijn de resultaten van de toetsing weergeven en welke parameter(s) als maatgevend wordt 
beschouwd. 
 
Tabel 5.3: Overschrijdingstabel analyses grondwater 

Peilbuis Zintuiglijke 
waarneming 

 

Maximale 
toetsingswaarde 

Maatgevende parameter(s) 

<S >S >T >I 

03 -  x   Ba, Zn 

04 - x    - 

06 - x    - 

13 - x    - 
Ba = barium    Zn =zink 



HB Adviesbureau  

14HB0896  14 van 19 | Pagina 

Opgemerkt wordt dat: 
- barium van nature vaker in verhoogde concentraties wordt aangetroffen; 
- de oorzaak van de verhoogd aangetoonde concentratie aan zink niet bekend is; 
- ondanks de monstername zonder inachtneming van de gebruikelijke wachttijd (1 week) geen 

voor dit gebied afwijkende concentraties aan zware  metalen zijn gemeten; 
- het niet aantreffen van een verontreiniging met olieproducten in het grondwater ter plaatse van 

de voor olieproducten verdachte peilbuis 13 duidt op een verontreiniging in de grond van een 
geringe omvang. 

 
Op basis van de bovenstaande onderzoeksresultaten wordt een aanvullend c.q. nader 
grondwateronderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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 6. RESULTATEN ASBEST 

6.1. Veldwerk 

Bodemopbouw 

Voor de beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar de resultaten van het veldwerk van 
het verkennend bodemonderzoek (paragraaf 4.1). 
 
De profielbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage III. 
 
 
Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldwerk is zowel tijdens de visuele inspectie van het maaiveld alsmede in het uitgegraven 
materiaal uit de gaten visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Wel zijn waarnemingen 
van bodemvreemd materiaal gedaan (zie tabel 4.1), welke kunnen duiden op asbestverdachtheid. 
 

6.2. Uitvoering analyses 

In tabel 6.1 is een overzicht van de uitgevoerde asbestanalyses en bijbehorende motivaties 
weergegeven. 
 
Tabel 6.1: Overzicht geanalyseerde materiaal- en grondmonsters 

Gat  Analyse(meng)monster Analyse volgens Motivatie 

Fractie < 16 mm 

g01+g05+g07 GMM01* 
NEN5707 

Bepalen aanwezigheid en 
concentratie aan asbest in de visueel 

niet zichtbare fractie g02+g03+g04+g06 GMM02* 

GM = Grondmonster 
* Door het laboratorium is een mengmonster samengesteld met een gewicht van circa 10 kg. 

 
 
Opgemerkt wordt dat de fractie < 500 µm in dit stadium van het onderzoek kwalitatief is gecontroleerd. 
 
De monstersamenstelling heeft plaatsgevonden op basis van de mate van en type bijmenging in de 
bodem. 

6.3. Analyseresultaten 

De volledige analyseresultaten van de asbestanalyses zijn in de vorm van afschriften van de originele 
analysecertificaten weergegeven in bijlage V.  
 
De totale concentratie aan asbest wordt conform de NEN 5707 bepaald door de concentratie visueel 
zichtbaar asbest (fractie > 16 mm) te sommeren met de concentratie visueel niet zichtbaar asbest 
(fractie < 16 mm). Aangezien tijdens de veldwerkzaamheden geen visuele waarnemingen ten aanzien 
van asbest zijn gedaan, is de totale concentratie gelijk aan het visueel niet zichtbaar asbest (fractie 
< 16 mm). 
 

Fractie < 16 mm 

In tabel 6.2 is deze concentratie weergegeven alsmede welke asbestsoorten in hecht- en/of niet-
hechtgebonden vorm zijn aangetoond. 
 
Tabel 6.2: Aangetoonde asbestsoorten fractie < 16 mm 

Gat  Monster  Gewogen concentratie 
asbest (mg/kg d.s.) 

Asbestsoort Hechtgebonden 

chr cro amo ja nee 

g01+g05+ 
g07 

GMM01 - - - - - - 

g02+g03+ 
g04+g06 

GMM02 - - - - - - 

chr = chrysotiel, cro = crocidoliet, amo = amosiet 
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In beide onderzochte grondmengmonsters is analytisch geen asbest boven de bepalingsgrens 
aangetoond Opgemerkt wordt dat kwalitatief in de fractie < 500 µm evenmin asbest is aangetoond. 
 
 

Totale concentratie asbest 

Conform de NEN 5707 wordt de totale asbestconcentratie voor asbest in de grond bepaald door het 
sommeren van de concentraties aan asbest in de zichtbare fractie > 16 mm en de niet zichtbare 
grondfractie < 16 mm. De optelling en de toetsing aan de I-waarde is weergegeven in tabel 6.3. 
 
Tabel 6.3: Overschrijdingstabel asbest in grond (mg/kg d.s.) 

Gat  Gewogen 
concentratie asbest 

fractie > 16 mm 

Gewogen concentratie 
asbest fractie < 16 mm 

Totaal gewogen 
concentratie asbest  

(mg/kg d.s) 

Toetsingswaarde 

g01+g05+ 
g07 

v.n.a a.n.a 0,0 

100 
g02+g03+ 
g04+g06 

v.n.a a.n.a 0,0 

v.n.a. visueel niet aangetroffen 
a.n.a. analytisch niet aantoonbaar (geen asbest boven de bepalingsgrens aangetoond) 

 
 
Uit de toetsing van de totale gewogen concentratie asbest blijkt dat in de onderzochte grond geen 
asbest boven de bepalingsgrens is aangetoond (niet verontreinigd). 
 

Maaiveld 

Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
Opgemerkt dat uitsluitend bij g03 het maaiveld inspecteerbaar was. Op het overige (puinhoudende) 
deel van de locaties was verharding aanwezig en derhalve uitgesloten van inspectie. 
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 7. VEILIGHEID 

Voor de uitvoering van werken in de bodem dient te worden nagegaan of de toepassing van 
arbeidshygiënische maatregelen noodzakelijk is.   
 
Indien sprake is van verontreinigde grond moet, bij de uitvoering van werkzaamheden in en met deze 
grond, veilig worden gewerkt conform de wettelijke voorschriften. De wettelijke voorschriften zijn 
vastgelegd in het nieuwe Arbobesluit, en de daaraan gekoppelde Arbobeleidsregels, dat 1 juli 1997 
van kracht is geworden.  
 
Ter invulling van de wettelijke voorschriften is door het CROW publicatie 132 uitgegeven ('Werken in 
of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater'; 4

e
 geheel herziene druk d.d. december 

2008).  
 
In de tabel 7.1 is per (meng)monster weergegeven welke veiligheidsklasse middels de CROW-
publicatie is vastgesteld. Opgemerkt wordt dat voor het grondwater geen verhoogde 
veiligheidsklassen van toepassing zijn. 
 
Hierbij geldt bij bodem: 
- Gebruiksfunctie “landbouw/natuur en wonen Geen veiligheidsklasse 
- Gebruiksfunctie “Industrie” en “niet toepasbaar” (grond <I-waarde) Basisklasse  
- Interventiewaarde overschrijding T&F klasse bepalen 
 
Tabel 7.1: Veiligheidsklassen grond 

Locatie en/of 
bodemtype 

Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng) 
monster 

Veiligheidsklasse Op basis van 

Ondergrond 
01 (0,6-1,6), 02  (0,9-1,4) 

1-20% puin 
1-5% slib 

MM01 Basisklasse Cu 

Bovengrond 
03 (0,3-0,5) 

5-10% puin 
10-20% kolengruis 

M02 Geen - 

Bovengrond 
02,04,05,06,11 (0,0-0,6) 
g02,g03,g04,g06 (0-0,55) 

<1-5% puin 
<1% aardewerk 

MM03 Basisklasse Zn, PAK 

Bovengrond 
901,g05,g07 (0,05-0,6) 

5-20% puin 
1-5% slakken 

<1% aardewerk 
MM04 zie M11-M13  

Bovengrond 
12, 14 (0,0-0,5) 

1-10% puin 
<1% beton 

MM05 Geen - 

Ondergrond 
13 (1,2-1,5) 

olie-waterreactie 
dieselgeur 

M06 1T M.O. 

Ondergrond voormalige 
tanks, 04,05 (0,5-1,5) 

<1% puin MM07 Geen - 

Ondergrond vulpunt/ 
pompeiland, 09,10 (0,5-
1,5) 

- MM08 Geen - 

Ondergrond verwijderde 
tanks 06,07,08 (0,5-1,6) 

- MM09 Geen - 

Ondergrond 
03,g02 (0,55-1,3) 

1-5% puin 
<1% aardewerk 

<1% slakken 
MM10 Basisklasse Pb, Zn 

Bovengrond 
g01 (0,1-0,6) 

5-10% puin 
<1% slakken 

M11 3T Pb 

Bovengrond 
g05 (0,05-0,5) 

10-20% puin 
1-5% slakken 

M12 Geen - 

Bovengrond 
g07 (0,05-0,6) 

10-20% puin  
<1% aardewerk 

M13 3T PAK 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 

 
De voor het werk te treffen veiligheidsmaatregelen dienen te zijn opgenomen in een Veiligheids- en 
Gezondheidsplan (V&G-plan). De veiligheidskundige van de uitvoerende partij dient voorafgaand aan 
de uitvoering van werkzaamheden, een definitieve uitspraak te doen over de veiligheidsmaatregelen.  
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 8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek Herenweg 174 te Egmond aan den Hoef 
wordt het onderstaande geconcludeerd: 
 
Grond 
- de puinhoudende boven en ondergrond is algemeen licht verontreinigd met de zware metalen 

koper, kwik en lood (>AW-waarden); 
- lokaal (locatie g01) is de puinhoudende bovengrond sterk verontreinigd met lood (>I-waarde); 
- lokaal (locatie g07) is de puinhoudende bovengrond sterk verontreinigd met PAK (>I-waarde); 
- lokaal is de puin- en slakkenhoudende ondergrond matig verontreinigd met lood en zink 

(>T-waarden); 
- lokaal is de olieverdachte ondergrond sterk verontreinigd met minerale olie (>I-waarde), het 

betreft een benzine-achtige oliesoort; 
- ter plaatse van het voormalige tankstation is de grond niet verontreinigd met olieproducten 

(<AW-waarden). 
 
Grondwater 
- het grondwater is lokaal licht verontreinigd met barium en zink (>S-waarden); 
- het grondwater ter plaatse van het voormalige tankstation, alsmede ter plaatse van sterk met 

olie verontreinigde ondergrond (locatie 13) is niet verontreinigd met olieproducten. 
 
Asbest 
- de puinhoudende bovengrond is niet verontreinigd met asbest (alle concentraties lager dan de 

detectiegrens); 
- de resultaten van de bovengrond worden op basis van de vermoedelijke ophooghistorie tevens 

representatief gesteld voor de ondergrond. 
 
Tabel 8.1: Overzicht milieuhygiënische kwaliteit en berekening veiligheidsklassen 

Bodemlaag 
locatie (traject) 

Zintuiglijke 
waarneming 

(Meng)monster Toetsing 
Wbb 

Indicatieve  
toetsing Bbk 

Veiligheids- 
klasse 

Ondergrond 
01 (0,6-1,6), 02 (0,9-1,4) 

1-20% puin 
1-5% slib 

MM01 >AW Industrie Basis 

Bovengrond 
03 (0,3-0,5) 

5-10% puin 
10-20% kolengruis 

M02 >AW Wonen Geen 

Bovengrond 
02,04,05,06,11 (0,0-0,6) 
g02,g03,g04,g06 (0-0,55) 

<1-5% puin 
<1% aardewerk 

MM03 >AW Industrie Basis 

Bovengrond 
901,g05,g07 (0,05-0,6) 

5-20% puin 
1-5% slakken 

<1% aardewerk 
MM04 >I 

Niet 
toepasbaar 

zie M11-M13 

Bovengrond 
12, 14 (0,0-0,5) 

1-10% puin 
<1% beton 

MM05 >AW Wonen Geen 

Ondergrond 
13 (1,2-1,5) 

olie-waterreactie 
dieselgeur 

M06 >I 
Niet 

toepasbaar 
1T 

Ondergrond voormalige 
tanks, 04,05 (0,5-1,5) 

<1% puin MM07 <AW geen oordeel 

Ondergrond vulpunt/ 
pompeiland, 09,10 (0,5-1,5) 

- MM08 <AW geen oordeel 

Ondergrond verwijderde 
tanks 06,07,08 (0,5-1,6) 

- MM09 <AW geen oordeel 

Ondergrond 
03,g02 (0,55-1,3) 

1-5% puin 
<1% aardewerk 

<1% slakken 
MM10 >T Industrie Basis 

Bovengrond 
g01 (0,1-0,6) 

5-10% puin 
<1% slakken 

M11 >I 
Niet 

toepasbaar 
3T 

Bovengrond 
g05 (0,05-0,5) 

10-20% puin 
1-5% slakken 

M12 >AW Wonen Geen 

Bovengrond 
g07 (0,05-0,6) 

10-20% puin  
<1% aardewerk 

M13 >I 
Niet 

toepasbaar 
3T 

M = individueel monster, MM = mengmonster 

Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-10%, sterk 10-20%, uiterst 20-50%, (vrijwel) volledig >50% 
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Veiligheid 

- bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het treffen van 
arbeidshygiënische maatregelen volgens de CROW publicatie 132; 

- indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de sterk met PAK en/of lood verontreinigde grond, 
is de veiligheidsklasse 3T van toepassing; 

- ter plaatse van de sterk met olieproducten verontreinigde ondergrond is de veiligheidsklasse 1T 
van toepassing; 

- bij waarneming van bodemvreemde bijmenging preventief rekening te houden met de 
Basisklasse; 

- de veiligheidskundige van de uitvoerende partij dient voorafgaand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden een definitieve uitspraak te doen of de te nemen maatregelen. 

 
Opgemerkt wordt dat: 
- de aangetoonde verontreinigingen met zware metalen en PAK vermoedelijk in relatie staan met 

de aangetroffen bijmengingen met bodemvreemd materiaal (ophooghistorie); 
- de onderzoekshypothese zoals vermeld in paragraaf 2.3 van een verdachte locatie op basis van 

de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen bevestigd is; 
- De hypothese van verdachtheid op de aanwezigheid van olieproducten bij het voormalig 

tankstation niet bevestigd is; 
- de aangetroffen verontreiniging met minerale olie in de ondergrond mogelijk van een geringe 

omvang is (niet ter plekke in het grondwater aangetoond). 
 
Aanbevolen wordt om: 
- het voorliggende bodemonderzoek toe te voegen aan de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning ten behoeve van de voorgenomen herinrichting en woningbouw; 
- de resultaten van het onderzoek ter informatie voor te leggen aan overige betrokkenen; 
- de omvang van de verontreinig met minerale olie in de ondergrond na sloop van de aanwezige 

bebouwing af te perken ten behoeve van het vaststellen van de omvang en een eventueel 
noodzakelijk gebleken verwijdering; 

- de aangetoonde sterke verontreinigingen met lood en PAK in de bovengrond, alsmede de sterke 
verontreiniging met minerale olie in de ondergrond voorafgaand aan de voorgenomen 
herinrichting te verwijderen via een BUS-saneringsprocedure; 

- bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening te houden met de bodemkwaliteit en de daarbij 
behorende veiligheidsmaatregelen; 

- na een uit te voeren sanering de voor het toekomstig (gewijzigde) bodemgebruik ongeschikte of 
overtollige grond af te voeren naar een erkende verwerkingslocatie. 
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BIJLAGE IV Toetsingstabellen 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 75.1 75.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.8 2.8  --      

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 49.3 49.3  --   920 20 

cadmium mg/kg <0.2 0.232 0.232  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.3 7.44 7.44  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 29 57.2 57.2 * IN 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.53 0.748 0.748 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 130 199 199 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.5 0.5 0.5  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.0 16.4 16.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 32 71.9 71.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.294 0.294 0.294  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.8 18.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53.8 53.8  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-003 MM01 MM01 01 (60-100) 01 (100-160) 02 (90-140) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving M02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 91.2 91.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --      

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 83 322 322  --   920 20 

cadmium mg/kg <0.2 0.229 0.229  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.7 13 13  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 41.9 41.9 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.19 0.271 0.271 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 120 185 185 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.7 0.7 0.7  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 185 185 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.83 0.83 0.83  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-001 M02 M02 03 (30-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 91.7 91.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % 1.6 1.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.0 3.0  --      

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 39 134 134  --   920 20 

cadmium mg/kg 0.34 0.576 0.576  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.6 8.24 8.24  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 34 34  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.25 0.353 0.353 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 100 155 155 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.2 16.7 16.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 248 248 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 18.86 18.9 18.9 * IN 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 150 150  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-004 MM03 MM03 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (5-50) 06 (7-60) 11 (0-40) g02 (5-55) g03 (0-50) g04 (5-40) g06 (5-

50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 89.8 89.8  --      
gewicht artefacten g 44   --      
aard van de artefacten g Puin  --      
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.4 2.4  --      

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 160 590 590  --   920 20 

cadmium mg/kg 0.36 0.61 0.61 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.4 11.5 11.5  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 28 56.8 56.8 * IN 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.38 0.542 0.542 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 220 342 342 ** IN 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.7 27.4 27.4  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 370 370 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 43.07 43.1 43.1 *** NT>I 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 22.3  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-005 MM04 MM04 g01 (10-60) g05 (5-50) g07 (5-60) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 94.6 94.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --      

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 54.2 54.2  --   920 20 

cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 6.33 6.33  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.115 0.115  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 22 22  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 10.2 10.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 62 147 147 * WO 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.154 0.154 0.154  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-006 MM05 MM05 12 (16-50) 14 (0-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM10 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.8 81.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.0 2.0  --      

           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 60 232 232  --   920 20 

cadmium mg/kg 0.56 0.947 0.947 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 8.79 8.79  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 27 55.1 55.1 * IN 40 115 190 5 
kwik mg/kg 1.3 1.86 1.86 * IN 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 260 406 406 ** IN 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.0 17.5 17.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 200 470 470 ** IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.65 1.65 1.65 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 20.4  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58.3 58.3  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-010 MM10 MM10 03 (70-130) g02 (55-100) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving M06 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-2 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.9 81.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2  --      

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 1300 6500 6500 *** NT>I 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-002 M06 M06 13 (120-150) 
 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM07 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-7 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 84.9 84.9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --      

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-007 MM07 MM07 04 (90-150) 05 (50-100) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM08 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-8 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 87.5 87.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-008 MM08 MM08 09 (50-100) 09 (100-150) 10 (80-100) 10 (100-150) 
 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 16-12-2014 - 16:35) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving MM09 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-8 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 85.1 85.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten g Geen  --      
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087145-009 MM09 MM09 06 (60-110) 06 (110-160) 07 (50-100) 07 (100-150) 08 (50-100) 08 (100-150) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 22-12-2014 - 08:15) 

 

Projectnaam herenweg 174 

Projectcode 14HB0896 

Monsteromschrijving M11 

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 

  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 99.2 99.2  --      

gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten g Geen  --      
           

 METALEN 

lood mg/kg 350 545 545 *** NT>I 50 290 530 10 
            

 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
 pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.33 1.33 1.33  <=AW 1.5 21 40 0.35 
 

 

Monstercode Monsteromschrijving 

12090213-001 M11 g01 (10-60) 

 
 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 22-12-2014 - 08:15) 

 

Projectnaam herenweg 174 

Projectcode 14HB0896 

Monsteromschrijving M12 

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 

  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 88.6 88.6  --      

gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten g Geen  --      
           

 METALEN 

lood mg/kg 100 156 156 * WO 50 290 530 10 
            

 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
 pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.05 4.05 4.05 * WO 1.5 21 40 0.35 
 

 

Monstercode Monsteromschrijving 

12090213-002 M12 g05 (5-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 22-12-2014 - 08:15) 

 

Projectnaam herenweg 174 

Projectcode 14HB0896 

Monsteromschrijving M13 

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 

  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 90.1 90.1  --      

gewicht artefacten g <1   --      

aard van de artefacten g Geen  --      
           

 METALEN 

lood mg/kg 170 265 265 * IN 50 290 530 10 
            

 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
 pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 76.49 76.5 76.5 *** NT>I 1.5 21 40 0.35 
 

 

Monstercode Monsteromschrijving 

12090213-003 M13 g07 (5-60) 
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Legenda toetsing grond 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Regeling Bodem Kwaliteits eis 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
som IW 
> 1 

 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar 

(> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 17-12-2014 - 16:17) 

 

Projectnaam herenweg 174 herenweg 174 herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 14HB0896 14HB0896 
Monsteromschrijving 03-1-1 04-1-1 06-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Streefwaarde 
Voldoet aan Streefwaarde Voldoet aan Streefwaarde 

    

Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
           

           

METALEN 
barium ug/l 140 140 >S   -   - 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S   -   - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S   -   - 
koper ug/l 4,5 4,5 <=S   -   - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S   -   - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S   -   - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S   -   - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S   -   - 
zink ug/l 72 72 >S   -   - 
           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S <0,2 0,14 <=S <0,2 0,14 <=S 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S <0,2 0,14 <=S <0,2 0,14 <=S 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S <0,2 0,14 <=S <0,2 0,14 <=S 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 - <0,1 0,07 - <0,1 0,07 - 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 - <0,2 0,14 - <0,2 0,14 - 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S 0,21 0,21 <=S 0,21 0,21 <=S 
totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 0,63 0,63 -- 0,63 0,63 -- 0,63 0,63 -- 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S   -   - 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S <0,02 0,014 <=S <0,02 0,014 <=S 
           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S   -   - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S   -   - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S   -   - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -   -   - 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -   -   - 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S   -   - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S   -   - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -   -   - 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -   -   - 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -   -   - 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S   -   - 

tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S   -   - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S   -   - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S   -   - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S   -   - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S   -   - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S   -   - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S   -   - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---   -   - 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 -- <25 17,5 -- <25 17,5 -- 
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 -- <25 17,5 -- <25 17,5 -- 
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 -- <25 17,5 -- <25 17,5 -- 
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 -- <25 17,5 -- <25 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S <50 35 <=S <50 35 <=S 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087143-001 03-1-1 03-1-1 
12087143-002 04-1-1 04-1-1 
12087143-003 06-1-1 06-1-1 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 17-12-2014 - 16:17) 

 

Projectnaam herenweg 174 
Projectcode 14HB0896 
Monsteromschrijving 13-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  BC 
     
     

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 - 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 - 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S 
     

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 - 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 - 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0,14 0,14 <=S 
dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 - 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 - 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 - 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 <=S 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 --- 
     

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 -- 
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 -- 
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 -- 
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12087143-004 13-1-1 13-1-1 
 

  



HB Adviesbureau  

 

14HB0896 b4 14 van 15 | Pagina 

Legenda toetsing grondwater 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar (> S), 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

HB Adviesbureau

Hermelink

Postbus 9230

1800 GE  ALKMAAR

Uw projectnaam : herenweg 174

Uw projectnummer : 14HB0896

ALcontrol rapportnummer : 12087145, versienummer: 1

Rotterdam, 16-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

14HB0896. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M02 M02 03 (30-50)

002 Grond (AS3000) M06 M06 13 (120-150)

003 Grond (AS3000) MM01 MM01 01 (60-100) 01 (100-160) 02 (90-140)

004 Grond (AS3000) MM03 MM03 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (5-50) 06 (7-60) 11 (0-40) g02 (5-55) g03 (0-50) g04 (5-40) g06 (5-50)

005 Grond (AS3000) MM04 MM04 g01 (10-60) g05 (5-50) g07 (5-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 91.2
 

81.9
 

75.1
 

91.7
 

89.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

44
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

puin
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1
 

 
 

2.6
 

1.6
 

2.2
 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

1.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 1.2
 

 
 

2.8
 

3.0
 

2.4
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S 83
 

 
 

<20
 

39
 

160
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

<0.2
 

0.34
 

0.36
 

kobalt mg/kgds S 3.7
 

 
 

2.3
 

2.6
 

3.4
 

koper mg/kgds S 21
 

 
 

29
 

17
 

28
 

kwik mg/kgds S 0.19
 

 
 

0.53
 

0.25
 

0.38
 

lood mg/kgds S 120
 

 
 

130
 

100
 

220
 

molybdeen mg/kgds S 0.7
 

 
 

0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 10
 

 
 

6.0
 

6.2
 

9.7
 

zink mg/kgds S 80
 

 
 

32
 

110
 

160
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.02
 

 
 

<0.01
 

0.06
 

0.07
 

fenantreen mg/kgds S 0.13
 

 
 

0.03
 

1.4
 

6.9
 

antraceen mg/kgds S 0.02
 

 
 

<0.01
 

1.1
 

1.7
 

fluoranteen mg/kgds S 0.18
 

 
 

0.06
 

3.4
 

11
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08
 

 
 

0.02
 

2.6
 

5.7
 

chryseen mg/kgds S 0.10
 

 
 

0.03
 

2.2
 

4.2
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06
 

 
 

0.02
 

1.3
 

2.8
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.09
 

 
 

0.04
 

2.9
 

4.9
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08
 

 
 

0.04
 

2.1
 

2.9
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07
 

 
 

0.04
 

1.8
 

2.9
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.83
1)

 
 

0.294
1)

18.86
1)

43.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

 
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M02 M02 03 (30-50)

002 Grond (AS3000) M06 M06 13 (120-150)

003 Grond (AS3000) MM01 MM01 01 (60-100) 01 (100-160) 02 (90-140)

004 Grond (AS3000) MM03 MM03 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (5-50) 06 (7-60) 11 (0-40) g02 (5-55) g03 (0-50) g04 (5-40) g06 (5-50)

005 Grond (AS3000) MM04 MM04 g01 (10-60) g05 (5-50) g07 (5-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

680
2)

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

650
 

<5
 

9
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

15
 

10
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

11
 

8
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

1300
 

<20
 

30
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa

2 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM05 MM05 12 (16-50) 14 (0-50)

007 Grond (AS3000) MM07 MM07 04 (90-150) 05 (50-100)

008 Grond (AS3000) MM08 MM08 09 (50-100) 09 (100-150) 10 (80-100) 10 (100-150)

009 Grond (AS3000) MM09 MM09 06 (60-110) 06 (110-160) 07 (50-100) 07 (100-150) 08 (50-100) 08 (100-150)

010 Grond (AS3000) MM10 MM10 03 (70-130) g02 (55-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 94.6
 

84.9
 

87.5
 

85.1
 

81.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

2.4
 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

0.6
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 1.6
 

 
 

 
 

 
 

2.0
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

60
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

0.56
 

kobalt mg/kgds S 1.8
 

 
 

 
 

 
 

2.5
 

koper mg/kgds S <5
 

 
 

 
 

 
 

27
 

kwik mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

1.3
 

lood mg/kgds S 14
 

 
 

 
 

 
 

260
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 3.5
 

 
 

 
 

 
 

6.0
 

zink mg/kgds S 62
 

 
 

 
 

 
 

200
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

0.12
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

0.07
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

0.29
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

0.18
 

chryseen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

0.15
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

0.13
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

0.26
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

0.23
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

0.21
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.154
1)

 
 

 
 

 
 

1.65
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM05 MM05 12 (16-50) 14 (0-50)

007 Grond (AS3000) MM07 MM07 04 (90-150) 05 (50-100)

008 Grond (AS3000) MM08 MM08 09 (50-100) 09 (100-150) 10 (80-100) 10 (100-150)

009 Grond (AS3000) MM09 MM09 06 (60-110) 06 (110-160) 07 (50-100) 07 (100-150) 08 (50-100) 08 (100-150)

010 Grond (AS3000) MM10 MM10 03 (70-130) g02 (55-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

10
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

8
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN

15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO

11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

Chromatogram Grond (AS3000) Eigen methode, GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5201702 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

002 Y5200712 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

003 Y5201700 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

003 Y5001245 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

003 Y5201156 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y5001186 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5200619 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5200442 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5200783 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5200776 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5200759 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5001184 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5201611 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

004 Y5200724 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

005 Y5200769 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

005 Y5201057 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

005 Y5200771 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

006 Y5200706 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

006 Y5200698 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

007 Y5200700 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

007 Y5200762 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

008 Y5200707 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

008 Y5200705 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

008 Y5200731 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

008 Y5200688 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

009 Y5200756 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

009 Y5200565 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

009 Y5201615 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

009 Y5200763 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

009 Y5200760 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

009 Y5200765 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

010 Y5201612 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

010 Y5200772 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M06M06 13 (120-150)

002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM03MM03 02 (0-50) 04 (5-50) 05 (5-50) 06 (7-60) 11 (0-40) g02 (5-55) g03 (0-50) g04 (5-40)

g06 (5-50)

004
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM04MM04 g01 (10-60) g05 (5-50) g07 (5-60)

005
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM10MM10 03 (70-130) g02 (55-100)

010
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

HB Adviesbureau

Rood

Postbus 9230

1800 GE  ALKMAAR

Uw projectnaam : herenweg 174

Uw projectnummer : 14HB0896

ALcontrol rapportnummer : 12090213, versienummer: 1

Rotterdam, 21-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

14HB0896. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M11 M11 (10-60)

002 Grond (AS3000) M12 M12 (5-50)

003 Grond (AS3000) M13 M13 (5-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 99.2
 

88.6
 

90.1
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN

lood mg/kgds S 350
 

100
 

170
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.01
1)

0.02
 

0.09
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.12
 

0.65
 

11
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.17
 

2.6
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.28
 

1.1
 

16
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15
 

0.48
 

11
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.16
 

0.44
 

10.0
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11
 

0.24
 

5.4
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17
 

0.42
 

9.4
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.15
 

0.27
 

5.5
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15
 

0.26
 

5.5
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 1.33
2)

4.05
2)

76.49
2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,

vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige

parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN

15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO

11465

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5200769 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

002 Y5200771 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  

003 Y5201057 11-12-2014 11-12-2014 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

HB Adviesbureau

Hermelink

Postbus 9230

1800 GE  ALKMAAR

Uw projectnaam : herenweg 174

Uw projectnummer : 14HB0896

ALcontrol rapportnummer : 12087143, versienummer: 1

Rotterdam, 17-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

14HB0896. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

03-1-1 03-1-1

002 Grondwater

(AS3000)

04-1-1 04-1-1

003 Grondwater

(AS3000)

06-1-1 06-1-1

004 Grondwater

(AS3000)

13-1-1 13-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN

barium µg/l S 140
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 4.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 72
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l S 0.63
1)

0.63
1)

0.63
1)

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

<0.1
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

<0.1
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

<0.1
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

0.14
1)

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

0.42
1)

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

<0.1
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

<0.1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

03-1-1 03-1-1

002 Grondwater

(AS3000)

04-1-1 04-1-1

003 Grondwater

(AS3000)

06-1-1 06-1-1

004 Grondwater

(AS3000)

13-1-1 13-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

<0.1
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

<0.1
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

<0.2
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8750679 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  

001 G8750656 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  

001 B1333987 11-12-2014 11-12-2014 ALC204  

002 B1361845 11-12-2014 11-12-2014 ALC204  

002 G8750668 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  

002 G8750654 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  

003 G8750642 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G8682684 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  

003 B1361952 11-12-2014 11-12-2014 ALC204  

004 G8750658 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  

004 G8750661 11-12-2014 11-12-2014 ALC236  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

HB Adviesbureau

Hermelink

Postbus 9230

1800 GE  ALKMAAR

Uw projectnaam : herenweg 174

Uw projectnummer : 14HB0896

ALcontrol rapportnummer : 12087147, versienummer: 1

Rotterdam, 15-12-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

14HB0896. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte

grond AS3000

GMM01 GMM01 g01 (10-60) g05 (5-50) g07 (5-60)

002 Asbestverdachte

grond AS3000

GMM02 GMM02 g02 (5-50) g03 (0-50) g04 (5-40) g06 (5-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK

aangeleverd materiaal grond kg  35.53
1)

48.38
1)

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-

hechtgebonden

asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

hoeveelheid genomen

steekmonster

kg  11.1
 

11.2
 

 
 

 
 

 
 

chrysotiel mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

amosiet mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

crocidoliet mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

anthophylliet mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

tremoliet mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

actinoliet mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte

grond AS3000

GMM01 GMM01 g01 (10-60) g05 (5-50) g07 (5-60)

002 Asbestverdachte

grond AS3000

GMM02 GMM02 g02 (5-50) g03 (0-50) g04 (5-40) g06 (5-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

gemeten amfibool-

asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.6
 

1.0
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Voetnoten

1 Op verzoek van de opdrachtgever is een mengmonster gemaakt door het nemen van grepen uit de oorspronkelijk

aangeleverde deelmonsters. Het mengmonster is volledig in behandeling genomen. De gevonden gehaltes betreffen dit

mengmonster.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

gewogen asbestconcentratie Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gewogen niet-hechtgebonden

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie amosiet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie amosiet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten amfibool-

asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1200529 11-12-2014 11-12-2014 ALC291  

001 E1200596 11-12-2014 11-12-2014 ALC291  

001 E1200532 11-12-2014 11-12-2014 ALC291  

002 E1200528 11-12-2014 11-12-2014 ALC291  

002 E1200597 11-12-2014 11-12-2014 ALC291  

002 E1200595 11-12-2014 11-12-2014 ALC291  

002 E1200530 11-12-2014 11-12-2014 ALC291  
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Bijlage VI: Toetsingskader Wet bodembescherming 
 
Beoordelingskader 
 
De analyseresultaten worden getoetst volgens het toetsingskader van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Circulaire 
bodemsanering 2013; Staatscourant 2013-16675, d.d. 27 juni 2013). Deze toetsingswaarden dienen voor de beoordeling van 
de chemische kwaliteit van grond en grondwater, te weten:  
 
<AW-waarde en S-waarde : betreft de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor de mens en 
(niet verontreinigd)  het milieu verwaarloosbaar danwel niet aanwezig zijn.  
 
>AW-waarde en S-waarde : geeft aan wanneer de milieukwaliteit, waarbij risico’s voor 
(licht verontreinigd)  de mens en het milieu verwaarloosbaar zijn, wordt overschreden.  
 
>T-waarde : deze tussenwaarde heeft geen formele status in de Circulaire bodemsanering 2013 
(matig verontreinigd)  maar wordt gebruikt als prioriteitsstelling en/of als toetsingskader voor de noodzaak van  
  het verrichten van een nader onderzoek naar de mate en omvang van een  
    aangetoonde verontreiniging. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in 
    beginsel nader onderzoek behoort te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van 
    ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grond betreft dit het rekenkundig  
    gemiddelde van de AW-waarde en de I-waarde van een verontreinigende stof. Voor 
    grondwater betreft dit het rekenkundig gemiddelde van de S-waarde en de I-waarde 
van     een verontreinigende stof.  
 
>I-waarde : deze waarde geldt als criterium ter bepaling van het 
(sterk verontreinigd)  vaststellen of sprake is van een geval van ernstige   
  bodemverontreiniging. Indien deze waarde wordt over-   
  schreden mist de bodem in belangrijke mate functionele    
  eigenschappen die essentieel zijn voor mens, plant of dier 
    en is in principe sprake van een saneringsnoodzaak. 
 
In de I-waarde is geïntegreerd: 
- mate van verontreiniging; 
- mogelijke effecten voor mens en milieu; 
- mate en mogelijkheid tot verspreiding van of contact met de verontreiniging. 
 
Indien een I-waarde wordt aangetoond, is het formeel gezien noodzakelijk om in een vervolgonderzoek vast te leggen of sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Geval van ernstige 
bodemverontreiniging : meer dan 25 m³ grond en/of 100 m³ grondwater (bodemvolume)  boven de  
   I-waarde. 
 
Indien een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt aangetoond dient de spoedeisendheid van een eventuele sanering 
vastgelegd te worden. 
 
Spoedeisend geval van ernstige 
bodemverontreiniging : een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij actuele humane, ecologische  
    en/of verspreiding risico’s aanwezig zijn, zodat een spoedige sanering noodzakelijk  
   is. Opgemerkt wordt dat een bodemverontreiniging, welke na 1 januari 1987  
   veroorzaakt is door menselijke handelingen c.q. tekortkomingen in de preventie  
   ervan (ongeacht of hierbij een I-waarde wordt overschreden) als een spoedeisend  
    geval wordt gezien (zorgplicht). 
 

Bepalen toetsingswaarden 
 
De toetsing aan de AW- en I-waarden voor de meeste metalen in de grond is afhankelijk van het gehalte aan lutum en/of 
organische stof.  
 
De waarden voor organische verbindingen in de grond is afhankelijk van het gehalte aan organische stof. Bij organische 
verbindingen geldt een maximumwaarde voor het gehalte aan organische stof van 30% en een minimumwaarde van 2%, met 
dien verstande dat bij de berekening van PAK-totaal (10) 10% wordt aangehouden in plaats van 2%. 
 
Opgemerkt wordt dat de detectielimiet van een analysemethode voor bepaalde verontreinigingen bepalend kan zijn voor de 
toetsing. 
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Beoordelingskader asbest in grond 
 
Als beoordelingskader van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de onderstaande regelgeving. 
 
* Wet bodembescherming  
Vanaf 3 maart 2004 (Beleidsbrief asbest; Tweede Kamer 2004; 28663 en 28199, nr. 15) is een definitieve I-waarde/ 
restconcentratienorm voor asbest in grond vastgesteld. De I-waarde/ restconcentratienorm is vastgesteld op 100 mg/kg ds, 
betreffende een sommatie van hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest(vezels) waarbij voor chrysotielasbest een factor 1 
geldt en voor overige asbestsoorten een factor 10.  
 
De I-waarde betreft de waarde waarboven de bodem in belangrijke mate functionele eigenschappen mist die essentieel zijn 
voor de mens. De restconcentratienorm betreft de waarde waarboven de grond niet geschikt is voor hergebruik. 
 
Vanaf 27 juni 2013 is de Circulaire Bodemsanering 2013 van kracht. In de circulaire is het “Milieuhygiënisch saneringscriterium 
Bodem, protocol Asbest” opgenomen. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor asbest de 
gemiddelde gewogen concentratie gelegen is boven de I-waarde. De omvang van de aangetoonde verontreiniging is voor de 
beoordeling niet relevant. Voorwaarde is dat sprake is van een historische verontreiniging, ontstaan voor 1993. 
 
Indien een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt aangetoond dan dient de spoedeisendheid van een eventuele 
sanering vastgelegd te worden volgens “Milieuhygiënisch saneringscriterium Bodem, protocol Asbest”. Een spoedeisend geval 
van bodemverontreiniging is een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij onaanvaardbare humane risico’s aanwezig 
zijn, zodat een spoedige sanering noodzakelijk is.  
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Bijlage VII: Toetsingskader Besluit en Regeling bodemkwaliteit 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de indicatieve verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende grond zijn de 
beschikbare analyseresultaten indicatief getoetst volgens het vigerende Besluit- en Regeling bodemkwaliteit. 
 
De Achtergrond(AW2000)waarden en de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen Wonen en Industrie zijn 
weergegeven in tabel 1 van bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. De maximale waarden voor de grond zijn voor bepaalde 
verontreinigingen afhankelijk van het bodemtype. De detectielimiet van een analysemethode kan voor bepaalde 
verontreinigingen bepalend zijn voor de vaststelling van de AW-waarde. In het onderstaande overzicht worden een drietal 
toetsingswaarden genoemd, als toetsingskader voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van grond als bouwstof binnen 
het kader van het Besluit bodemkwaliteit, te weten:  
 
 
Achtergrondwaarden (AW2000) Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze AW-waarden voor te onderzoeken  
  (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse “Landbouw en natuur”  

 in te delen. Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er sprake is van 
 veel bodemcontact en gewasconsumptie en een hoge bescherming van het 
ecosysteem.  

 
Maximale waarde Wonen  Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze maximale waarden voor te 

onderzoeken (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse “Wonen” 
in te delen.  

  Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er  sprake is van veel  
  bodemcontact en enige gewasconsumptie en een gemiddelde bescherming van het  
  ecosysteem.  
 
Maximale waarde Industrie  Bij (gecorrigeerde) concentraties lager dan deze maximale waarden voor te 

onderzoeken (kritische) stoffen, is er aanleiding het materiaal onder de klasse 
“Industrie” in te delen.  

  Hierbij worden geacht geen risico’s aanwezig te zijn indien er sprake is van weinig  
bodemcontact en geen gewasconsumptie en een matige bescherming van het 
ecosysteem. 

 
Bij overschrijding van de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie en onderschrijding van het 
saneringscriterium bestaan er mogelijkheden binnen een gebiedsspecifiek kader voor hergebruik van grond. Het 
gebiedsspecifiek kader dient formeel vastgesteld te zijn door het college van Burgemeester & Wethouders  van de betreffende 
gemeente.  
 
Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt binnen het generieke kader gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie. Bij toetsing dient rekening te worden gehouden met een toegestane overschrijding van de maximale waarden voor 
een beperkt aantal parameters* en lokale afwijkingen ten gevolge van gebiedsspecifiek beleid. 
 
 
Klasse Landbouw en Natuur  Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de achtergrondwaarden (AW2000). 
 Of (gecorrigeerde) concentraties voor maximaal één of meer aan van toepassing zijnde 

(kritische) stoffen* lager dan twee maal de achtergrondwaarde voor grond. Voorwaarde 
is verder dat de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen niet wordt 
overschreden. Deze grond wordt gelijkgesteld aan klasse Landbouw en Natuur en mag 
als zodanig worden toegepast. 

 
Klasse Wonen   Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen. 
 Of (gecorrigeerde) concentraties voor maximaal twee of meer aan van toepassing zijnde 

(kritische) stoffen* lager dan de sommatie van de achtergrondwaarde en de maximale 
waarde voor de bodemfunctieklasse Wonen. Voorwaarde is verder dat de maximale 
waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie niet wordt overschreden. Deze grond 
wordt gelijkgesteld aan klasse Wonen en mag als zodanig worden toegepast. 

 
Klasse Industrie  Alle (gecorrigeerde) concentraties aan van toepassing zijnde (kritische) stoffen lager 

dan of gelijk aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie. 
  
Niet (her)bruikbare grond  Eén of meer (gecorrigeerde) concentratie(s) aan van toepassing zijnde (kritische) 

stoffen hoger dan de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Industrie.  
 
*  Afhankelijk van het aantal onderzochte parameters 
 
Bij de bepaling van de gemiddelde concentraties wordt opgemerkt dat wanneer geen sprake is van een overschrijding van de 
detectiegrenzen, conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit, ter indicatie formeel gerekend wordt met een factor 0,7 
maal de detectiegrenzen. 
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Informatie over geselecteerd gebied

 Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)

 Hoek Zeeweg 
Gegevens locatie 
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 Hoek Zeeweg

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB) 

Locatiecode GN037300278

Naam locatie Hoek Zeeweg

Adres Herenweg

Woonplaats 1935AA Egmond-Binnen

Gemeente Bergen (NH.) (373)

Code Provincie (GLOBIS) -

Beschikte status (provincie) -

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort voldoende onderzocht

Opmerkingen transactie 1991  sterk verouderd onderzoek

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij Heden Heden Nee

Rapportnaam Hoek Zeeweg

Soort onderzoek Indicatief onderzoek, Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er
sprake is van bodemverontreiniging

Aanleiding Transactie

Datum onderzoek 01-01-1991

Auteur en kenmerk Grontmij 0744.btw/gvm

Conclusie onderzoek

Opmerkingen
onderzoek

bovengrond vak 5: hg (bestr. mid?)>a, slib 4: hg (bestr. mid?) >a

SIKB-ID 010373AA03730069065563603

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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 Julianaweg

Gegevens locatie 
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 VBO Julianaweg

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB) 

Locatiecode GN037300268

Naam locatie Julianaweg

Adres Julianaweg

Woonplaats 1934CD Egmond aan den Hoef

Gemeente Bergen (NH.) (373)

Code Provincie (GLOBIS) -

Beschikte status (provincie) -

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb starten sanering, Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet
worden gestart met de sanering

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort starten sanering

Opmerkingen sterke olieverontreiniging, sanering gewenst  onderzoek uit 1982 ? , nooit
vervolg geweest

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam VBO Julianaweg

Soort onderzoek Indicatief onderzoek, Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er
sprake is van bodemverontreiniging

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 01-08-1982

Auteur en kenmerk Provincie Noord-Holland 2882

Conclusie onderzoek Grondw: olie > c.

Opmerkingen
onderzoek

Grondwatersanering noodzakelijk.

SIKB-ID 010373AA03730054265550093

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

 Adrescluster C0373000130 

 Adreslocaties bij dit cluster 

 Bron(nen) bij dit cluster  B0373052430

B0373050711
 

B0373050710
 

Adres Herenweg 174

Woonplaats 1934BD Egmond Aan Den Hoef

Gemeente Bergen (NH.) (373)

Adreslocatiecode Adres

A0373000311 Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Bedrijf-broncode B0373052430

Soort bron Vergunning plichtige activiteit Wet milieubeheer (WM)

Bedrijfsnaam Auto- En Tweewielerbedrijf J.A

Adres Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking SBI-code : 5010/ Handel in en reparatie van autos (1)/ Wm-plichtig bedrijf/
Meldingsplichtig bedrijf/ Vervallen

Activiteit/oordeel autoreparatiebedrijf/ potentieel ernstig verontreinigd (5)

Bedrijf-broncode B0373050711

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Esso

Adres Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres Herenweg 174

Periode (van-tot) 1955-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel benzinepompinstallatie/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)
benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0373050710

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Esso

Adres Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres Herenweg 174

Periode (van-tot) 1961-Onbekend

Opmerking
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B0373050324
 

Activiteit/oordeel benzinepompinstallatie/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)

Bedrijf-broncode B0373050324

Soort bron Vergunning plichtige activiteit Wet milieubeheer (WM)

Bedrijfsnaam Karels, J.A.

Adres Herenweg 174 1934BD Egmond aan den Hoef

Oud adres Herenweg 174

Periode (van-tot) 1993-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel motorfietsenhandel/ potentieel verontreinigd (1)
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Toelichting
 
Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over
bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een
plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.
Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of
ondergrondse tank.  
 

Toelichting op de velden - bodemlokatie

 
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare
onderzoek is toegekend. 
Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100
m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald 
Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor
mens, ecologie of verspreiding vastgesteld. 
Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed 
Ernstig, urgentie niet bepaald 
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van
een ernstig geval 
Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen) 
Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis
van HO of preHO) 
Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert voor mens,
ecologie of verspreiding 
Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor
vervolgonderzoek 
Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd
waarbinnen gesaneerd moet worden. 
Beschikte status (provincie): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag (provincie) een beschikking heeft
afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  
Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst
toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend. 
Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is
van een ernstige verontreiniging. 
Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest
verontreinigde grond. 
Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend 
Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest. 
Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest. 
Vervolg in kader WBB:  
o     HO: historisch onderzoek 
o     OO: oriënterend onderzoek 
o     NO: nader onderzoek 
o     SO: saneringsonderzoek 
o     SP: saneringsplan 
 
Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd 
Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico’s
van de verontreiniging te verminderen 
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt 
Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb
aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere
sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek
niet noodzakelijk 
Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet
bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans
wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht. 

 

Toelichting op de velden - bodemonderzoeken

 
Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe
grondwaterverontreinigingen. 
Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico’s voor
bewoning. 
Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties. 
BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks. 
Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik. 
Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend
bodemonderzoek uit te voeren. 
Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een
globaal onderzoek betreft. 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het
Besluit uniforme saneringen. 
Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit
uniforme saneringen. 
Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de
omvang en risico’s van verontreiniging. 
Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een
sanering is achtergebleven. 
Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende
activiteiten. 
Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op
een HO. 
Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik. 
Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht. 
Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering. 
Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen. 
Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd
worden door het bevoegd gezag. 
Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en
grondtransacties. 
Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken. 
Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen. 
Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven
met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 
o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 
o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 
o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 
o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 
o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 
o     Gw: grondwater 
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Toelichting op de velden - Historische bodembestanden

 
Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven
(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  
 
Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten
uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier
overgenomen.  
 

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 
potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4) 
potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6) 
potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet
worden aangepakt (klasse 7 en 8)  

 
Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide
adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf
gevonden).  
 
HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie
werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de
bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. 

 

Disclaimer

 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de
gegevens op het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht
u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt
reageren per e-mail naar afeitz@rudnhn.nl 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt
door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.  
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies,
gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan
wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de
gebruiker. 
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1. Inleiding

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een door Archeologenbureau Argo uitgevoerd 
archeologisch bureauonderzoek. Het onderzochte plangebied is gelegen in Egmond aan de Hoef in de 
gemeente Bergen (Noord-Holland) en wordt omsloten door Het Julianaweg aan de noordzijde, de 
Lamoraalweg aan de oostzijde, de Rustenburg aan de zuidzijde en de Herenweg aan de westzijde 
(afbeelding 1). Op het terrein staan momenteel verschillende gebouwen, waaronder een voormalige 
brandweergarage. De aanleiding tot onderhavig onderzoek werd gevormd door de voorgenomen 
bouwaanvraag. De opdrachtgever heeft het voornemen om op deze locatie de bestaande bebouwing te 
slopen en 16 woningen te realiseren (afbeelding 2). De maximale ontgravingsdiepte van de funderingen 
zal ca. 0,9 meter onder het huidige maaiveld bedragen. Andere diepergaande voorzieningen als kelders, 
liftschachten, rioleringen e.d. zullen niet worden aangelegd. Het totale plangebied heeft een oppervlakte 
van ca. 2.700 m². Omdat tijdens de sloop en de bouw eventueel aanwezige archeologische waarden 
kunnen worden verstoord wordt door de gemeente Bergen onderzoek naar de archeologische waarde van 
het plangebied vereist. 

Afbeelding 1. Het plangebied (rood ingevuld) op een uitsnede van de moderne topografische kaart.
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Afbeelding 2. De geplande nieuwbouw met in oranje de geplande bebouwing. op een kadastrale ondergrond (door de 
opdrachtgever geleverd ontwerp van Kwinfra Adviesbureau civiele techniek). 
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2. Bureauonderzoek

2.1 Doelstelling en methode
De eerste fase van archeologisch vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (bijlage 1). Een 
bureauonderzoek kan worden omschreven als een inventarisatie van bekende of te verwachten 
archeologische waarden op het schaalniveau van het individuele plangebied. Het doel van een 
bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande bronnen over bekende of te
verwachten archeologische waarden binnen een omschreven gebied. Het resultaat is een 
standaardrapport met een gespecificeerde archeologische verwachting op basis waarvan een beslissing 
genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek. Het rapport bevat, waar mogelijk, 
gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 
kwaliteit van archeologische waarden, ondergrondse bouwhistorische waarden en aardwetenschappelijke 
eigenschappen. Afhankelijk van de omvang van de toekomstige (planologische) ingreep en 
werkzaamheden (de aanleiding tot het bureauonderzoek) zullen aanvullende gegevens moeten worden 
verzameld. Archeologenbureau Argo maakt voor haar bureauonderzoeken gebruik van bodemkundige, 
geomorfologische, geologische, topografische en historische kaarten. Conform de verplichtingen in de 
vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.3) worden tevens de Archeologische 
Monumenten Kaart (AMK) en ARCHIS (archeologische databank van de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed) geraadpleegd. Indien beschikbaar en relevant bij een bureauonderzoek, worden ook bouw- en 
constructietekeningen van te slopen of te wijzigen (historische) bouwwerken, gegevens van milieukundig 
bodemonderzoek, lucht- en satellietfoto’s en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd. 
Ook archiefonderzoek kan deel uitmaken van een bureauonderzoek. Hierbij moet men niet alleen denken 
aan onderzoek in historische archieven, ook bouwhistorische gegevens (KICH, sinds begin 2013 
overgegaan in AtlasLeefomgeving) en de collectie van archeologische depots kunnen relevant zijn bij 
bureauonderzoek. Zo mogelijk en indien relevant wordt contact opgenomen met lokale historici, 
archeologisch regiospecialisten en (amateur)archeologen. De tijdens onderhavig onderzoek geraadpleegde
bronnen worden, indien deze relevante informatie hebben opgeleverd, in de komende (sub)hoofdstukken 
behandeld.

2.2 Beleid

2.2.1 Landelijk beleid
-Verdrag van Malta 
Het is in Nederland verplicht om bij ruimtelijke besluitvorming de archeologische belangen mee te wegen. 
In 1992 is in Valletta het Verdrag van Malta ondertekend door Nederland. De belangrijkste uitgangspunten
van het Verdrag van Malta zijn het streven naar behoud in de bodem (behoud in situ), het vroegtijdig 
betrekken van archeologie in ruimtelijke ordeningsprocessen en tenslotte, wanneer behoud in situ niet 
mogelijk is, het "de verstoorder betaalt" principe. Na het ondertekenen van dit verdrag werd, in 
afwachting van de implementatie in de Nederlandse wetgeving, steeds vaker al "in de geest van Malta" 
gehandeld. 
-De Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ, 1 september 2007) . 
Deze wet is in feite de implementatie in de Nederlandse wet van het Verdrag van Malta inzake de 
bescherming van het archeologisch erfgoed. Dit geldt voor iedereen die bodemingrepen gaat (laten) 
uitvoeren: zowel particulieren als bedrijven, projectontwikkelaars en (lokale) overheden. 
-De Nota Belvédère 
Deze nota uit 1999 is een initiatief van de ministeries van VROM, OCW, LNV en V&W en gaat over de 
samenhang tussen cultuurhistorische waarden en ruimtelijke inrichting. In de nota is een aantal gebieden 
geselecteerd met cultuurhistorische waarden. 

2.2.2 Provinciaal beleid
"Het archeologiebeleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het leesbaar houden van de 
ontstaansgeschiedenis van de provincie. De provincie is voorstander van het bewaren van het erfgoed in 
de bodem (in situ). Om het behoud in de bodem van zoveel mogelijk archeologische waarden te 
waarborgen, zal de provincie in zowel haar eigen ruimtelijke plannen als in de plannen die zij toetst het 
behoud als afwegingscriterium mee laten wegen. De meeste archeologische vindplaatsen zijn onbekend, 
omdat ze onder het maaiveld verborgen liggen. Om te voorkomen dat de waardevolle informatie verloren 
gaat, moeten deze overblijfselen zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling door een archeologisch 
vooronderzoek worden gelokaliseerd en gewaardeerd. Bij toetsing wordt nagegaan of bij de planvorming 
voldoende archeologisch vooronderzoek is verricht op basis waarvan een afgewogen besluit kan worden 
genomen. Wanneer behoud niet mogelijk is, wordt allereerst vastgesteld of de aantasting onvermijdelijk 
wordt geacht. Er moet een zwaarwegend maatschappelijk belang in het geding zijn, wil de aantasting als 
onvermijdelijk worden aangemerkt. Ook moet worden vastgesteld dat er redelijkerwijs geen alternatieve 
oplossingen voorhanden zijn. Indien de aantasting onvermijdelijk is dient de informatie van het 
bodemarchief te worden veiliggesteld door middel van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, 
uitgevoerd volgens algemeen geldende normen/richtlijnen KNA” (bron: provincie Noord-Holland). Ook 
beschikt de provincie Noord-Holland over de digitale Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie. Deze 
kaart geeft in verschillende kaartlagen informatie over landschapstypen, aardkundige waarden, 
cultuurhistorische objecten, archeologische verwachtingen en structuurdragers als molens, militaire 
structuren en historische dijken. De informatiekaart is een geografische uitwerking van de Leidraad 
landschap en Cultuurhistorie en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart en is te landschap
en Cultuurhistorie en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart en is te raadplegen op 
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http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/ilc/.

2.2.3 Gemeentelijk beleid
Sinds de invoering en implementatie van de hernieuwde Monumentenwet, de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg (WAMZ) en de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) in 2007 is het archeologisch beleid bij 
de gemeenten komen te liggen, waarbij zij archeologische waarden volwaardig dienen te laten meewegen 
in de ruimtelijke planvorming. 
De gemeente Bergen heeft het bevoegd gezag over het plangebied en kan in een vroeg stadium 
ruimtelijke ontwikkelingen sturen als ergens archeologische waarden bestaan of vermoed worden. Dit is in
overeenstemming met het beleid van het rijk. Het cultuurhistorisch beleid van de gemeente , waar 
archeologie onder valt, is geformuleerd in de Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Bergen 2009-2018 
(N.N., 2009). De bouwstenen hiervoor werden aangereikt in de Cultuurhistorische atlas "Bergen Lusthof" 
(Visser-Poldervaart, 2005). 
 
2.2.4 Status plangebied
-Het plangebied valt binnen een Belvédère gebied 20, Bergen - Egmond - Schoorl. Dit is toegekend 
vanwege de Europese betekenis van het duinen-, duinontginningen- en strandwallenlandschap. Het gebied
wordt gekenmerkt door een enorme geologische en archeologische rijkdom, waarvan het grootste deel 
nog niet is onderzocht. Het gebied is een relatief gaaf voorbeeld van dit type kustlandschap en ook het 
grote aantal buitenplaatsen en ruïnes van kastelen is in cultuurhistorisch opzicht van belang (Feddes, 
1999).
-Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is aan het onderhavige gebied een 
middelhoge trefkans toegewezen. 
-Uit de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland blijkt dat voor het 
plangebied een theoretische verwachting bestaat op het aantreffen van archeologische resten uit de 
IJzertijd (vanaf ca. 500 voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd.
-De gemeente Bergen is in de Cultuurhistorische atlas en de daarop gebaseerde Beleidsnota 
Cultuurhistorie Bergen 2009-2018 onderverdeeld in drie hoofdgebieden en tien deelgebieden, volgens de 
geografisch bepaalde onderverdeling in drie stroken die van noord naar zuid lopen: Duinen en kust, de 
Binnenduinrand en de Polders. Tot de eerste strook behoren het Duinen en strandgebied, Egmond aan Zee
en Bergen aan Zee. De binnenduinrand omvat de kernen (de ‘huizen’) van Egmond Binnen, Egmond aan 
den Hoef (waar onderhavig plangebied is gelegen), Schoorl, Bergen en de tussenliggende gronden (tuin 
en erf). De binnenduinrand als geheel, op de overgang van duinen naar polders, kent de oudste 
bewoningsgeschiedenis van de gemeente, vanwege de gunstige ligging op de hoger gelegen gronden en 
de veeweiden in de directe nabijheid. Er is in dit gebied sprake van bewoning vanaf de prehistorie, met 
name op de hoger gelegen strandwallen en de vergraven duinen. De archeologische verwachtingen en 
waarden zijn hier dan ook hoog. Omdat deze gronden al vroeg gecultiveerd zijn geldt de hele 
binnenduinrand als samenhangend bewoningsgebied. De bebouwde kernen staan in verbinding met elkaar
via oude, doorgaande routes van noord naar zuid, zoals de Herenweg. Deelgebied Egmond aan den Hoef 
wordt in de Beleidsnota beschouwd als een archeologisch aandachtsgebied (N.N., 2009). Op de 
Archeologische Beleidskaart van de gemeente valt het plangebied binnen een zone waar rekening dient te 
worden gehouden met archeologie bij plangebieden groter dan 500 m² en een bodemingreep dieper dan 
40 cm (N.N. 2014b).

2.3 Geo(morfo)logie
Bij het opstellen van een archeologische verwachting wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de relatie die 
bestaat tussen de situering van de archeologische vindplaatsen en het landschap, of zelfs specifieke 
landschapselementen. Deze relatie (locatiekeuzefactoren) verschilt per archeologische periode en per 
complextype. 
Na het einde van de laatste ijstijd, het Weichselien, werd het klimaat steeds warmer. Hierdoor begonnen 
vanaf 9000 voor Chr. de ijskappen te smelten, met een snelle stijging van de zeespiegel als gevolg en een
sterke kusterosie. De kustlijn schoof steeds verder naar het oosten, waardoor de oudere (westelijker 
gelegen) strandwallen steeds door de zee werden afgebroken en nieuwe strandwallen steeds verder 
oostwaarts ontstonden. De oudste overgebleven strandwallen zijn dan ook de meest oostelijke, op ca. 
acht kilometer ten oosten van de huidige kust. Vanaf ca. 3800 voor Chr. begon de snelheid van de 
zeespiegelstijging af te nemen en slibden de meeste zeegaten dicht. De kustlijn kon zich stabiliseren en 
begon zich juist weer langzaam westwaarts uit te bouwen. Tot aan het begin van de jaartelling ontstonden
door de grote zandaanvoer nieuwe, steeds westelijker gelegen en bovendien steeds hogere strandwallen. 
Op de strandwallen ontstonden, door invloed van de wind, lage zandduinen (Oude Duinen): "indien de 
strandwal hoog genoeg wordt, en vaak genoeg droogvalt, kan een deel van het zand worden opgewaaid 
tot duinen" (Berendsen, 1996). Tussen de strandwallen in liggen zandvlakten, de voormalige zeestranden,
die als het ware werden ingesloten. Het plangebied is gelegen in het strandwallengebied van Schoorl-
Bergen-Egmond. Deze strandwallen zijn ontstaan tussen ca. 3000 en 500 voor Chr. (Berendsen, 1996). Er
wordt dan ook verwacht dat bewoning vanaf die periode mogelijk was. Op de strandwallen zijn door 
zandverstuivingen duinen gevormd, de Oude Duinen. Ter hoogte van het huidige plaatsje Bergen bevond 
zich tijdens de vorming van de strandwallen de monding van het Zeegat van Bergen dat omstreeks 3000 
voor Chr. is ontstaan. Dit was een riviermonding die met het landinwaarts verplaatsen van de zeespiegel 
behalve zoetwater van het achterland naar de zee, ook zeewater van de zee naar het achterland 
verplaatste. Achter het zeegat ontstond een groot kweldergebied en rond de monding ervan had het 
invloed op de vorm en ligging van de strandwallen (Visser-Poldervaart & Alders, 2005). In de loop van de 
tijd werd het zeegat smaller door de uitbouw van nieuwe strandwallen vanuit het zuiden en de haakwallen
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van Bergen vanuit het noorden, waarna het uiteindelijk rond 1300 voor Chr. sloot. Hiernaast is de invloed 
van het Oer-IJ estuarium ook van belang voor de geomorfologische ontwikkeling van de streek. 
Archeologisch en geologisch onderzoek in de nabijheid van het plangebied hebben de aanwezigheid van 
restgeulen (al dan niet met bijbehorende oeverwallen) van het voormalige Oer-IJ estuarium aangetoond, 
op in ieder geval enkele honderden meters ten zuiden en ten oosten van het plangebied. Dit 
getijdengebied was tussen 2500 voor Chr. en het begin van de jaartelling actief in het gebied tussen 
Heemskerk en Alkmaar met een zeer dynamisch landschap als gevolg (Alkemade, Van Heeringen & 
Klerks, 2011). Deze dynamiek eindigde met het dichtslibben van het Oer-IJ in de loop van de Romeinse 
Tijd. Hierdoor werd het land achter de strandwallen grotendeels afgeschermd voor de zee, waardoor het 
water verzoette en de vegetatie zich ongestoord kon ontwikkelen. Er trad zowel in het achterland als op 
de zandvlaktes tussen de strandwallen in veenvorming op, het Hollandveen. Vanaf de Middeleeuwen 
begon de kust weer te eroderen. Door zandverstuiving werden vanaf ca. 900 na Chr. opnieuw duinen 
gevormd, de Jonge Duinen.
Het plangebied valt op de bodemkaart (Alterra) binnen een wegens bebouwing ongekarteerd gebied. Het 
maakt zeer waarschijnlijk deel uit van de omliggende gebieden met kalkhoudende enkeerdgronden 
bestaande uit matig fijn zand, met grondwatertrap II (code EZ50A-II). Op de geomorfologische kaart 
(Alterra) ligt het gebied eveneens in een ongekarteerd deel; het bevindt zich echter op korte afstand (nog
geen 50 meter) van gebieden met afgegraven / geëgaliseerde duinen / strandwallen (code 2M49). Het 
plangebied maakt deel uit van archeoregio 11, het Hollands duingebied. 

2.4 Bewoningsgeschiedenis
Op grond van de geomorfologische gesteldheid van het plangebied bestaat een kans op het aantreffen 
van archeologische resten daterend uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd.
Door de relatief hoge ligging op de strandwal en de Oude duinen de hele streek vanaf de IJzertijd tot de 
Vroege Middeleeuwen zeer aantrekkelijk geweest voor bewoning en agrarische activiteiten en is dan ook 
van oudsher waarschijnlijk vrij druk bevolkt geweest. Na de veranderingen in het landschap met de 
vorming van de Jonge Duinen werd het kustgebied in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd nog steeds
intensief bewoond. 
Het middeleeuwse dorp Egmond aan den Hoef zelf is vermoedelijk ontstaan bij het in de 13de eeuw 
gestichte kasteel van de heer van Egmond (Slot Egmond) en hangt nauw samen met het ontstaan en de 
ontwikkeling van de abdij van Egmond Binnen. De dorpsbebouwing van Egmond aan den Hoef 
ontwikkelde zich in eerste instantie langs de Slotweg en de haaks daarop gelegen Herenweg.

2.5 Historische kaarten
Er zijn verschillende historische kaarten aan de hand waarvan de latere ontwikkeling van het gebied kan 
worden geïllustreerd. Historische kaarten zijn echter niet altijd even betrouwbaar. Deze zijn vaak een 
sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Lang niet alle huizen en gehuchten werden 
weergegeven; vaak volstond men met een schetsmatige weergave van de belangrijkste steden en dorpen 
waarbij enkel de belangrijkste gebouwen werden geschetst (kerken, kastelen, etc.) en wat bebouwing. 
Soms staat enkel de naam van een gehucht vermeld, zonder dat er bebouwing wordt weergegeven. 
Bovendien laat de schaal naar de huidige maatstaven vaak te wensen over. Een nieuwe kaart betekent 
overigens lang niet altijd dat de kaartenmaker werkelijk de situatie in zijn tijd heeft weergegeven. Niet 
zelden werden nieuwe kaarten op basis van (veel) oudere exemplaren van andere kaartenmakers 
vervaardigd. 

De kaart van Beeldsnijder uit 1575 (afb. 3) geeft een algemene indruk van de regio. Ter plekke van 
Egmond aan den Hoef, of Den Hoef zoals het op de kaart wordt genoemd, staat een gebouw met twee 
torens afgebeeld; mogelijk is dit het in 1573-1574 verwoeste kasteel Slot Egmond. Rechts daarvan is een 
kleiner gebouw getekend, wellicht een kerk. De bebouwing van het dorp is (net als bij andere dorpen op 
deze kaart)  niet getekend, de belangrijkste wegen weer wel.
De kaart van Johannes Dou uit ca. 1682-1683 (afbeelding 4) is iets gedetailleerder. De plaatsnaam 
Egmong aan den Hoef (Egmont op de Hoef) is wederom aangegeven, evenals de namen van een aantal 
kleinere gehuchten en belangrijke locaties. Er zijn nu meer wegen te zien en ook de bebouwing is 
getekend. De locatie van (de ruïne van) het kasteel Slot Egmond is goed herkenbaar, evenals de indeling 
van het dorp. Zo is de buurt waarin het plangebied is gelegen (met aan de westzijde de Herenstraat, aan 
de noordzijde de Slotweg, aan de oostzijde de Schoolstraat en aan de zuidzijde Rustenburg) is goed 
herkenbaar. Ter plekke van het plangebied is bebouwing weergegeven, al is het niet mogelijk om op 
huisniveau in te zoomen.  
Op de kadastrale minuutkaarten uit 1811-1832 wordt de bebouwing nauwkeuriger weergegeven. Deze 
kaarten zijn, hoewel zeker niet altijd feilloos, in de regel vrij betrouwbaar. Aanwezige bebouwing wordt in 
principe altijd weergegeven, al is de exacte locatie binnen een perceel niet altijd even nauwkeurig. Op de 
uitsnede (afb. 5) is te zien dat er verschillende gebouwen in het plangebied waren op het moment dat de 
minuut werd vervaardigd. Het gaat om een zevental percelen, al dan niet met bebouwing. Volgens de 
bijbehorende tafel der grondeigenaren was perceel 235 eigendom van dhr. Duin, een arbeider. Het perceel
betreft zijn huis en erf. Perceel 235a betreft het huis en erf van dhr. Visser, kuiper van beroep. Perceel 236
was van dhr. Bobbeldijk, eveneens een kuiper. Ook hier gaat het om een huis een erf. Perceel 237 was in 
gebruik als tuin  en was eigendom van dhr. Konijn, een broodbakker. Perceel 239, een huis en erf, was van
dhr. Bakkum, een arbeider. Perceel 240 was van dhr. Nat. Hij was molenaar van beroep en had daar zijn 
huis en erf. Het laatste perceel, perceel 241, betreft het huis en erf van dhr. Koter, een metselaar. 
Kennelijk was dit een buurt waar verschillende ambachtslieden zich hadden gevestigd.



9
Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Herenhoek te Egmond aan den Hoef

Afbeelding 3. De ligging van Egmond aan den Hoef (roodomlijnd) op een uitsnede van de kaart van Beeldsnijder uit 
1575.

Afbeelding 4. Uitsnede van de kaart " 'T Hoogh-Heemraetschap van de Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant ende 
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West-Frieslant" van Johannes Dou uit ca. 1682-1683. De ligging van het plangebied is, bij benadering, roodomcirkeld.

Afbeelding 5. Uitsnede van de kadastrale minuutkaart uit 1811-1832 (Egmond-Binnen, Noord-Holland, sectie A, blad 03).
De ligging van het plangebied is, bij benadering, de roodomlijnde polygoon.

2.6 Bekende archeologische waarden

2.6.1 AMK-monumenten
Binnen een straal van ca. 1 km om het plangebied bevindt zich een relatief groot aantal AMK-
monumenten (bijlage 4). Aan al deze monumenten is een hoge archeologische waarde toegekend.

Het plangebied bevindt zich binnen een monument van hoge archeologische waarde, AMK-nr. 13875, de 
historische kern van Egmond aan den Hoef zoals vastgesteld op grond van historisch kaartmateriaal uit 
1849-1859. De archeologische waarde bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, 
boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen 
bevatten zij een veelheid aan historische informatie over de ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de 
stads- of dorpskern.
AMK-nr. 13874 op ca. 130 meter ten noordwesten van het plangebied is een monument van 
archeologische waarde. Het betreft een terrein de resten van kasteel Rodenburg. Dit kasteel is in het 
begin van de 15e eeuw gebouwd en in 1572 verwoest.
AMK-nr. 13876 op ca. 270 meter ten noordoosten van het plangebied is een terrein met sporen van een 
kerkgebouw dat zijn oorsprong heeft in de Late Middeleeuwen. Dit monument is van archeologische 
waarde. 
AMK-nr. 4249 op ca. 300 meter ten noordoosten van het plangebied is een monument van zeer hoge 
archeologische waarde. Hier bevinden zich de resten van het kasteel van Egmond (Slot Egmond) dat in 
het einde van de 13e eeuw is gebouwd.
AMK-nr. 10784 op ca. 680 meter ten oosten van het plangebied is een monument van archeologische 
waarde met een (mogelijke) huisterp uit de Late Middeleeuwen en sporen van bewoning uit de Late 
IJzertijd en Romeinse Tijd (Inheems Romeins).
AMK-nr. 10783 op ca. 900 meter ten oosten van het plangebied is eveneens een monument van hoge 
archeologische waarde. Dit betreft redelijk goed geconserveerde sporen van bewoning langs een restgeul 
van het Oer-IJ. Deze bewoning dateert vermoedelijk uit de IJzertijd en/of Romeinse Tijd (Inheems 
Romeins).
AMK-nr. 10786 op ca. 480 meter ten zuidoosten van het plangebied is een monument van hoge 
archeologische waarde, met aan weerszijden van een laagte sporen van bewoning uit zowel de Late 
IJzertijd en/of Romeinse Tijd (Inheems Romeins) als de Middeleeuwen.
AMK-nr. 15478 op ca. 420 meter ten zuidoosten van het plangebied is ook een terrein met sporen van 
bewoning uit de IJzertijd en/of Romeinse Tijd (Inheems Romeins) en de Late Middeleeuwen. Aan de 
noordzijde van deze vindplaats zijn geulsedimenten aangetroffen. Het betreft een monument van hoge 
archeologische waarde. 
AMK-nr. 10782 op ca. 700 meter ten zuidoosten van het plangebied is eveneens een monument van hoge 
archeologische waarde met nederzettingssporen uit de Late IJzertijd en/of Romeinse Tijd (Inheems 
Romeins). Deze sporen zijn aangetroffen op een zandige opduiking langs een restgeul van het Oer-IJ.
AMK-nr. 10785 op ca. 260 meter ten zuiden van het plangebied is een monument van archeologische 
waarde met mogelijke sporen van bewoning. Nadere gegevens ontbreken.
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AMK-nr. 10763 op ca. 380 meter ten zuiden van het plangebied betreft ook een monument van hoge 
archeologische waarde met sporen van bewoning. Ook hier ontbreken nadere gegevens.
AMK-nr. 10772 op ca. 710 meter ten zuiden van het plangebied is een monument van archeologische 
waarde. Het gaat om een terp met resten van een "stenen kamer" van de pastoor van Egmond. Deze 
stenen kamer wordt in historische bronnen uit 1478 vermeld. 
AMK-nr. 12867 op ca. 320 meter ten zuidwesten van het plangebied betreft een monument van 
archeologische waarde. Het gaat om een terrein met bewoningssporen.
AMK-nr. 10781 op ca. 630 meter ten zuidwesten van het plangebied is een monument van hoge 
archeologische waarde. Hier zijn sporen van akkerbouw gevonden uit de Late IJzertijd, de Romeinse Tijd 
(Inheems Romeins) en de Middeleeuwen.
AMK-nr. 12819 op ca. 400 meter ten westen van het plangebied is een monument van archeologische 
waarde met sporen van akkerbouw en bewoning uit de Late Middeleeuwen. Op grotere diepte bevinden 
zich in principe nog de Oude Duinen, met mogelijke bewoningssporen uit de Vroege Middeleeuwen of 
eerder.

2.6.2 Onderzoeken
Binnen een straal van 1 kilometer om het plangebied zijn enkele onderzoeken genoemd in archis (bijlage 
4).
Het plangebied valt binnen een grootschalig bureauonderzoek naar de archeologische waarde van het 
dorp Egmond aan den Hoef (Visser-Poldervaart, 2006). Doel hiervan was het formuleren van 
archeologieregimes (onderzoeksnummers 14128 en 14069).
Onderzoeksnummers 38250 en 40259 op ca. 300 meter ten noordoosten van het plangebied betreffen 
respectievelijk een bureauonderzoek en een archeologische begeleiding (Vaars, 2012) n.a.v. 
baggerwerkzaamheden in de gracht van Slot Egmond. Beiden zijn in 2011 uitgevoerd.
Onderzoeksnummer 17938 betreft een in 2007 op ca. 630 meter ten oosten van het plangebied 
uitgevoerd booronderzoek. Gezien het ontbreken van aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen is 
geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
Onderzoeksnummer 78 uit 1998 betreft een booronderzoek op ca. 930 meter ten oosten van het 
plangebied; geulsedimenten (behorende tot het Oer-IJ estuarium) zijn er niet aangetroffen, aanwijzingen 
voor archeologische resten evenmin.
Onderzoeksnummer 22850 is een in 2008 uitgevoerd bureauonderzoek, op ca. 500 meter ten zuiden van 
het plangebied. Hier is vervolgonderzoek geadviseerd.
Naast deze onderzoeken zijn binnen dezelfde straal meer onderzoeken aangemeld in archis; omdat deze 
niet zijn afgemeld ontbreken echter inhoudelijke gegevens.

2.6.3 Waarnemingen en vondstmeldingen
Binnen een straal van 1 kilometer om het plangebied is een vrij groot aantal waarnemingen gemeld in 
archis (bijlage 4). Vondstmeldingen ontbreken daarentegen bijna volledig. De enige vondstmelding bevat 
geen inhoudelijke gegevens.
De waarnemingen geven de rijkdom weer van het bodemarchief in de omgeving, met archeologische 
resten uit de IJzertijd, Romeinse Tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De meeste waarnemingen 
hangen samen met de reeds besproken AMK-monumenten en worden derhalve in dit hoofdstuk niet nader
besproken. Ook de waarnemingen zonder inhoudelijke gegevens worden niet behandeld. Hieronder volgt 
een korte beschrijving van de overige waarnemingen en van de enige vondstmelding.

Waarnemingsnummer 42843 op ca. 170 meter ten zuidwesten van het plangebied betreft de vondst in 
1994 van enkele munten en schedelresten; nadere gegevens ontbreken.
Waarnemingsnummers 120015 en 120016 op ca. 700 meter ten van het plangebied betreffen een in 1993
uitgevoerd booronderzoek en inventarisatie. Ter plekke bevinden zich resten van een papiermolen uit de 
Nieuwe Tijd en zichtbare resten van twee bunkers uit de tweede wereldoorlog. Ook is aangetoond dat de 
ontginning van dat gebied al rond 1000 na Chr. was voltooid.

2.7 Verwachtingsmodel
Gedurende het Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum en de Midden Bronstijd maakte het plangebied 
deel uit van de Noordzee. Bewoningssporen uit deze perioden zullen dan ook niet aanwezig zijn. Op grond
van de geomorfologische gesteldheid van het plangebied, de reeds bekende archeologische waarden en 
de historische ontwikkeling kunnen archeologische resten worden verwacht uit de IJzertijd tot en met de 
Nieuwe Tijd. De kans op het aantreffen van archeologische resten wordt als hoog ingeschat.
De bewoning uit de Late IJzertijd tot de Vroege Middeleeuwen ligt in principe op de strandwal en de Oude 
duinen. Bewoning vanaf de Late Middeleeuwen wordt dichter onder het huidige maaiveld verwacht, op de 
Jonge duinen. 
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3. Samenvatting en advies

In december 2014 is, in opdracht van EME BV, door Archeologenbureau Argo een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd op het terrein 'Herenhoek' te Egmond aan den Hoef. Het onderzoek is op 
zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de richtlijnen van de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA 3.3). De aanleiding tot het bureauonderzoek werd gevormd door geplande 
bodemverstorende werkzaamheden die een bedreiging vormden voor eventueel aanwezige archeologische
waarden. Het doel van het onderhavige onderzoek was het verwerven van informatie aan de hand van 
bestaande bronnen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied. Uit het
onderzoek is gebleken dat in het plangebied een kans bestaat op het aantreffen van archeologische resten
uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe Tijd. Er wordt dan ook geadviseerd een vervolgonderzoek uit te 
voeren in de vorm van een verkennend booronderzoek. Er moet hier wel rekening worden gehouden met 
de beperkingen van archeologische booronderzoeken op zandgronden en in het kustgebied in het 
bijzonder. Archeologische resten in zulke gebieden kunnen erg moeilijk zijn op te sporen aan de hand van 
deze methode; de afwezigheid van archeologische indicatoren in de boorkernen hoeft niet te betekenen 
dat er geen archeologische resten aanwezig zijn. Een proefsleuvenonderzoek zal daarvoor een 
betrouwbaarder resultaat opleveren. Omdat nu nog onduidelijk is in hoeverre het bodemprofiel intact is is 
het adviseren van een proefsleuvenonderzoek in dit stadium echter te voorbarig en wordt nu een 
verkennend booronderzoek geadviseerd.
De beslissing om bovenstaand advies al dan niet over te nemen (een selectiebesluit) dient door de 
bevoegde overheid, de gemeente Bergen, te worden genomen. 
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BIJLAGE 1. Traject archeologische monumentenzorg: stappenplan 

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld moet worden 
als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. Het is van groot belang om 
in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening te houden met de archeologische waarden
en verwachtingen en wel voordat men aanvangt met de globale invulling van een plangebied. Het 
stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeologische waarden. 
Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) relevante archeologische 
informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer diepgaand onderzoek op specifieke 
plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging 
in het ruimtelijkeordeningsproces te kunnen maken. 

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande bronnen - 
over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het plangebied. Daarnaast 
moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd inventariserend onderzoek (stap II, zie 
onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- en literatuuronderzoek van archeologische en 
bodemkundige gegevens die bij RACM, provincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, 
musea) bekend zijn over het betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te 
behandelen: 
· aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat. Dit in verband 
met het bepalen van het onderzoekskader; 
· beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare relevante gegevens; 
· beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van het gebied op basis van 
geofysische, fysische en historisch-geografische gegevens ; 
· een korte impressie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap ;
· een impressie van de bewoningsgeschiedenis; 
· beschrijven bekende archeologische waarden ;
· archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal Monumenten Archief 
(CMA) van de RACM. Dezelfde terreinen zijn tevens opgenomen op de Archeologische 
Monumentenkaarten (AMK) van de provincies. Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke 
bescherming (ex artikel 3 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische bescherming te 
krijgen binnen het bestemmingsplan; 
· archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief (CAA) van de RCE aanwezig
zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de aanwezigheid van bewoningssporen uit het verleden; 
· beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en onderbouwd 
verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
· aan de hand van de door de RACM ontwikkelde Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Gebieden
met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor 
een nader archeologisch onderzoek in aanmerking; 
· aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke verwachtingskaart; 
· rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de verschillende 
stadia van het planvormingsproces. 

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van de 
uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische waarden aanwezig 
zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, conservering en relatieve kwaliteit 
is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. In principe wordt
het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van Aanpak (PvA). Het onderzoek kan bestaan uit de volgende 
methoden: 
· non-destructieve methoden: geofysische methoden (elektrische, magnetische en elektromagnetische 
methoden eventueel in combinatie met remote sensing technieken); 
· weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering (putjes van maximaal 
een vierkante meter); 
· destructieve methoden: proefsleuven. 
Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De onderbouwing voor
de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inventariserend veldonderzoek moet 
leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies. 
Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit houdt in dat 
het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en weilanden, waarbij gezocht
wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. Daarnaast wordt door middel
van boringen onderzocht hoe het staat met de bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren
te onderscheiden zijn. De aangetroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een 
meer diepgaand booronderzoek. Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is 
het nodig om in dit stadium proefputjes te graven. 
Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is 
gebleken dat er in een plangebied waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel 
van het graven van een aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van 
conservering van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten 
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worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het provinciaal 
archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke in de 
bodem). 

Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in situ te 
bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen te worden door middel
van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) noodzakelijk. 

Bron: Rijksdienst voor het Cultuureel Erfgoed, Amersfoort. 
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BIJLAGE 2. Tabel archeologische en geologische perioden 
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BIJLAGE 3. Afkortingenlijst 

AMK Archeologische Monumenten Kaart 

Archis ARCheologisch InformatieSysteem: Geografisch InformatieSysteem met archeologische databank 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Bevat veelheid aan gegevens omtrent eerder verricht 
onderzoek en vondstmeldingen in het onderzoeksgebied. 

ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving. 

C14 Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CAA Centraal Archeologisch Archief. 

CHS Cultuurhistorische Hoofdstructuur. 

CIS Centraal Informatie Systeem. 

CMA Centraal Monumenten Archief. 

GIS Geografische InformatieSystemen. 

GPS Global Positioning System. 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. 

IVO Inventariserend Veld Onderzoek. 

KICH Kennis Infrastructuur CultuurHistorie. Geografisch InformatieSysteem met cultuurhistorische 
databank met gegevens van drie kennisinstituten op het gebied van cultuurhistorie. Dit zijn de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, de Directie Kennis van het ministerie van LNV en Alterra (Wageningen 
 Universiteit en Research centrum). 

KLIC Kabel- en Leidingen InformatieCentrum. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Op basis van het Verdrag van Malta (Valletta) moet ook in 
Nederland archeologisch onderzoek aan kwaliteitscriteria voldoen. Net als bij het milieuhygiënische 
bodembeheer werkt de archeologische sector met een erkenningensysteem (vergunningverlening) en met
een op private leest geschoeide kwaliteitsborging, de KNA maakt daar onderdeel van uit. 

NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk). 

NOAA Nationale Onderzoeks Agenda Archeologie. 

PvA Plan van Aanpak. 

PvE Programma van Eisen. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

WAMZ Wet op de Archeologische MonumentenZorg. 



18
Archeologisch bureauonderzoek aan de Herenhoek te Egmond aan den Hoef

BIJLAGE 4. AMK-monumenten, onderzoeken, vondstmeldingen en waarnemingen op Archis

Het groene voetje geeft de locatie van onderhavig onderzoeksgebied aan.
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Elzerman Ecologisch Advies  2 

Flora en fauna quickscan Julianaweg te Egmond aan den Hoef 
 

Aanleiding 
 
Voor de sloop van enkele woningen in de gemeente Bergen, provincie Noord-Holland, is een flora en 
fauna onderzoek gewenst. Om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van beschermde soorten is 
een flora en fauna quickscan uitgevoerd. De quickscan is een verkennend onderzoek naar de 
beschermde natuurwaarden in het projectgebied. Hieruit moet blijken of vervolgonderzoek nodig is. Dit 
kan mogelijk leiden tot de aanvraag van een ontheffing op de Flora- en faunawet en het treffen van 
beschermingsmaatregelen. 
 
Het projectgebied bevindt zich tussen de Julianaweg en Lamoraalweg in Egmond aan den Hoef 
(Figuur 1). De huidige bebouwing wordt gesloopt. Momenteel staan er negen woningen. Het totale 
oppervlakte van het projectgebied is circa 1.139 m2. Dit is kadastraal perceel A 1455 (Egmond-
Binnen). 
 

 
Figuur 1. Het projectgebied aan de Julianaweg in Egmond aan den Hoef is aangegeven met een rood kader. 
 

Methodiek 
 
De flora en fauna quickscan bestaat uit een literatuuronderzoek en veldbezoek. Om een indruk te 
krijgen van potentiële beschermde soorten zijn verspreidingsatlassen en openbare bronnen met 
natuurgegevens geraadpleegd. Vervolgens is op 14 oktober 2014 is het projectgebied bezocht om te 
onderzoeken of lokale situatie geschikt is voor de potentiële soorten. Bij het veldbezoek is het 
projectgebied lopend doorkruist. Hierbij is gebruik gemaakt van een verrekijker (Optolyth 10x40). 
De nadruk lag op de soorten waarvoor op basis van art. 75 van de Flora- en faunawet een ontheffing 
nodig is en soorten waarvan de vaste rust- of verblijfplaats jaarrond beschermd is (Ministerie van LNV, 
2009). Het betreffen zgn. Tabel 2 en 3-soorten die vallen onder de zwaarste beschermingsregimes 
(Ministerie van LNV, 2005). Wanneer werkzaamheden deze soorten (mogelijk) treffen dan is een 
ontheffing verplicht. Voor soorten opgenomen in Tabel 1 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstelling wanneer men de Zorgplicht in acht neemt. De Zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet) is 
een algemeen geldende fatsoenseis ten aanzien van de omgang met flora en fauna. 
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De (potentiële) functionaliteit van het onderzoeksgebied is voor alle beschermde soortgroepen tijdens 
het veldbezoek beoordeeld. 
 

Wet- en regelgeving 
 
Dit onderzoek richt zich op de beschermde soorten uit de Flora- en faunawet. In beginsel zijn alle in 
Nederland in het wild levende dieren en planten beschermd. De bescherming wordt vormgegeven 
door verbodsbepalingen en een Algemene Zorgplicht. 
Voor bepaalde soorten geldt een vrijstellingsregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden 
geen afbreuk mogen doen aan de duurzame instandhouding van planten- of dierenpopulaties. Voor 
soorten die in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn (Tabel 3) worden genoemd en voor de per 
Algemene Maatregel van Bestuur (Vrijstellingenbesluit) aangewezen zeldzame en bedreigde soorten 
(Tabel 3) gelden daarnaast verzwaarde eisen. 
De aanvragen voor een ontheffing op de Flora- en faunawet worden ingediend en beoordeeld door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van 
EZ). Wanneer de wetgeving van de Flora- en faunawet overtreden wordt dan kan een handhaver het 
werk stilleggen, de activiteiten verbieden, beëindigen en/of een proces-verbaal opmaken. Een 
overtreding op de Flora- en faunawet wordt gezien als een economisch delict. Het Openbaar 
Ministerie zal in het geval van een overtreding uiteindelijk het vonnis uitspreken. 
 
 
Algemene Zorgplicht (Art. 2) 
De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en niet van individuele dieren. Echter, 
de intrinsieke waarde van elk individueel dier en plant wordt wel erkend. Mensen mogen hier dus niet 
onzorgvuldig mee omgaan. Vanuit deze gedachte is de Zorgplicht opgesteld: 
 

 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving; 

 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten, nadelige gevolgen voor flora 
of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten 
voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, 
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 

 
De Zorgplicht is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 
 

Ontheffing, Soortenstandaard en Ecologisch Werkprotocol 
Wanneer een beschermde plant of dier getroffen dreigt te worden door de werkzaamheden dan 
moeten maatregelen genomen worden om dit te voorkomen. Mitigerende maatregelen worden 
getroffen voordat de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Op deze manier biedt het de 
mogelijkheid aan beschermde soorten om uit te wijken wanneer de werkzaamheden van start gaan. 
Compensatie gebeurt daarentegen achteraf. Als het project op zijn einde loopt of afgerond is worden 
nieuwe mogelijkheden geboden aan de beschermde soort om zich opnieuw te kunnen vestigen. 
Gedacht kan worden aan het inmetselen van Gierzwaluwdakpannen bij een nieuwbouwproject. 
Voor een aantal soorten worden vaak ontheffingen aangevraagd. Het ministerie heeft voor deze 
soorten ‘Soortenstandaarden’ ontwikkeld. In deze Soortenstandaarden staan de ecologische aspecten 
van de betreffende soort en richtlijnen voor degelijk onderzoek. Daarbij wordt een set van standaard 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven. Een deskundig ecoloog kan beoordelen op 
welke wijze de maatregelen toegepast kunnen worden bij de specifieke situatie. Welke maatregelen 
getroffen moeten worden bij het project worden vastgelegd in een Ecologisch Werkprotocol. Dit 
werkprotocol geeft praktische richtlijnen voor de uitvoering van de maatregelen. Het ecologisch 
werkprotocol is aanwezig op de plaats van uitvoering en bekend bij alle betrokken partijen. 
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Verbodsbepalingen 
De bescherming van planten en dieren is gebaseerd op het ‘Nee, tenzij’-principe. Dit wil zeggen, dat in 
principe werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geen negatief effect mogen hebben op 
beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen reguliere werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen. Wanneer de activiteiten geen negatief 
effect hebben op de flora en fauna dan is er geen ontheffing nodig. In veel gevallen is dat echter 
moeilijk vooraf te bepalen. Daarom is het raadzaam om vooraf het voorkomen van beschermde 
soorten in kaart te laten brengen. Hiermee wordt niet alleen het voorkomen van een soort binnen het 
projectgebied bepaald, maar ook de mate van aanwezigheid en daarmee het effect van de activiteiten. 
De volgende verbodsbepalingen zijn in dit kader van belang: 
 

Artikel Verbodsbepaling 

8 het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

9 het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 
te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

10 het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 

11 het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren. 

12 het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 
Een aantal soorten flora en fauna kent een zwaarder beschermingsregime (Ministerie van LNV, 2005). 
Deze soorten zijn opgenomen in drie tabellen. Het is mogelijk om voor deze soorten een ontheffing 
aan te vragen. Of een ontheffing aangevraagd moet worden hangt af van de zeldzaamheid van de 
soort en impact van de werkzaamheden. 
 
In Tabel 1 staan de soorten met het lichtste beschermingsregime. Voor soorten die opgenomen zijn in 
deze tabel geldt een algemene vrijstelling of ontheffing met lichte toetsing. De vrijstelling geldt voor de 
volgende werkzaamheden: 

 Bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw); 

 Bestendig gebruik; 

 Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Vallen de activiteiten onder één van deze noemers dan is de vrijstellingsregeling van de 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet van toepassing. Als geen sprake is van dit type 
werkzaamheden dan is toch een ontheffingsaanvraag nodig. De Algemene Zorgplicht blijft in alle 
gevallen wel van kracht. 
 
Bij Tabel 2 is sprake van een zwaarder beschermingsregime. Hier dient voor de werkzaamheden, 
zoals die genoemd zijn bij Tabel 1, te worden gewerkt volgens een Gedragscode. De door het 
ministerie goedgekeurde gedragscodes hebben een landelijke dekking, maar zijn alleen van 
toepassing binnen een bepaalde sector, zoals de Waterschappen, gemeentewerken of Bouwsector. 
Op de website van het ministerie staat een overzicht van de goedgekeurde gedragscodes. De 
maatregelen uit een gedragscode worden op de specifieke situatie aangepast in de vorm van een 
Ecologisch Werkprotocol. Alleen indien volgens de gedragscode of een ecologisch werkprotocol 
gewerkt wordt is een ontheffing niet nodig. Bij alle overige activiteiten moet een ontheffing worden 
aangevraagd die bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een lichte toets krijgt. 
 
Het zwaarste beschermingsregime kent Tabel 3. In deze tabel staan soorten die op Europees niveau 
onder druk staan. Het zijn soorten, die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1 
van de Algemene Maatregel van Bestuur. Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden is 
het verplicht een ontheffing aan te vragen. Een gedragscode volstaat hier in de meeste gevallen niet. 
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Vogels 
In de bovengenoemde tabellen zijn vogels niet opgenomen. Alle in Nederland voorkomende 
vogelsoorten worden in beginsel gelijkwaardig beschermd. Het is in het algemeen verboden om 
vogels te doden, te verontrusten, hun nesten en vaste rust- en verblijfplaatsen te verstoren. Indien de 
werkzaamheden vallen onder in Tabel 1 genoemde activiteiten dan kan worden volstaan met een 
goedgekeurde gedragscode. Voor alle overige activiteiten dient een ontheffing aangevraagd te 
worden. In de praktijk gaat het met name om werkzaamheden gedurende het broedseizoen. Buiten 
het broedseizoen zullen de meeste activiteiten minder problemen geven. Uitzondering hierop vormt 
een selectie aan vogelsoorten die jaarronde bescherming genieten (Ministerie van LNV, 2009). De 
nesten van deze soorten mogen ook buiten het broedseizoen niet verstoord worden. De jaarrond 
beschermde vogelsoorten zijn ingedeeld in vijf categorieën. Voor de soorten uit de vijfde categorie 
geldt alleen onder specifieke omstandigheden een ontheffingsplicht. 
 
Voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen 
Naast de dieren zelf worden ook hun voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen beschermd. Onder 
een voortplantingsplaats wordt niet alleen een nest van een vogel of kolonieverblijf voor vleermuizen 
verstaan, maar ook de directe omgeving. Sommige faunasoorten zijn zeer kritisch wat betreft hun 
foerageerplek of slaapplaats. Zij stellen specifieke eisen aan het leefmilieu en kunnen ook moeilijk 
overschakelen op een veranderde situatie. Indien werkzaamheden invloed hebben vaste rust- en 
verblijfplaatsen dient een ontheffing te worden aangevraagd. 
 

Resultaten 
 
Het projectgebied is beschreven aan de hand van de landschappelijke en ecologische kenmerken. 
Vervolgens worden de aangetroffen en, indien van toepassing, de te verwachten soorten behandeld. 
 
Beschrijving onderzoeksgebied 
Het projectgebied ligt in de bebouwde kom van Egmond aan den Hoef. De bebouwing bestaat uit een 
woonblok met huizen van twee woonlagen en een woonblok met lagere woningen. De huizen langs de 
Julianaweg uit de jaren ’50 worden gekenmerkt door zadeldak met oranje dakpannen. Van de vier 
woningen hebben de middelste twee een verhoging op de eerste etage (Figuur 2). Elk huis is voorzien 
van een stenen schoorsteen. Onder de onderste rij dakpannen loopt een dakgoot met houten/trespa 
afwerking. De bakstenen muren bevatten een (deels) open spouwruimte, maar geen 
ontluchtingsgaten. 
Langs de Rustenburg is een huizenblok van vier woonadressen. Deze woningen bestaan slechts uit 
één woonlaag en vliering met een stenen uitbouw aan de achterzijde (Figuur 3 en 4). De zadeldaken 
hebben zwarte dakpannen met een stenen schoorsteen. Aan de achterzijde grenzen de tuinen tegen 
elkaar. Hier staan twee stenen schuurtjes langs het achterpad (Figuur 5). 
 

 
Figuur 2. Voorzijde van het huizenblok langs de 
Julianaweg. 
 

 
Figuur 3. Voorzijde van de huizen langs de 
Rustenburg. 
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Figuur 4. Aan de achterzijde hebben de woningen van 
de Rustenburg een uitbouw 

 
Figuur 5. Het achterpad tussen de achtertuinen van 
de Julianaweg en Rustenburg. 

 
 
Aangetroffen (beschermde) soorten 
 
Vogels 
Het broedseizoen was ten tijde van het veldbezoek al afgelopen. Er waren nog enkele potentiële 
broedvogels aanwezig.  
Zo werden enkele Huismussen Passer domesticus waargenomen. Hoewel de vogels niet binnen het 
projectgebied gezien werden, waren ze wel in de directe omgeving aanwezig. Bij het huizenblok ten 
oosten van het projectgebied (Julianaweg/Lamoraalweg) en Molenkroft waren enkele exemplaren 
present. Buiten het broedseizoen groeperen Huismussen zich en zwerven dan rond in de buurt van 
hun broedplaatsen (Heij, 1985). Het projectgebied is geschikt voor de soort om hier te broeden. Vooral 
de huizen langs de Julianaweg komen hiervoor in aanmerking. Het nest en de directe omgeving van 
de Huismus is jaarrond beschermd op basis van de Flora- en faunawet. 
 
Een andere vogelsoort, die tijdens het veldbezoek aanwezig was, is de Spreeuw Sturnus vulgaris. 
Van deze soort zaten twee exemplaren te zingen op de schoorstenen aan de Julianaweg (Figuur 6). 
Gezien het fanatisme waarmee gezongen werd betroffen het waarschijnlijk lokale broedvogels. De 
najaarstrek van de soort was echter ook in volle gang. In oktober arriveren duizenden exemplaren 
vanuit Oost- en Noord-Europa om hier te overwinteren of op doortrek naar Groot-Brittannië. 
Het viel dus niet geheel uit te sluiten dat het vogels van elders betroffen. Het onderzoeksgebied is 
uitermate geschikt als broedlocatie voor de soort. De Spreeuw is beschermd tijdens de broedtijd. 
Andere vogelsoorten die werden vastgesteld tijdens het veldbezoek waren Merel Turdus merula, 
Kauw Coloeus monedula en Koolmees Parus major. Deze zangvogels zouden in het projectgebied tot 
broeden kunnen komen. De nesten van deze soorten zijn beschermd gedurende de broedtijd. 
 
Dat er gebroed is in de gebouwen langs de Julianaweg werd wel vastgesteld. Onder het houtwerk aan 
beide zijkanten van het huizenblok staken enkele takjes uit en was vogelpoep op de muur aanwezig 
(Figuur 7). Het is onduidelijk welke soort deze nesten gemaakt heeft. Het kunnen nesten van Huismus 
of Spreeuw betreffen, maar ook van een Gierzwaluw Apus apus. De laatstgenoemde soort is net als 
de Huismus gedurende het gehele jaar beschermd. Of de soort in het projectgebied broedt kon niet 
worden vastgesteld, omdat de Gierzwaluwen ten tijde van het veldbezoek reeds naar de 
overwinteringsgebieden in Afrika vertrokken waren. 
Een onderzoek tijdens het broedseizoen kan hier meer duidelijkheid over geven. 
 



Quickscan Julianaweg Egmond aan den Hoef 

 

Elzerman Ecologisch Advies  7 

 
Figuur 6. Een Spreeuw op één van de schoorstenen 
aan de Julianaweg. 

 
Figuur 7. Uitwerpselen onder de dakrand wijzen op de 
aanwezigheid van een vogelnest. 

 
 
Planten 
Er is veel verharding in het projectgebied aanwezig. Het enige groen op het terrein bestond uit tuinen. 
De planten die hier groeien zijn over het algemeen aangeplant. Her en der hebben wilde soorten zich 
spontaan gevestigd. Op basis van het biotoop is extra aandacht besteed aan muurplanten. Er zijn 
echter geen varens of andere beschermde muurplanten gevonden. Overige beschermde soorten 
konden worden uitgesloten op basis van het biotoop of verspreidingsgebied. 
Opmerkelijk was wel de vondst van een Geelrode Naaldaar Setaria pumila (Figuur 8). Deze grassoort 
is niet beschermd, maar wel een zeldzame verschijning in Nederland (FLORON, 2014). De Geelrode 
Naaldaar groeide tegen een schuurtje in het achterpad van de Julianaweg (ter hoogte van 
huisnummer 10). 
 

 
Figuur 8. Geelrode Naaldaar in het achterpad tussen de Julianaweg en Rustenburg. 

 
 
Zoogdieren 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. Mogelijk komen algemeen 
voorkomende zoogdieren, zoals Egel Erinaceus europeus en Huisspitsmuis Crocidura russula, wel in 
het projectgebied voor. Dit zijn soorten die vermeld staan in Tabel 1 uit de bijlage van de Flora- en 
faunawet. Deze soorten zijn vrijgesteld van een ontheffingsplicht. Van de zwaarder beschermde 
zoogdieren (uit Tabel 2 en 3) kon op basis van de locatie en het biotoop alleen van vleermuizen niet 
worden uitgesloten dat ze in het gebied voorkomen. 
De verblijfplaatsen, vaste vliegroutes en essentiële foerageergebieden van alle vleermuizen in 
Nederland zijn beschermd. Gedurende het jaar maken vleermuizen gebruik van verschillende 
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verblijfplaatsen. Een gebouw of boom kan hierbij meerdere verblijfsfuncties vervullen. Sommige 
soorten rusten overdag in gebouwen (Limpens et al., 1997). De gebouwen vertoonden nauwelijks 
spleten of kieren. De muren van het huizenblok aan de Julianaweg hadden wel een (gedeeltelijk) open 
spouwmuur. Een spouwruimte is een potentiële verblijfplek voor de algemeen voorkomende Gewone 
Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus. Er waren echter geen spouwgaten aanwezig waar de 
vleermuizen de spouwmuur in kunnen kruipen. Het houtwerk langs de dakranden sloot ook bijna 
overal strak aan tegen de muur. De enige plekken, die open waren, leken bezet te zijn door vogels. 
De huizen aan de Rustenburg waren vanwege hun lage bouw minder geschikt voor vleermuizen. Hier 
zijn ook geen gaten in de muren of losliggende dakpannen waargenomen. 
 
Overige soortgroepen 
Voor de andere soortgroepen wordt het onderzoeksgebied op basis van het veldbezoek en de 
literatuurgegevens niet geschikt geacht voor strikt beschermde soorten. 
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Conclusie en aanbevelingen 
 
In het kader van een nieuwbouwproject in Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen, provincie Noord-
Holland) is een flora en fauna quickscan uitgevoerd. Dit verkennende onderzoek is gericht op alle 
beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Het projectgebied aan de Julianaweg en Rustenburg 
bleek geschikt te zijn voor twee beschermde soorten. De voortplantings-, vaste rust en verblijfplaatsen 
van de Huismus en Gierzwaluw zijn jaarrond beschermd. Het kon niet worden uitgesloten dat deze 
soorten in het projectgebied broeden. Aanbevolen wordt om tijdens de broedtijd nader onderzoek te 
verrichten naar het voorkomen van de Huismus en Gierzwaluw in het projectgebied. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn enkele Huismussen nabij het projectgebied waargenomen. Bovendien zijn 
bij het huizenblok aan de Julianaweg restanten van vogelnesten aangetroffen. Mogelijk behoorden de 
nesten toe tot de jaarrond beschermde Huismus of Gierzwaluw. Indien dat het geval is dan moet voor 
de werkzaamheden een ontheffing op de Flora- en faunawet worden aangevraagd. 
Vervolgonderzoek naar het voorkomen van Huismus en Gierzwaluw kan uitgevoerd worden in de 
periode maart tot en met juli. Op basis van vier bezoeken door een ecoloog wordt het gebiedsgebruik 
in kaart gebracht. De veldbezoeken worden verricht tijdens de broedtijd van beide soorten, zodat de 
trefkans gemaximaliseerd is en het onderzoek effectief kan worden uitgevoerd. 
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient men te allen tijde rekening te houden met de in de 
Flora- en faunawet opgenomen Algemene Zorgplicht (Art. 2). De Zorgplicht houdt in dat schadelijke 
effecten aan planten en dieren door menselijk handelen tot een minimum beperkt moeten worden. 
Deze wettelijke verplichting geldt voor alle flora en fauna in Nederland ongeacht de beschermde 
status.   
De gebouwen en het aanwezige groen bieden potentiële nestgelegenheid voor diverse soorten 
vogels, zoals Spreeuw, Kauw, Merel en Koolmees. Er wordt aanbevolen hiermee rekening te houden 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Alle broedende vogels en hun nesten zijn beschermd 
ex. art. 11 van de Flora- en faunawet. De werkzaamheden dienen dan ook buiten het broedseizoen 
van start te gaan. Het broedseizoen duurt globaal vanaf half maart tot en met half juli, maar is 
soortspecifiek. 
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NOTITIE 
 
 
 
EME II BV 
T.a.v. de heer P.G.M. Lammers 
Postbus 82 
1930 AB Egmond aan Zee 
 
 
Leek, 19 februari 2015 
 
 
Projectnummer     : 144265‐00 
Behandeld door     : ing. A. Gal / ing. R. Wols 
Onderwerp     : Akoestisch onderzoek starters‐/ huurwoningen Egmond aan den Hoef 
                         
 

1. Inleiding 

In opdracht van EME II BV is door Stroop raadgevende ingenieurs bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van de voorgenomen realisatie van zeven starterswoningen en negen huurwoningen 
(overeenkomstig tekening K‐921 d.d. 24‐11‐2014) aan de Herenweg te Egmond aan den Hoef.  
 
Het bevoegd gezag verlangt  het onderzoek bij de ruimtelijke inpassing enerzijds en voor de 
omgevingsvergunning anderzijds.  
 
In voorliggende notitie is de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de (gezoneerde) Herenweg 
inzichtelijk gemaakt. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Julianaweg, met een 
snelheidsregime van 30 km/uur, is overeenkomstig de Wet geluidhinder uitgesloten van toetsing. In het 
kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is de geluidbelasting in onderhavige notitie wel beschouwd.  
 
Afbeelding 1.1: voorgenomen planvorming 

 
 
 
 



 

 

2. Wettelijk kader 

 

2.1 Ruimtelijke inpassing 

Voor de beoordeling van de ruimtelijke inpassing is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai bepaald. Hierbij is ook de niet zoneringsplichtige Julianaweg (30 km/uur) in de 
berekening opgenomen.  

 

Voor de beoordeling van de geluidbelasting is aansluiting gezocht bij de classificering volgens de 'methode 

Miedema'. 

 

2.2 Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder (Wgh) kent regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder. Er staan onder 
andere grenswaarden in opgenomen ten aanzien van de geluidbelasting op geluidgevoelige objecten. 
 
Er is een zogenaamde voorkeurswaarde waaronder er, vanuit akoestisch oogpunt, geen bezwaren zijn voor 
de realisatie van een plan. Boven de voorkeurswaarde, tot de maximale ontheffingswaarde, verplicht de Wgh 
maatregelonderzoek naar het verlagen van de geluidbelasting (bijvoorbeeld door het aanleggen van een 
stiller asfalt of het plaatsen van geluidschermen).  
 
Blijkt uit het maatregelonderzoek dat de maatregelen onvoldoende doeltreffend zullen zijn, dan wel 
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige ‐, verkeerskundige ‐, landschappelijke ‐ of 
financiële aard, dan is een hogere waarde mogelijk tot de maximale ontheffingswaarde. Zie tabel 2.1 voor 
een overzicht van de wettelijke grenswaarden. 
 

Tabel 2.1: grenswaarden verkeerslawaai vanuit de wet 

Geluidgevoelig object  Grenswaarde  Geluidbelasting in Lden (dB) 
Wegverkeer 

Nieuw te bouwen woning 

langs bestaande weg 

Voorkeurswaarde  48 

Maximale ontheffingswaarde*  63  53 

*de waarden zijn respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom 
 
Naast de bepalingen in de Wet geluidhinder dient ook rekening gehouden te worden met de eisen ten 
gevolge van de karakteristieke geluidwering. Het onderzoek met betrekking tot de karakteristieke 
geluidwering is uitgevoerd overeenkomstig “NPR 5272 ‘Geluidwering in gebouwen ‐ Aanwijzingen voor de 
toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN‐EN 12354‐3’’. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de eisen van het Bouwbesluit 2012, waarin voorschriften zijn opgenomen 
met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid 
en energiezuinigheid en de NEN 5077 “Geluidwering in gebouwen”. 
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3. Uitgangspunten 

 

3.1 Akoestisch rekenmodel 

De akoestische berekeningen zijn uitgevoerd middels Standaardrekenmethode II. Hierbij is gebruik gemaakt 
van een computerrekenmodel (Geomilieu V2.60). In de overdrachtsberekening zijn de van invloed zijnde 
factoren zoals geometrische uitbreiding, wegdekcorrectie, reflectie, bodemdemping en dergelijke in rekening 
gebracht. De standaard parameters zijn opgenomen in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: standaard parameters 

 
 

3.2 Verkeersintensiteit en ‐samenstelling 

Als maatgevend jaar voor de akoestische berekeningen, dienen de geprognosticeerde etmaalintensiteiten 
tien jaar na uitvoering van de ruimtelijke plannen te worden aangehouden. Voor dit onderzoek is het 
maatgevende jaar gesteld op 2025. 
 
De intensiteiten van de te beschouwen wegen zijn aangeleverd door de gemeente Bergen. Voor de 
Herenweg zijn de gegevens gebaseerd op het wegvak tussen de Slotweg en de Beatrixlaan. De tellingen zijn 
uitgevoerd in september dit jaar (uitgegaan van de maatgevende periode 15 tot 21 september). Gegevens 
direct ter hoogte van de voorgenomen planvorming zijn niet beschikbaar. De gemeente geeft aan dat qua 
aantallen en verdeling van het verkeer daar niet veel verschil in zit. De maximumsnelheid ter hoogte van de 
planvorming is 50 km/uur. De weg is voorzien van een asfaltlaag (DAB toplaag). Voor de autonome groei zijn 
geen gegevens beschikbaar. In voorliggend onderzoek is uitgegaan van 1%. 
 
Van de Julianaweg zijn alleen verkeersintensiteiten uit 2007 beschikbaar. De tellingen zijn verricht voordat er 
(in 2008 of 2009) een fietsdoorsteek is gerealiseerd tussen de Julianaweg en het bedrijventerrein De Weidjes. 
Dit is destijds gedaan om sluipverkeer via de Julianaweg te voorkomen. De huidige intensiteit zal daardoor 
minder hoog zijn dan die in 2007. Voor de autonome groei is derhalve uitgegaan van 0%. De maximale 
snelheid op de Julianaweg is 30 km/uur en de straat is voorzien van klinkers. 
 
In tabel 3.2 is een overzicht van de intensiteiten gegeven. 
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Tabel 3.2: gehanteerde verkeersintensiteit en voertuigverdeling 

Wegvak  Etmaalintensiteit 

m.v.t. 

Uurintensiteit [%] 

Jaar 2025 dag avond  nacht

Herenweg  4.811 7,07 3,12  0,33

Julianaweg  411 6,95 3,18  0,49

 

Wegvak  Lichte mvt [%] Middelzware mvt [%] Zware mvt [%] 

Herenweg  97,1  1,8  1,1 

Julianaweg  98,0  1,5  0,5 

mvt = motorvoertuigen 
 

Daarbij kan worden opgemerkt dat het alleszins aannemelijk is dat: 

 gelet op de aard, type, inrichting en functie van deze (buurt)weg, sprake zal zijn van een – in 
vergelijking met de Julianaweg – (nog) geringe(re) verkeersintensiteit; 

 rekening houdend met het voorgaande en gelet op de oriëntatie van de beoogde bouwblokken ten 
opzichte van de Lamoraalweg, de afstand daarvan tot (de wegas van) de Lamoraalweg en de 
beperkte relevante weglengte, de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Lamoraalweg 
(ruim) lager is c.q. zal zijn ten opzichte van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de 
Julianaweg dan wel daaraan ruim ondergeschikt is. 

 

3.3 Beoordelingspunten 

De geluidbelasting is vastgesteld op een beoordelingshoogte van 1,5; 4,5 en 7,5 meter voor de te realiseren 
woningen. De beoordelingshoogte is gehanteerd ten opzichte van de vigerende maaiveldhoogte.  
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4. Geluidbelasting 

 

4.1 Ruimtelijke inpassing 

Voor de beoordeling van de ruimtelijke inpassing is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai bepaald. Hierbij is ook de niet zoneringsplichtige Julianaweg in de berekening 
opgenomen.  

 

Voor de beoordeling van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van 

de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de 'methode Miedema'. Hierin wordt de 

geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wgh niet van 

toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidbelasting geen correctie art. 3.4 RMG 2012 toegepast. 

 
De resultaten, op de maatgevende gevel, zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 
Tabel 4.1: geluidbelasting (gecumuleerd) situatie 2025 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting (excl. aftrek art. 3.4 RMG 2012) ten hoogste 65 dB(A) 
bedraagt op de maatgevende gevel van de starterswoningen nr. 1‐5. Het betreft de westgevel die direct aan 
de weg grenst. De oostgevel, waar de buitenruimte is georiënteerd, ligt in de volledige afscherming van de 
woningen. Hierdoor ontstaat een reductie van minimaal 15 dB.  
 
Gezien het feit de buitenruimte(n) aan de geluidluwe zijde liggen, wordt verondersteld dat een acceptabel 
woon‐ en leefklimaat kan worden gewaarborgd.  
 

4.2 Wet geluidhinder (gezoneerde weg(en)) 

Het Reken‐ en meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG 2012) biedt de mogelijkheid een aftrek van ten hoogste 
5 dB toe te passen op de berekende geluidbelasting vanwege een weg waarop de rijsnelheid lager is dan 
70 km/u (art. 3.4 RMG 2012). Op deze wijze wordt rekening gehouden met het stiller worden van verkeer. 
Door aanscherping van typekeuringen van motorvoertuigen en banden en met het innovatieprogramma 
geluid van de overheid, wordt hiernaar gestreefd. Deze aftrek mag enkel worden toegepast bij de 
stedenbouwkundige toetsing aan de Wet geluidhinder en niet bij de beoordeling van het binnenniveau in 
geluidgevoelige vertrekken. 
 
De berekende geluidbelastingen, ten gevolge van de Herenweg, zijn opgenomen in tabel 4.2.  

Beoordelingspunt  Gevelbelasting Lden

exclusief art. 3.4 RMG 2012 [dB]

1,5 m.  4,5 m.  7,5m. 

Starterswoningen nr. 1‐5 

Maatgevende gevel  65  64  64 

Starterswoningen nr. 6+7 

Maatgevende gevel  46  48  48 

Huurwoningen nr. 5‐9 

Maatgevende gevel  53  53  52 

Huurwoningen nr. 1‐4 

Maatgevende gevel  45  47  48 

Beoordeling akoestisch klimaat Miedema Methode 

< 50  Goed 

51 – 55   Redelijk 

56 – 60  Matig 

61 – 65  Tamelijk slecht

66 – 70   Slecht 

> 70  Zeer slecht 
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Tabel 4.2: geluidbelasting situatie 2025 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de starterswoningen nr. 1‐5 de voorkeursgrenswaarde 
overschrijdt. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde. 
 

Beoordelingspunt  Gevelbelasting Lden

inclusief art. 3.4 RMG 2012 [dB] exclusief art. 3.4 RMG 2012 [dB]

1,5 m.  4,5 m.  7,5m.  1,5 m.  4,5 m.  7,5m. 

01) Starterswoningen nr. 1‐5 

Noordgevel  55  55  54  60  60  59 

Oostgevel  28  30  33  33  35  38 

Zuidgevel  53  53  53  58  58  58 

Westgevel  60  59  59  65  64  64 

02) Starterswoningen nr. 6+7 

Noordgevel  41  42  43  46  47  48 

Oostgevel  32  33  35  37  38  40 

Zuidgevel  41  42  42  46  47  47 

Westgevel  37  39  41  42  44  46 

03) Huurwoningen nr. 5‐9 

Noordgevel  37  39  40  42  44  45 

Oostgevel  29  30  28  34  35  33 

Zuidgevel  26  28  31  31  33  36 

Westgevel  36  38  42  41  43  47 

04) Huurwoningen nr. 1‐4 

Noordgevel  31  33  35  36  38  40 

Oostgevel  22  24  19  27  29  24 

Zuidgevel  38  40  40  43  44  45 

Westgevel  40  41  42  44  46  47 

   Bouwmogelijkheden 

  <= 48 dB  Geen belemmeringen

  49 dB – 63 dB   Onderzoek naar geluidreducerende maatregelen noodzakelijk 

  > 63 dB  Geen bebouwing mogelijk (zonder dove gevel)
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5. Maatregelen 

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Daarom is aanvullend onderzoek naar de mogelijkheid en 
doelmatigheid  van de mogelijke te treffen maatregelen onderzocht. De Wet geluidhinder hanteert daarin 
een voorkeursvolgorde: 
- bronmaatregelen; 
- overdrachtsmaatregelen; 
- maatregelen aan de woning. 

 

5.1 Bronmaatregelen 

Bij voorkeur wordt geluidhinder bij de bron aangepakt. Gezien de vele ontsluitingen op de Herenweg is, met 
het hierbij gepaard gaande veelvuldig afremmen/optrekken en afslaan (wringen) van verkeer, het 
aanbrengen van een geluidreducerend wegdek niet wenselijk. Dit in verband met de slijtage en de daaruit 
voortvloeiende onderhoudskosten.  
 
Het verlagen van de intensiteiten op de Herenweg is naar verwachting niet mogelijk vanwege de functie van 
deze weg. Het betreft een weg met een belangrijke ontsluitende functie. Het beperken van de 
verkeersomvang en/of het wijzigen van de samenstelling, ontmoet derhalve overwegende bezwaren van 
verkeers‐ en vervoerskundige aard.  
 

5.2 Overdrachtsmaatregelen 

Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn en/of onvoldoende effect hebben, dan dient een afweging gemaakt te 
worden of reductie in de overdracht mogelijk is. Hierbij moet gedacht worden aan een geluidscherm of ‐wal 
en/of het verplaatsen van de weg.  
 
Gezien de korte afstand van de weg tot de te realiseren woningen zal een scherm/wal aanzienlijk hoog en erg 
dicht voor de gevel van de woningen geplaatst moeten worden. Het plaatsen van en geluidscherm of ‐wal 
ontmoet derhalve overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. 
 

5.3 Maatregelen aan de woning 

Zowel bron‐ als overdrachtsmaatregelen ontmoeten overwegende bezwaren van stedenbouwkundige ‐,  
verkeers‐ en/of vervoerskundige aard. Het bevoegd gezag dient een afweging te maken of zij bereid is een 
hogere waarde te verlenen. Hierbij is het noodzakelijk dat aan de eisen voor de karakteristieke geluidwering 
wordt voldaan. De eisen die hieraan gesteld worden en de wijze hoe hieraan voldaan kan worden is 
behandeld in hoofdstuk 6. 
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6. Karakteristieke geluidwering 

 

6.1 Uitgangspunten 

De starterswoningen nr. 1‐5 bestaan uit 5 rijwoningen. De plattegrond‐, doorsnede‐ en geveltekeningen van 
deze woningen zijn opgenomen in figuur 3. 
 
De plattegronden van de begane grond en de 1e verdieping zijn, qua indeling, identiek. In de kopse gevel van 
BNR 1 zit een ander kozijn dan in BNR 5, waardoor deze twee woningen apart beschouwd moeten worden.  
 
Op de begane grond is binnen de woningen een woonkamer met open keuken aanwezig. Op de 1e verdieping 
zijn twee slaapkamers gesitueerd. Hiervan grenst slaapkamer 1 aan de geluidluwe gevel, waardoor enkel 
slaapkamer 2 beschouwd dient te worden. De 2e verdieping bestaat uit een zolder die niet geluidgevoelig is 
en zal binnen het onderzoek derhalve niet beschouwd worden. De berekende geluidbelasting op de 2e 
verdieping is derhalve voor ons onderzoek dan ook niet relevant.  
 
Aangezien de tussenwoningen geen zijgevels hebben, kan met zekerheid aangegeven worden dat, als de 
woningen BNR 1 en BNR 5 voldoen, dit ook geldt voor de woningen BNR 2 t/m BNR 4.  
 
Elke woning wordt aangemerkt met de gebruiksfunctie ‘woonfunctie’. Volgens de Wet geluidhinder is een 
woonfunctie een zogenaamd geluidgevoelig(e)  object/ruimte, waarvoor de geluidbelasting dient te worden 
beoordeeld. 
 
In tabel 6.1 zijn de ruimtegegevens van de verblijfsruimten weergegeven, die doorgerekend dienen te 
worden en zo nodig van geluidwerende maatregelen moeten worden voorzien. Op de zolder/vliering 
bevinden zich geen verblijfsruimten. 
 
Tabel 6.1: ruimtegegevens berekende verblijfsruimten 

Woningnummer  Verdieping  Verblijfsruimte 
Oppervlakte 

(m2) 

Inhoud 

(m3) 

BNR 1 
Begane grond  Woonkeuken  25,9  68,1 

1e Verdieping  Slaapkamer 2  6,7  17,6 

BNR 5 
Begane grond  Woonkeuken  25,9  68,1 

1e Verdieping  Slaapkamer 2  6,7  17,6 

 
Bij de berekeningen zijn de volgende, deels met EME II bv vastgestelde, uitgangspunten 
gehanteerd: 
 
ventilatie:   natuurlijke toevoer met BUVA glasroosters, mechanische afvoer; 
muur:     spouwmuur met een massa van ten minste 400 kg/m2; 
glas:     dubbele beglazing (HR++) met U‐waarde ≥ 1,00 W/m2.K en RA‐waarde ≥ 28,6; 
kierdichting:   enkele kier‐ en naaddichting; 
kozijnen:   hout. 
 
Voor het spectrum van de geluidbelasting wordt uitgegaan van het op 0 dB genormeerde standaardspectrum 
voor wegverkeerlawaai. Het gehanteerde spectrum is weergegeven in tabel 6.2. 
 
Tabel 6.2: Spectra wegverkeerlawaai 

Frequentie  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1000 Hz  2000 Hz 

Ci wegverkeer  ‐14  ‐10  ‐6  ‐5  ‐7 
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Uit de berekeningen komt naar voren dat de woonkamers, met de gehanteerde uitgangspunten, voldoen aan 
de gestelde eisen t.a.v. de Ga;k en het binnenniveau. Voor de slaapkamers 2 van de onderzochte woningen 
geldt dat niet voldaan wordt aan de gestelde eisen en voor deze ruimten zijn derhalve maatregelen 
gedimensioneerd. De uitgebreide rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. 
 

6.2 Gedimensioneerde maatregelen 

Om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van de karakteristieke 
geluidwering en het daarmee gepaard gaande binnenniveau, zijn maatregelen gedimensioneerd. Bij het 
dimensioneren van maatregelen is gestreefd naar uniformiteit, zodat de kans op fouten in de 
werkvoorbereiding en uitvoering beperkt wordt. Dit betekent dat getracht is om zoveel mogelijk dezelfde 
materialen en constructies toe te passen, zonder hierbij het kostenaspect uit het oog te verliezen.  
 
In tabel 6.3 zijn de ruimten aangegeven waarin geluidwerende maatregelen benodigd zijn en welke 
geluidwerende maatregelen benodigd zijn. De uitgebreide berekeningen zijn opgenomen in bijlage 4. 
Daarnaast zijn op de situatietekening, bijgevoegd in figuur 2, de maatregelen op tekening aangegeven. 
 
Tabel 6.3: Geluidwerende voorzieningen 

woning  verdieping  ruimte  vlak/gevel  Maatregel 

BNR 1 
t/m   
BNR 5 

1e Verdieping  Slaapkamer 1 
Voorgevel 
(westgevel) 

Toepassen van beglazing met een RA‐waarde van 
minimaal 33,8 dB(A); bijvoorbeeld SGG Climalit Acoustic 
31/36(L) (10‐15L‐8). 

Toepassen van een suskast met een lengte van 0,60 
meter en een DneA‐waarde van minimaal 43,6 dB(A) en 
een ventilatievoud van min. 13,1 dm

3/s per m1; 
bijvoorbeeld een BUVA SusStream Terra 13‐ZR. 

Toepassen van een dubbele naad‐ en kierdichting. 

 
Het uiteindelijke resultaat van de geluidwerende voorzieningen en de door Stroop raadgevende ingenieurs 
bv voorgestelde maatregelen staat of valt met de wijze van uitvoering. Indien niet de nodige zorgvuldigheid 
in acht wordt genomen tijdens de uitvoering ten aanzien van onder meer het dichten van kieren en naden, 
zal de vereiste karakteristieke geluidwering niet worden gerealiseerd. 
 
Voor de genoemde materialen geldt dat ook voor andere materialen gekozen kan worden, mits deze over 
dezelfde geluidwerende kwaliteiten beschikken.  
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7. Conclusie 

In opdracht van EME II BV is door Stroop raadgevende ingenieurs bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van de voorgenomen realisatie van zeven starterswoningen en negen huurwoningen 
(overeenkomstig tekening K‐921 d.d. 24‐11‐2014) aan de Herenweg te Egmond aan den Hoef.  
 
Ruimtelijke inpassing  
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 65 dB(A) bedraagt op de starterswoningen 
nr. 1‐5. Het betreft de westgevel die direct aan de weg grenst. De oostgevel, waar de buitenruimte is 
georiënteerd, ligt in de volledige afscherming van de woningen. Hierdoor ontstaat een reductie van minimaal 
15 dB. Gezien het feit de buitenruimte(n) aan de geluidluwe zijde liggen, wordt verondersteld dat een 
acceptabel woon‐ en leefklimaat kan worden gewaarborgd.  
 
Wet geluidhinder 
De voorkeursgrenswaarde wordt, ter plaatse van de starterswoningen nr. 1‐5, met ten hoogste 12 dB 
overschreden. Wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde. Voor de overige te realiseren 
woningen wordt, mits starterswoningen nr. 1‐5 worden gerealiseerd, aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.  
 
Maatregelen 
Bronmaatregelen:     stiller asfalt niet wenselijk in verband met slijtage door wringing. Het  

beperken van de verkeersomvang en/of het wijzigen van de 
samenstelling, is niet wenselijk.  

Overdrachtsmaatregelen:  Door de korte afstand van de weg tot de te realiseren woningen stuit een 
scherm/wal vanuit stedenbouwkundige aard op bezwaren. 

Maatregelen aan de woning:  Voor de woningen gelegen aan de Herenweg zijn maatregelen benodigd. 
Maatregelen bestaan uit het plaatsen van dubbele naad‐ en kierdichting, 
speciaal glas en suskasten ter hoogte van de 1e verdieping.  

 
Eindoordeel 
Om de starterswoningen nr. 1‐5 te kunnen realiseren, zal een verzoek tot hogere waarde ingediend moeten 
worden bij het bevoegd gezag. Voor de overige te realiseren woningen is, mits starterswoningen nr. 1‐5 
worden gerealiseerd, geen beperking geconstateerd.  
 
Leek, 19 februari 2015 
Stroop raadgevende ingenieurs bv 

 
Dhr. ing. R. van der Bij 
 
 
 
 
Figuren:            aantal 

1. Invoergegevens rekenmodel     2x 
2. Maatregelen per woning      1x 
3. Plattegronden, doorsnedes, gevelaanzichten  5x 

 
Bijlagen:            aantal 

1. Invoergegevens rekenmodel     4x 
2. Rekenresultaten        3x 
3. Invoergegevens rekenmodel geluidwering  10x 
4. Invoergegevens rekenmodel maatregelen  10x 



FIGUREN 
   



2427
2428

2426

1454

70

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

2425

26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

45

46 47

48

49

50

51

52 53

54

55

56

57

58

5960
61

62

63

64

65

66

01
02

03

04

80

81

01

01

01

0202

03

03

03

04
04

04
04

02
0201

03

S
tro

o
p
 ra

a
d
g
e
v
e
n
d
e
 in

g
e
n
ie

u
rs b

v

P
ro

je
ctn

r. 1
4
4
2
6
5
-0

0

F
ig

u
u
r 1

O
v
e
rzich

t re
k
e
n
m

o
d
e
lWegverkeerslawaai - RMW-2012, [Egmond aan den Hoef - RBS] , Geomilieu V2.60

105000 105100 105200

514900

514800

Gebouw
Bodemgebied
Toetspunt
Weg

0 m 40 m

schaal = 1 : 1000

70



 Slaapkamer 2, 1e verdieping:  
o Westgevel:  

 toepassen SGG Climate Acoustic 31/36L glas. (10-15L-8 mm) 
 rooster vervangen door BUVA SusStream Terra 13-ZR. 
 toepassen dubbele naad- en kierdichting. 

Maatregelen per woning 
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Bijlage 1Stroop raadgevende ingenieurs bv
Gebouwen144265-00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 Nieuwbouw Starterswoningen nr. 1-5     105076,97     514848,66     8,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Nieuwbouw Starterswoningen nr. 6+7     105093,13     514860,78     8,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Nieuwbouw Huurwoningen nr. 1-4     105137,78     514897,30     8,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Nieuwbouw Huurwoningen nr. 5-9     105120,77     514869,92     8,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Objecten (gebouwen)     105196,04     514840,16     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Objecten (gebouwen)     105209,06     514802,41     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Objecten (gebouwen)     105145,26     514800,52     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 Objecten (gebouwen)     105148,45     514789,41     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 Objecten (gebouwen)     105193,35     514825,16     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Objecten (gebouwen)     105206,25     514836,88     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Objecten (gebouwen)     105196,04     514840,16     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Objecten (gebouwen)     105157,79     514907,75     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 Objecten (gebouwen)     105182,30     514917,56     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 Objecten (gebouwen)     105177,18     514885,08     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Objecten (gebouwen)     105182,98     514886,79     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Objecten (gebouwen)     105187,26     514890,80     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Objecten (gebouwen)     105174,77     514913,53     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Objecten (gebouwen)     105061,96     514963,26     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 Objecten (gebouwen)     105030,76     514851,52     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Objecten (gebouwen)     105072,91     514963,18     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Objecten (gebouwen)     105019,75     514884,46     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Objecten (gebouwen)     105021,95     514862,81     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Objecten (gebouwen)     105154,97     514920,69     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 Objecten (gebouwen)     105038,08     514872,86     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Objecten (gebouwen)     105002,07     514873,92     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Objecten (gebouwen)     105146,97     514927,10     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 Objecten (gebouwen)     105084,20     514944,86     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Objecten (gebouwen)     105116,36     514905,41     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Objecten (gebouwen)     105044,85     514865,24     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Objecten (gebouwen)     104993,88     514873,83     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 Objecten (gebouwen)     105081,90     514918,64     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Objecten (gebouwen)     105128,95     514910,28     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Objecten (gebouwen)     105063,58     514952,30     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Objecten (gebouwen)     105083,63     514932,61     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Objecten (gebouwen)     105081,01     514910,07     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

36 Objecten (gebouwen)     105081,01     514910,07     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37 Objecten (gebouwen)     104982,07     514872,38     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 Objecten (gebouwen)     105145,43     514922,25     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 Objecten (gebouwen)     104979,38     514872,14     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 Objecten (gebouwen)     105019,45     514851,15     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

41 Objecten (gebouwen)     105095,52     514889,84     5,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 Objecten (gebouwen)     105165,50     514884,35     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 Objecten (gebouwen)     105172,48     514945,09     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 Objecten (gebouwen)     105163,42     514901,70     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 Objecten (gebouwen)     105163,79     514910,14     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

46 Objecten (gebouwen)     105165,50     514884,35     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 Objecten (gebouwen)     105170,17     514885,72     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Objecten (gebouwen)     105037,36     514788,37     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 Objecten (gebouwen)     105108,46     514801,62     9,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Objecten (gebouwen)     104946,68     514777,12     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Objecten (gebouwen)     105109,46     514888,08     0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 Objecten (gebouwen)     105102,78     514912,62     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 Objecten (gebouwen)     105102,78     514912,62     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1Stroop raadgevende ingenieurs bv
Gebouwen144265-00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
54 Objecten (gebouwen)     105095,52     514889,84     5,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 Objecten (gebouwen)     105123,65     514905,39     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 Objecten (gebouwen)     105069,58     514944,18     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 Objecten (gebouwen)     105019,75     514884,46     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 Objecten (gebouwen)     105016,28     514863,89     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Objecten (gebouwen)     105100,83     514883,29     5,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 Objecten (gebouwen)     105046,55     514872,96     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 Objecten (gebouwen)     105053,71     514882,37     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 Objecten (gebouwen)     105100,83     514883,29     5,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 Objecten (gebouwen)     105044,09     514931,62     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 Objecten (gebouwen)     105006,01     514852,00     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 Objecten (gebouwen)     105092,30     514899,07     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 Objecten (gebouwen)     105025,56     514870,22     6,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1Stroop raadgevende ingenieurs bv
Wegen144265-00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO H Hdef. Type Hbron Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)
80 Herenweg     104942,96     514842,86      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W0   4811,00   7,07   3,12   0,33    330,27    145,75     15,42      6,09      2,69      0,28
81 Julianaweg     105073,17     514894,25      0,00 Relatief Verdeling   0,75 W9a    411,00   6,95   3,18   0,49     27,99     12,81      1,97      0,43      0,20      0,03
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Bijlage 1Stroop raadgevende ingenieurs bv
Wegen144265-00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D))
80      3,78      1,67      0,18  50  50  50
81      0,14      0,07      0,01  30  30  30
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Bijlage 2Stroop raadgevende ingenieurs bv
Resultaten: Herenweg (excl. aftrek art. 3.4 RMG)144265-00

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (N) 1,50 60,6 57,1 47,3 60,1
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (O) 1,50 33,4 29,8 20,1 32,9
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (W) 1,50 65,1 61,5 51,8 64,6
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 1,50 58,5 54,9 45,1 57,9
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (N) 4,50 60,6 57,0 47,3 60,1

01_B Starterswoningen nr. 1-5 (O) 4,50 35,5 32,0 22,2 35,0
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (W) 4,50 64,8 61,3 51,5 64,3
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 4,50 58,6 55,1 45,3 58,1
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (N) 7,50 59,8 56,3 46,5 59,3
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (O) 7,50 38,8 35,3 25,5 38,3

01_C Starterswoningen nr. 1-5 (W) 7,50 64,1 60,5 50,8 63,6
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 7,50 58,4 54,8 45,0 57,8
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (N) 1,50 46,6 43,1 33,3 46,1
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (O) 1,50 37,7 34,2 24,4 37,2
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (W) 1,50 42,5 39,0 29,2 42,0

02_A Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 1,50 46,2 42,6 32,9 45,7
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (N) 4,50 48,0 44,4 34,6 47,4
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (O) 4,50 38,8 35,2 25,5 38,3
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (W) 4,50 44,3 40,8 31,0 43,8
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 4,50 47,6 44,0 34,3 47,1

02_C Starterswoningen nr. 6+7 (N) 7,50 48,6 45,0 35,3 48,1
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (O) 7,50 40,3 36,8 27,0 39,8
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (W) 7,50 46,4 42,8 33,1 45,9
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 7,50 47,8 44,2 34,5 47,3
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (N) 1,50 42,8 39,2 29,5 42,3

03_A Huurwoningen nr. 1-4 (O) 1,50 34,1 30,6 20,8 33,6
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (W) 1,50 41,2 37,7 27,9 40,7
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 1,50 31,3 27,7 18,0 30,8
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (N) 4,50 44,7 41,2 31,4 44,2
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (O) 4,50 35,5 32,0 22,2 35,0

03_B Huurwoningen nr. 1-4 (W) 4,50 43,8 40,3 30,5 43,3
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 4,50 33,8 30,2 20,5 33,3
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (N) 7,50 45,1 41,6 31,8 44,6
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (O) 7,50 33,2 29,7 19,9 32,7
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (W) 7,50 47,1 43,5 33,8 46,6

03_C Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 7,50 36,9 33,4 23,6 36,4
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (N) 1,50 36,6 33,1 23,3 36,1
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (O) 1,50 27,5 24,0 14,2 27,0
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (W) 1,50 45,0 41,5 31,7 44,5
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 1,50 43,9 40,4 30,6 43,4

04_B Huurwoningen nr. 5-9 (N) 4,50 38,4 34,8 25,1 37,9
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (O) 4,50 29,6 26,0 16,3 29,1
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (W) 4,50 46,9 43,3 33,6 46,3
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 4,50 45,0 41,5 31,7 44,5
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (N) 7,50 40,4 36,8 27,1 39,9

04_C Huurwoningen nr. 5-9 (O) 7,50 24,7 21,1 11,4 24,2
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (W) 7,50 47,6 44,0 34,3 47,1
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 7,50 45,8 42,3 32,5 45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-12-2014 9:28:25Geomilieu V2.60



Bijlage 2Stroop raadgevende ingenieurs bv
Resultaten: Julianaweg (excl. aftrek art. 3.4 RMG)144265-00

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Julianaweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (N) 1,50 33,9 30,5 22,4 33,8
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (O) 1,50 22,3 18,9 10,8 22,2
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (W) 1,50 33,3 29,9 21,7 33,2
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 1,50 12,0 8,6 0,4 11,9
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (N) 4,50 36,2 32,8 24,7 36,1

01_B Starterswoningen nr. 1-5 (O) 4,50 25,7 22,4 14,2 25,6
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (W) 4,50 34,8 31,4 23,3 34,7
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 4,50 12,5 9,1 1,0 12,4
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (N) 7,50 37,9 34,5 26,4 37,8
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (O) 7,50 29,1 25,7 17,6 29,0

01_C Starterswoningen nr. 1-5 (W) 7,50 34,8 31,4 23,3 34,7
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 7,50 13,3 9,9 1,8 13,2
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (N) 1,50 29,7 26,3 18,1 29,5
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (O) 1,50 34,5 31,1 23,0 34,4
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (W) 1,50 21,1 17,7 9,6 21,0

02_A Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 1,50 14,3 10,9 2,8 14,2
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (N) 4,50 32,7 29,3 21,2 32,6
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (O) 4,50 36,5 33,1 25,0 36,4
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (W) 4,50 24,3 20,9 12,8 24,2
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 4,50 16,2 12,8 4,7 16,1

02_C Starterswoningen nr. 6+7 (N) 7,50 35,7 32,3 24,2 35,6
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (O) 7,50 36,9 33,5 25,4 36,8
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (W) 7,50 27,6 24,2 16,1 27,5
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 7,50 18,1 14,7 6,6 18,0
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (N) 1,50 52,8 49,4 41,3 52,7

03_A Huurwoningen nr. 1-4 (O) 1,50 47,6 44,2 36,1 47,5
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (W) 1,50 46,9 43,5 35,4 46,8
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 1,50 31,8 28,4 20,3 31,7
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (N) 4,50 52,5 49,1 40,9 52,4
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (O) 4,50 47,7 44,3 36,1 47,6

03_B Huurwoningen nr. 1-4 (W) 4,50 46,8 43,4 35,3 46,7
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 4,50 33,6 30,2 22,0 33,5
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (N) 7,50 51,6 48,2 40,1 51,5
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (O) 7,50 47,2 43,8 35,6 47,1
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (W) 7,50 46,4 43,0 34,9 46,3

03_C Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 7,50 33,6 30,2 22,1 33,5
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (N) 1,50 40,6 37,3 29,1 40,5
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (O) 1,50 39,1 35,7 27,6 39,0
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (W) 1,50 37,6 34,2 26,0 37,5
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 1,50 16,9 13,6 5,4 16,8

04_B Huurwoningen nr. 5-9 (N) 4,50 41,9 38,5 30,4 41,8
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (O) 4,50 40,5 37,1 29,0 40,4
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (W) 4,50 39,3 35,9 27,7 39,1
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 4,50 17,0 13,6 5,5 16,9
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (N) 7,50 41,9 38,5 30,4 41,8

04_C Huurwoningen nr. 5-9 (O) 7,50 40,5 37,1 29,0 40,4
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (W) 7,50 39,4 36,0 27,9 39,3
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 7,50 19,0 15,6 7,5 18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-12-2014 9:29:31Geomilieu V2.60



Bijlage 2Stroop raadgevende ingenieurs bv
Resultaten: Gecumuleerd (excl. aftrek art. 3.4 RMG)144265-00

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (N) 1,50 60,6 57,1 47,3 60,1
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (O) 1,50 33,7 30,2 20,6 33,2
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (W) 1,50 65,1 61,5 51,8 64,6
01_A Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 1,50 58,5 54,9 45,1 57,9
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (N) 4,50 60,6 57,0 47,3 60,1

01_B Starterswoningen nr. 1-5 (O) 4,50 36,0 32,4 22,9 35,5
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (W) 4,50 64,8 61,3 51,5 64,3
01_B Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 4,50 58,6 55,1 45,3 58,1
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (N) 7,50 59,8 56,3 46,6 59,3
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (O) 7,50 39,3 35,7 26,2 38,8

01_C Starterswoningen nr. 1-5 (W) 7,50 64,1 60,5 50,8 63,6
01_C Starterswoningen nr. 1-5 (Z) 7,50 58,4 54,8 45,0 57,8
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (N) 1,50 46,7 43,2 33,4 46,2
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (O) 1,50 39,4 35,9 26,8 39,1
02_A Starterswoningen nr. 6+7 (W) 1,50 42,6 39,0 29,3 42,1

02_A Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 1,50 46,2 42,6 32,9 45,7
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (N) 4,50 48,1 44,5 34,8 47,6
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (O) 4,50 40,8 37,3 28,2 40,4
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (W) 4,50 44,4 40,8 31,1 43,9
02_B Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 4,50 47,6 44,0 34,3 47,1

02_C Starterswoningen nr. 6+7 (N) 7,50 48,8 45,2 35,6 48,3
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (O) 7,50 42,0 38,5 29,3 41,6
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (W) 7,50 46,5 42,9 33,2 45,9
02_C Starterswoningen nr. 6+7 (Z) 7,50 47,8 44,2 34,5 47,3
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (N) 1,50 53,2 49,8 41,6 53,1

03_A Huurwoningen nr. 1-4 (O) 1,50 47,8 44,4 36,2 47,7
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (W) 1,50 47,9 44,5 36,1 47,7
03_A Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 1,50 34,6 31,1 22,3 34,3
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (N) 4,50 53,1 49,7 41,4 53,0
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (O) 4,50 47,9 44,5 36,3 47,8

03_B Huurwoningen nr. 1-4 (W) 4,50 48,6 45,1 36,5 48,3
03_B Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 4,50 36,7 33,2 24,3 36,4
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (N) 7,50 52,5 49,1 40,7 52,3
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (O) 7,50 47,3 43,9 35,7 47,2
03_C Huurwoningen nr. 1-4 (W) 7,50 49,8 46,3 37,4 49,4

03_C Huurwoningen nr. 1-4 (Z) 7,50 38,6 35,1 25,9 38,2
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (N) 1,50 42,1 38,7 30,1 41,9
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (O) 1,50 39,4 36,0 27,7 39,2
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (W) 1,50 45,7 42,2 32,8 45,3
04_A Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 1,50 43,9 40,4 30,6 43,4

04_B Huurwoningen nr. 5-9 (N) 4,50 43,5 40,1 31,5 43,3
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (O) 4,50 40,9 37,5 29,2 40,7
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (W) 4,50 47,6 44,0 34,6 47,1
04_B Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 4,50 45,0 41,5 31,7 44,5
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (N) 7,50 44,2 40,8 32,1 44,0

04_C Huurwoningen nr. 5-9 (O) 7,50 40,6 37,2 29,1 40,5
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (W) 7,50 48,2 44,7 35,2 47,7
04_C Huurwoningen nr. 5-9 (Z) 7,50 45,8 42,3 32,5 45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Stroop raadgevende ingenieurs

project 14.3265-03, AO geluidwering gevels starterswoningen - Egmond aan den hoef

Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

10-12-2014
EME II BV
Stroop raadgevende ingenieurs

NPR 5272
gebouw BNR-1 (Lp = 33 dB(A))
Rekenmethode

Uitgevoerd door Stroop raadgevende ingenieurs
weg2012 -14,0 -10,0 -7,0 -4,0 -6,0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 33,7 dB

GA;k, vereist 31,6 dB

debiet 26,4 dm3/s

debiet, vereist 23,3 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 65 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 26

Woonkeuken (begane grond) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkeuken (begane grond)

26Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 31,6 dB

GA;k 33,1 dB

V 68,1 m3

T,ref 0,5 s

GA 33,1 dB

Lp 31,9 dB 24,4 29,3 24,3 18,9 17,3Lp

40,6 35,7 40,7 46,1 47,7GA

Westgevel

Su,gevel 5 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 34,3 dB

GA,gevel 34,3 dB 42,0 36,5 42,0 49,0 49,7

Lp,gevel 30,7 23,0 28,5 23,0 16,0 15,3

GA,g

Lp,gdB

34,3

30,7
Gi,g 28 26,5 35 45 43,7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16,8wand 3,00 mw44 wand 48,2 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
30,4glas 2,00 gs28e glas 34,6 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
16,4kierterm 5,00 kt45a kierterm 48,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Noordgevel

Su,gevel 21 m2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0Cl

GA;k,gevel 39,7 dB

GA,gevel 39,7 dB 46,4 43,2 46,8 50,0 52,3

Lp,gevel 25,3 18,6 21,8 18,2 15,0 12,7

GA,g

Lp,gdB

39,7

25,3
Gi,g 32,4 33,2 39,8 46 46,3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

20,0wand 19,99 mw44 wand 45,0 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
22,6glas 1,05 gs28e glas 42,4 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
17,7kierterm 21,04 kt45a kierterm 47,3 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

Oostgevel

Su,gevel 11,1 m2 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0Cl

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r
GA;k,gevel 52,4 dB

GA,gevel 52,4 dB 63,6 58,4 58,6 56,7 64,4

Lp,gevel 12,6 1,4 6,6 6,4 8,3 0,6

GA,g

Lp,gdB

52,4

12,6
Gi,g 49,6 48,4 51,6 52,7 58,4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

-10,6wand 4,37 mw44 wand 75,6 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
6,7glas 6,78 gs28e glas 58,3 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

7,9rooster 0,80 sbu28e rooster 57,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

7,9rooster 0,80 sbu28e rooster 57,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

0,9kierterm 11,15 kt35a kierterm 64,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 25,3 dB

GA;k, vereist 30,6 dB

debiet 8,3 dm3/s

debiet, vereist 7,0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 64 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 13,6

Slaapkamer 1 (1e verdieping) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer 1 (1e verdieping)

13,6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 30,6 dB

GA;k 21,7 dB

V 17,6 m3

T,ref 0,5 s

GA 21,7 dB

Lp 42,3 dB 31,3 36,0 36,0 38,3 29,9Lp

32,7 28,0 28,0 25,7 34,1GA

Westgevel

Su,gevel 5,6 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 21,7 dB

GA,gevel 21,7 dB 32,9 28,0 28,0 25,7 34,2

Lp,gevel 42,3 31,1 36,0 36,0 38,3 29,8

GA,g

Lp,gdB

21,7

42,3
Gi,g 18,9 18 21 21,7 28,2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

21,9wand 3,22 mw44 wand 42,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
36,0glas 2,40 gs28e glas 28,0 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 13,9 debiet: 8,3dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-0,5

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

40,5rooster 0,60 sbu28d rooster 23,5 28,1 29,9 28,2 26,9 26,6 35,1DneAm --BUVA Fitstream FS 14-ZR

31,8kierterm 5,62 kt35a kierterm 32,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Noordgevel

Su,gevel 8 m2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0Cl

GA;k,gevel 40,2 dB

GA,gevel 40,2 dB 45,8 46,5 46,5 47,8 50,6

Lp,gevel 23,8 18,2 17,5 17,5 16,2 13,4

GA,g

Lp,gdB

40,2

23,8
Gi,g 31,8 36,5 39,5 43,8 44,6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

21,9wand 8,03 mw44 wand 42,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
19,4kierterm 8,03 kt45a kierterm 44,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

project 14.3265-03, AO geluidwering gevels starterswoningen - Egmond aan den hoef

Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

10-12-2014
EME II BV
Stroop raadgevende ingenieurs

NPR 5272
gebouw BNR-5 (Lp = 33 dB(A))
Rekenmethode

Uitgevoerd door Stroop raadgevende ingenieurs
weg2012 -14,0 -10,0 -7,0 -4,0 -6,0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2014

15-12-2014 15:122pg:
Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 33,8 dB

GA;k, vereist 31,6 dB

debiet 26,4 dm3/s

debiet, vereist 23,3 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 65 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 26

Woonkeuken (begane grond) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkeuken (begane grond)

26Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 31,6 dB

GA;k 33,2 dB

V 68,1 m3

T,ref 0,5 s

GA 33,2 dB

Lp 31,8 dB 24,2 29,4 24,2 18,1 16,9Lp

40,8 35,6 40,8 46,9 48,1GA

Westgevel

Su,gevel 5 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 34,3 dB

GA,gevel 34,3 dB 42,0 36,5 42,0 49,0 49,7

Lp,gevel 30,7 23,0 28,5 23,0 16,0 15,3

GA,g

Lp,gdB

34,3

30,7
Gi,g 28 26,5 35 45 43,7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16,8wand 3,00 mw44 wand 48,2 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
30,4glas 2,00 gs28e glas 34,6 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
16,4kierterm 5,00 kt45a kierterm 48,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

zuidgevel

Su,gevel 21 m2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0Cl

GA;k,gevel 40,0 dB

GA,gevel 40,0 dB 47,1 43,0 47,4 51,7 53,6

Lp,gevel 25,0 17,9 22,0 17,6 13,3 11,4

GA,g

Lp,gdB

40,0

25,0
Gi,g 33,1 33 40,4 47,7 47,6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

17,8wand 19,05 mw44 wand 47,2 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
23,3glas 1,99 gs28e glas 41,7 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
15,7kierterm 21,04 kt45a kierterm 49,3 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2014

15-12-2014 15:123pg:
Stroop raadgevende ingenieurs

Oostgevel

Su,gevel 11,1 m2 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0Cl

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r
GA;k,gevel 55,4 dB

GA,gevel 55,4 dB 66,6 61,4 61,6 59,7 67,4

Lp,gevel 9,6 -1,6 3,6 3,4 5,3 -2,4

GA,g

Lp,gdB

55,4

9,6
Gi,g 52,6 51,4 54,6 55,7 61,4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

-13,6wand 4,37 mw44 wand 78,6 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
3,7glas 6,78 gs28e glas 61,3 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

4,9rooster 0,80 sbu28e rooster 60,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

4,9rooster 0,80 sbu28e rooster 60,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

-2,1kierterm 11,15 kt35a kierterm 67,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 25,4 dB

GA;k, vereist 30,6 dB

debiet 8,3 dm3/s

debiet, vereist 7,0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 64 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 13,6

Slaapkamer 1 (1e verdieping) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer 1 (1e verdieping)

13,6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 30,6 dB

GA;k 21,7 dB

V 17,6 m3

T,ref 0,5 s

GA 21,7 dB

Lp 42,3 dB 31,2 36,0 36,0 38,3 29,9Lp

32,8 28,0 28,0 25,7 34,1GA

Westgevel

Su,gevel 5,6 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 21,7 dB

GA,gevel 21,7 dB 32,9 28,0 28,0 25,7 34,2

Lp,gevel 42,3 31,1 36,0 36,0 38,3 29,8

GA,g

Lp,gdB

21,7

42,3
Gi,g 18,9 18 21 21,7 28,2

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

21,9wand 3,22 mw44 wand 42,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
36,0glas 2,40 gs28e glas 28,0 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 13,9 debiet: 8,3dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-0,5

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

40,5rooster 0,60 sbu28d rooster 23,5 28,1 29,9 28,2 26,9 26,6 35,1DneAm --BUVA Fitstream FS 14-ZR

31,8kierterm 5,62 kt35a kierterm 32,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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zuidgevel

Su,gevel 8 m2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0Cl

GA;k,gevel 43,2 dB

GA,gevel 43,2 dB 48,8 49,5 49,5 50,8 53,6

Lp,gevel 20,8 15,2 14,5 14,5 13,2 10,4

GA,g

Lp,gdB

43,2

20,8
Gi,g 34,8 39,5 42,5 46,8 47,6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

18,9wand 8,03 mw44 wand 45,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
16,4kierterm 8,03 kt45a kierterm 47,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

project 14.3265-03, AO geluidwering gevels starterswoningen - Egmond aan den hoef

Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

10-12-2014
EME II BV
Stroop raadgevende ingenieurs

NPR 5272
gebouw BNR-1 (Lp = 33 dB(A))
Rekenmethode

Uitgevoerd door Stroop raadgevende ingenieurs
weg2012 -14,0 -10,0 -7,0 -4,0 -6,0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
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15-12-2014 15:132pg:
Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 33,8 dB

GA;k, vereist 31,6 dB

debiet 26,4 dm3/s

debiet, vereist 23,3 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 65 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 26

Woonkeuken (begane grond) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkeuken (begane grond)

26Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 31,6 dB

GA;k 33,2 dB

V 68,1 m3

T,ref 0,5 s

GA 33,2 dB

Lp 31,8 dB 24,4 29,3 24,3 18,7 17,3Lp

40,6 35,7 40,7 46,3 47,7GA

Westgevel

Su,gevel 5 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 34,3 dB

GA,gevel 34,3 dB 42,0 36,5 42,0 49,0 49,7

Lp,gevel 30,7 23,0 28,5 23,0 16,0 15,3

GA,g

Lp,gdB

34,3

30,7
Gi,g 28 26,5 35 45 43,7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16,8wand 3,00 mw44 wand 48,2 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
30,4glas 2,00 gs28e glas 34,6 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
16,4kierterm 5,00 kt45a kierterm 48,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

Noordgevel

Su,gevel 21 m2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0Cl

GA;k,gevel 39,7 dB

GA,gevel 39,7 dB 46,4 43,2 46,8 50,0 52,3

Lp,gevel 25,3 18,6 21,8 18,2 15,0 12,7

GA,g

Lp,gdB

39,7

25,3
Gi,g 32,4 33,2 39,8 46 46,3

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

20,0wand 19,99 mw44 wand 45,0 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
22,6glas 1,05 gs28e glas 42,4 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
17,7kierterm 21,04 kt45a kierterm 47,3 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2014
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Stroop raadgevende ingenieurs

Oostgevel

Su,gevel 11,1 m2 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0Cl

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r
GA;k,gevel 55,4 dB

GA,gevel 55,4 dB 66,6 61,4 61,6 59,7 67,4

Lp,gevel 9,6 -1,6 3,6 3,4 5,3 -2,4

GA,g

Lp,gdB

55,4

9,6
Gi,g 52,6 51,4 54,6 55,7 61,4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

-13,6wand 4,37 mw44 wand 78,6 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
3,7glas 6,78 gs28e glas 61,3 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

4,9rooster 0,80 sbu28e rooster 60,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

4,9rooster 0,80 sbu28e rooster 60,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

-2,1kierterm 11,15 kt35a kierterm 67,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 34,2 dB

GA;k, vereist 30,6 dB

debiet 7,9 dm3/s

debiet, vereist 7,0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 64 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 13,6

Slaapkamer 1 (1e verdieping) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer 1 (1e verdieping)

13,6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 30,6 dB

GA;k 30,6 dB

V 17,6 m3

T,ref 0,5 s

GA 30,6 dB

Lp 33,4 dB 28,2 28,8 24,9 23,5 23,9Lp

35,8 35,2 39,1 40,5 40,1GA

Westgevel

Su,gevel 5,6 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 31,1 dB

GA,gevel 31,1 dB 36,2 35,5 40,0 41,4 40,5

Lp,gevel 32,9 27,8 28,5 24,0 22,6 23,5

GA,g

Lp,gdB

31,1

32,9
Gi,g 22,2 25,5 33 37,4 34,5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

21,9wand 3,22 mw44 wand 42,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
31,3glas 2,40 gs33ab glas 32,7 33,3 24,9 27,6 35,6 39,8 35,9RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 31/36 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 13,1 debiet: 7,9dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14,8

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

25,0suskast 0,60 sbu43a suskast 39,0 43,6 32,8 37,3 47,8 57,1 62,5DneAm --BUVA SusStream Terra 13 - ZR

21,8kierterm 5,62 kt45a kierterm 42,2 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

Noordgevel

Su,gevel 8 m2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0Cl

GA;k,gevel 40,2 dB

GA,gevel 40,2 dB 45,8 46,5 46,5 47,8 50,6

Lp,gevel 23,8 18,2 17,5 17,5 16,2 13,4

GA,g

Lp,gdB

40,2

23,8
Gi,g 31,8 36,5 39,5 43,8 44,6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

21,9wand 8,03 mw44 wand 42,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
19,4kierterm 8,03 kt45a kierterm 44,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

project 14.3265-03, AO geluidwering gevels starterswoningen - Egmond aan den hoef

Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

10-12-2014
EME II BV
Stroop raadgevende ingenieurs

NPR 5272
gebouw BNR-5 (Lp = 33 dB(A))
Rekenmethode

Uitgevoerd door Stroop raadgevende ingenieurs
weg2012 -14,0 -10,0 -7,0 -4,0 -6,0CiSpectrum

totaal 125 250 500 1000 2000

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)



BOA Geluidwering Gevels (c) dirActivity-software BV 2014
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Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 33,8 dB

GA;k, vereist 31,6 dB

debiet 26,4 dm3/s

debiet, vereist 23,3 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 65 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 26

Woonkeuken (begane grond) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Woonkeuken (begane grond)

26Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 31,6 dB

GA;k 33,2 dB

V 68,1 m3

T,ref 0,5 s

GA 33,2 dB

Lp 31,8 dB 24,2 29,4 24,2 18,1 16,8Lp

40,8 35,6 40,8 46,9 48,2GA

Westgevel

Su,gevel 5 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 34,3 dB

GA,gevel 34,3 dB 42,0 36,5 42,0 49,0 49,7

Lp,gevel 30,7 23,0 28,5 23,0 16,0 15,3

GA,g

Lp,gdB

34,3

30,7
Gi,g 28 26,5 35 45 43,7

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

16,8wand 3,00 mw44 wand 48,2 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
30,4glas 2,00 gs28e glas 34,6 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
16,4kierterm 5,00 kt45a kierterm 48,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

zuidgevel

Su,gevel 21 m2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0Cl

GA;k,gevel 40,0 dB

GA,gevel 40,0 dB 47,1 43,0 47,4 51,7 53,6

Lp,gevel 25,0 17,9 22,0 17,6 13,3 11,4

GA,g

Lp,gdB

40,0

25,0
Gi,g 33,1 33 40,4 47,7 47,6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

17,8wand 19,05 mw44 wand 47,2 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
23,3glas 1,99 gs28e glas 41,7 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L
15,7kierterm 21,04 kt45a kierterm 49,3 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

Oostgevel

Su,gevel 11,1 m2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0Cl

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r
GA;k,gevel 56,4 dB

GA,gevel 56,4 dB 67,6 62,4 62,6 60,7 68,4

Lp,gevel 8,6 -2,6 2,6 2,4 4,3 -3,4

GA,g

Lp,gdB

56,4

8,6
Gi,g 53,6 52,4 55,6 56,7 62,4

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

-14,6wand 4,37 mw44 wand 79,6 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
2,7glas 6,78 gs28e glas 62,3 28,6 22,5 20,6 29,4 41,2 39,2RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 25/33 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

3,9rooster 0,80 sbu28e rooster 61,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 16,5 debiet: 13,2dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

3,9rooster 0,80 sbu28e rooster 61,1 28,1 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0DneAm --BUVA Fitstream FS 16-ZR

-3,1kierterm 11,15 kt35a kierterm 68,1 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0RAm2 0kierterm 35 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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Stroop raadgevende ingenieurs

GA;k 34,4 dB

GA;k, vereist 30,6 dB

debiet 7,9 dm3/s

debiet, vereist 7,0 dm3/s

verblijfsgebied

Geluidbelasting 64 dB

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)Su,tot 13,6

Slaapkamer 1 (1e verdieping) totaal 125 250 500 1000 2000

Lden
m2

Opgegeven als

Slaapkamer 1 (1e verdieping)

13,6Su,ruimte m2 

GA;k, vereist 30,6 dB

GA;k 30,7 dB

V 17,6 m3

T,ref 0,5 s

GA 30,7 dB

Lp 33,3 dB 28,1 28,7 24,6 23,2 23,8Lp

35,9 35,3 39,4 40,8 40,2GA

Westgevel

Su,gevel 5,6 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Cl

GA;k,gevel 31,1 dB

GA,gevel 31,1 dB 36,2 35,5 40,0 41,4 40,5

Lp,gevel 32,9 27,8 28,5 24,0 22,6 23,5

GA,g

Lp,gdB

31,1

32,9
Gi,g 22,2 25,5 33 37,4 34,5

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

21,9wand 3,22 mw44 wand 42,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
31,3glas 2,40 gs33ab glas 32,7 33,3 24,9 27,6 35,6 39,8 35,9RAm2 1,5SGG Climalit Acoustic 31/36 L

Celev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RqA:

Qv: 13,1 debiet: 7,9dm3/s dm3/s

Cpos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14,8

H: -- D: --
handinvoer

Dv -- Dh --
handinvoer

Celev:

Cpos:
m m

mm

25,0suskast 0,60 sbu43a suskast 39,0 43,6 32,8 37,3 47,8 57,1 62,5DneAm --BUVA SusStream Terra 13 - ZR

21,8kierterm 5,62 kt45a kierterm 42,2 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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zuidgevel

Su,gevel 8 m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0Cl

GA;k,gevel 42,2 dB

GA,gevel 42,2 dB 47,8 48,5 48,5 49,8 52,6

Lp,gevel 21,8 16,2 15,5 15,5 14,2 11,4

GA,g

Lp,gdB

42,2

21,8
Gi,g 33,8 38,5 41,5 45,8 46,6

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p 125 250 500 1000 2000totaalLp;p Cvlg

Cfs 0,0 0,0 0,00,0 0,0Cfs figuur ( NPR5272 )

-- m
--absorptie plafond

hoogte gesloten ballustrade
diepte balkon/galerij -- m

H -- m
D -- m

handinvoer

19,9wand 8,03 mw44 wand 44,1 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0RAm2 1,5Steenachtige wand 200 kg/m2
17,4kierterm 8,03 kt45a kierterm 46,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0RAm2 0kierterm 45 dB(A) nader te detailleren

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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1. Inleiding 

1.1. Doel van deze nota 

Met ingang van hebben met ingang van 12 maart 2015 de volgende ontwerp besluiten gedurende 6 

weken ter inzage gelegen: 

 

 Ontwerp omgevingsvergunning Rustenburg 1-5 en Julianaweg 4,6,8,10 

 Ontwerp omgevingsvergunning Herenweg 174 

       - Ontwerp verkeersbesluit  

- Ontwerp besluit hogere waarde verkeerslawaai 

 

In deze periode is eenieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op de inhoud van de ontwerp 

besluiten en een zienswijze in te dienen.  

 

In totaal hebben 3 personen een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend.  

 

In deze Nota Zienswijzen zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. Per zienswijze is kenbaar 

gemaakt of en in welke mate de zienswijze aanleiding geeft tot gewijzigde vaststelling van de definitieve 

besluiten.  

 

Ter ontsluiting van het verkeer voor het plan aan de Herenweg 174, is een apart verkeersbesluit 

noodzakelijk. Het verkeersbesluit is geen onderdeel van de omgevingsvergunning. Ten behoeve van een 

integrale benadering van het plan, zijn beide procedures tegelijkertijd opgestart. De zienswijzen tegen 

het ontwerp verkeersbesluit worden om voornoemde redenen in deze nota behandeld. 
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2. Zienswijzen 

2.1. Overzicht ontvangen zienswijzen 

In onderstaande tabel zijn de ontvangen zienswijzen opgenomen. 

 Naam Adres Ontvangst 

datum 

Zienswijze 

gericht op 

1 NOA-omgeving, namens de heer R.A.P.E. de 

Waard en mevrouw M.J. de Waard-Hopman 

Herenweg 

176 

10-04-2015 Herenweg 

174; 

verkeers 

besluit; 

hogere 

waarde 

2 Achmea Rechtsbijstand, namens mevrouw 

J.M. Brouwers 

Julianaweg 

2a 

21-04-2015 Herenweg 

174; 

verkeers 

besluit; 

hogere 

waarde 

3 Mevrouw M. Boelkes Julianaweg 

7 

23-04-2015 rustenburg 

julianaweg; 

verkeers 

besluit 

 

2.2. Samenvatting en beantwoording zienswijzen 

1.   NOA-omgeving, namens de heer R.A.P.E. de Waard en mevrouw M.J. de Waard-

Hopman (Herenweg 176 te Egmond aan den Hoef) 

Samenvatting 

Omgevingsvergunning Herenweg 174 

a. Reclamant stelt dat er geen overleg is geweest om te komen tot een integraal 

plan waarbij de percelen Herenweg 176, Julianaweg 2 en 2a worden 

meegenomen. Een integrale planontwikkeling komt de ruimtelijke kwaliteit ten 

goede en is bovendien verkeerstechnisch voordeliger. Ook wordt het woon- en 

leefklimaat van huidige en toekomstige bewoners verhoogd. Reclamant is van 

mening dat de gemeente zich hiervoor meer mag inspannen en twijfelt of hun 

situatie goed is meegnomen bij de belangenafweging. Daarnaast heeft de 

initiatiefnemer voorstellen tot koop zonder (financiële) onderbouwing afgewezen. 

b. In eerdere plannen voor een structuurvisie werd de locatie ook als één geheel 

benoemd. Gevraagd wordt waarom hier geen waarde aan wordt gehecht. 

c. De ter inzage gelegde stukken bieden onvoldoende specifieke informatie over de 

maatvoering van ontwikkeling (bouwmassa, hoogte, breedte van de weg, 
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afmetingen van de parkeerplekken etc.). Ook op de gemeentelijke website zijn 

dergelijke stukken niet te vinden. Reclamant wenst hierover meer duidelijkheid te 

krijgen, bijvoorbeeld door kennis te nemen van de bouwtekening en de aanvraag. 

Om dit gebrek te herstellen, dienen bovendien alle stukken opnieuw ter inzage 

gelegd te worden. 

d. Reclamant vreest verlies van privacy en zonlicht. Een studie naar 

schaduwwerking is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of er onevenredige 

schaduwhinder ontstaat. Inbreuk op privacy is ook belangrijk om mee te nemen 

met de besluitvorming aangezien reclamant aan drie zijdes wordt om sloten door 

verkeer. Reclamant overweegt een verzoek tot planschade in te dienen  

e. Bij omgevingsvergunningen die via een uitgebreide procedure zijn voorbereid, 

waarbij sprake is van 10 of meer woningen in de bebouwde kom of waarbij 

gemeentelijke financiën  en / of gronden betrokken zijn, moet de gemeenteraad 

een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Reclamant stelt dat het project 
wordt opgeknipt in twee aparte aanvragen (9 huurwoningen en 7 koopwoningen) 

zodat er geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig is.  

f. Volgens de gemeentelijke inspraakverordening 2006 is inspraak verplicht. Er 

heeft geen inspraak plaatsgevonden waardoor de procedure opnieuw gestart zou 

moeten worden. 

Ontsluiting 

g. Reclamant vraagt om verkeerskundig onderzoek te doen naar varianten om de 

locatie te ontsluiten. Verkeersveiligheid en de beperking van hinder van 

omwonenden (lichthinder, geluidhinder, uitlaatgassen) dient een duidelijke rol te 

spelen bij dit onderzoek. 

h. De smalle weg aan de zuidzijde van de woning van reclamant heeft nu geen 

doorgaande verkeersfunctie. Het woon- en leefklimaat gaat er ernstig op 

achteruit. Aan de zijde van de slaapkamers en achtertuin komt in de nieuwe 

situatie veel verkeer langs rijden met alle nadelige gevolgen van dien (lichthinder, 

geluidhinder, uitlaatgassen). 

i. Reclamant vreest dat de verkeersveiligheid ernstig achteruit gaat omdat de 

Herenweg een drukke doorgaande route is waar regelmatig file’s staan. De 
nieuwe ontsluiting verergerd dit probleem. Ook voor passerende fietsers langs de 

Herenweg wordt de situatie onveilig 

j. De parkeerbehoefte zorgt ervoor dat ook huidige bewoners gebruik willen maken 

van de nieuwe parkeerplaatsen. Dit geeft meer verkeersbewegingen met zich 

mee dan de standaardkerncijfers aangeven. Uitgaande van 6 

verkeersbewegingen per parkeervak per dag, geeft op jaarbasis 24.090 

verkeersbewegingen. 

k. In de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen dat er sprake is van een toename 

van 30 verkeersbewegingen per dag. Er wordt daarmee aan voorbij gegaan dat 

in de huidige situatie amper verkeersbewegingen plaatsvinden aan de zijde van 

de woning van reclamant, die grenst aan het binnenterrein. De huidige woningen 

worden niet ontsloten via het binnenterrein op de Herenweg. Het 

zwaartepunt van de toename van de verkeersbewegingen komt dus volledig ten 

laste van reclamant. De toename van verkeersbewegingen bedraagt daarom  66 

bewegingen per dag. 

l. Reclamant vreest dat er schade aan de woning ontstaat als gevolg van het 

passerende verkeer. 

Ontwerp verkeersbesluit 

m. De naam van het project is onduidelijk. 
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n. Volgens het ontwerp verkeersbesluit is overleg geweest met de huidige 

bewoners over de verkeersafwikkeling terwijl omwonenden slechts zijn 

geïnformeerd en er geen beschrijving van de verkeerssituatie is verstrekt. 

Volgens het ontwerp verkeersbesluit is op verzoek van bewoners voor de 

beoogde rijrichting gekozen, die minder hinderlijk is voor reclamant dan een 

omgekeerde rijrichting waarbij hinder van koplampen aanwezig kan zijn. Dit zegt 

niets over de hinder die evengoed ontstaat voor reclamant. 

o. Weggebruikers kiezen de kortste route waardoor auto’s evengoed met hun 
koplampen in de woning van reclamant schijnen. 

p. Het advies van de politie is onterecht niet als bijlage bij het ontwerp 

verkeersbesluit gevoegd. 

q. In een aanvulling op de zienswijze, heeft reclamant gereageerd op het advies 

van de politie. Reclamant stelt dat bij het verlaten van de noordelijke uitrit, het 

overzicht niet overzichtelijk is en dat de ambtenaar van Verkeer van de gemeente 

deze uitgang behoorlijk heeft bekritiseerd. Tevens twijfelt reclamant aan de 

verkeersveiligheid in de 90 gradenbocht ter plaatse van de 

Herenweg/Rustenburg.  

r. Reclamant vraagt waarom bewoners niet via het huis-aan-huis blad kennis 

hebben kunnen nemen van de plannen. 

Ontwerp besluit hogere waarde verkeerslawaai 

s. Als gevolg van de boogde eenrichtingsweg is de verkeerstoename voor zowel de 

woning van reclamant als de nieuwe woningen te veel. Hierdoor wordt het woon- 

en leefklimaat aangetast.  

t. Er ontbreekt een onderzoek om de nieuwe woningen verder van de weg te 

plaatsen.  

Reactie 

Omgevingsvergunning Herenweg 174 

a. Er is veelvuldig overleg geweest tussen reclamant, gemeente en initiatiefnemers 

om het gebied integraal te ontwikkelen, zowel voor als tijdens het 

vergunningenproces. Nadat de ontwerp vergunningen ter inzage hebben 

gelegen, zijn de vergunningenprocedures op 22 juni 2015 aangehouden om de 

haalbaarheid van een integrale ontwikkeling te onderzoeken. Dit heeft ertoe 

geleid dat reclamant mede namens de eigenaren van de percelen Julianaweg 2 

en 2a, op 27 augustus 2015 een plan heeft ingediend. Dat plan heeft de 

gemeente op 29 september 2015 in principe goedgekeurd, waarmee sprake was 

van een integraal plan. Het integrale plan is tijdens een inloopavond op 7 oktober 

2015 gepresenteerd aan inwoners. De eigenaresse van het perceel Julianaweg 

2a heeft echter op 14 oktober 2015 verklaard niet meer te willen deelnemen (niet 

vanwege planologische gronden) aan de ontwikkeling. Hiermee is een integrale 

ontwikkeling vooralsnog niet uitvoerbaar. Het gebied wordt echter zodanig 

ingericht dat ontwikkeling van de percelen Herenweg 174, Julianaweg 2 en 2a in 

de toekomst planologisch en fysiek uitvoerbaar blijft.  

b. In de concept structuurvisie is het gebied benoemd als ontwikkelgebied. 

Onderhavige ontwikkeling past hiermee in de visie van de voorbereiding zijnde 

structuurvisie. Zie voor het overige onder a.  

c. Op 28 augustus en 10 december 2014 zijn twee inloopavonden georganiseerd 

alvorens de aanvraag omgevingsvergunning (op 23 december 2014) is 

ingediend. De ontwerp besluiten zijn op 12 maart 2015 bekendgemaakt in het 

huis-aan-huis blad en hebben vanaf 13 maart 2015 voor een periode van 6 

weken ter inzage gelegen. De stukken zijn analoog en digitaal (via de 
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gemeentelijke website) beschikbaar gesteld. De plannen zijn tot in detail 

(bouwkundig en civieltechnisch) veelvuldig besproken en ter visie gelegd (zie ook 

onder a). tevens zijn de plannen van relevante maatvoering voorziet. 

Het opnieuw ter inzage leggen acht de gemeente daarom niet opportuun.  

d. De hinder door schaduwwerking is onderzocht. Uit de studie blijkt dat de 

reclamant en omwonenden nauwelijks extra hinder zullen ondervinden door 

schaduwwerking ten opzichte van de huidige situatie. De studie naar 

schaduwwerking is als bijlage 1 bij deze nota gevoegd en wordt tevens als bijlage 

bij de ruimtelijke onderbouwing  opgenomen. De gemeente erkent dat het uitzicht 

vanuit de woning van reclamant zal wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. 

Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan (huidige bouwrechten) neemt de 

bebouwing slechts in beperkte mate toe en is er dan ook slechts in beperkte 

mate sprake van een afname van het uitzicht. Gelet hierop is de gemeente van 

oordeel dat de wijziging van het uitzicht niet van dien aard is dat de beoogde 

bebouwing niet zou mogen worden toegestaan. Hierbij speelt mede een rol dat 

de gemeente juist van oordeel is dat de beoogde bebouwing tot een betere 

situatie leidt dan de huidige leegstaande (vervallen) bebouwing.  Gezien het 

vorengaande (beperkte wijziging ten opzichte van het vigerend 

bestemmingsplan) wordt geen planschade verwacht. Bovendien is eventuele 

planschade verzekerd middels een overeenkomst met initiatiefnemer.  

e. Beide omgevingsvergunningen worden via de uitgebreide procedure voorbereid 

waarbij de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ wordt 

gevraagd omdat er gemeentegrond mee gemoeid is. Dit is opgenomen in de 

ontwerp-omgevingsvergunningen. 

f. De gemeentelijke inspraakverordening is van toepassing voor de voorbereiding 

van gemeentelijke ruimtelijke plannen, zoals onderhavige 

omgevingsvergunningen. Volgens de verordening kan een ieder gedurende een 

termijn van 4 weken een inspraakreactie naar voren kan brengen. Aan inspraak 

kan volgens de verordening op uiteenlopende manieren worden vormgegeven 

(artikel 4). In dit geval zijn er, zoals onder punt c is benoemd, twee 

inloopavonden georganiseerd alvorens de aanvraag omgevingsvergunning is 

ingediend. Tijdens de inloopavonden konden inwoners de plannen van 

commentaar voorzien. Er zijn verslagen gemaakt met een weergave van de 

inspraakreacties en een reactie op deze inspraakreacties, waarbij met redenen 

omkleed is aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van de 

plannen is overgegaan. De verslagen zijn op de gemeentelijke website geplaatst. 

Nadat de ontwerp besluiten ter inzage hebben gelegen, is een derde inloopavond 

georganiseerd over het integrale plan (zie punt c). Anders dan reclamant 

beweert, wordt voldaan aan de inspraakprocedure. Het opnieuw starten van de 

inspraakprocedure acht de gemeente dan ook niet opportuun. 

Ontsluiting 

g. Ten eerste wordt opgemerkt dat de weg, ook al wordt deze nu niet gebruikt, 

volgens het bestemmingsplan al een verkeersfunctie heeft. Bij de planvorming 

zijn meerdere varianten onderzocht om het gebied te ontsluiten. Het uitgangspunt 

hierbij is de directe woonomgeving zo veel mogelijk te ontlasten van 

(verkeer)hinder, mits de ontsluiting voldoende verkeersveilig is en verkeerskundig 

gezien acceptabel is. 
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acceptabel. Vanuit verkeers-

veiligheid worden geen 

problemen verwacht. Omdat in 

deze variant de minste 

(verkeer)hinder ontstaat voor 

de omgeving, is voor deze 

variant gekozen. Deze variant 

is overigens technisch te 

realiseren zonder dat dit ten 

koste gaat van de 

groenstructuur en de 

aanwezige duinrel. 

een belangrijke fietsroute. 

In deze variant zal de 

Rustenburg niet alleen 

worden gebruikt door 

bewoners van het plan 

Rustenburg, maar ook 

door de bewoners verder 

in het plangebied (vooral 

de Lamoraalweg) waarmee 

dit geen wenselijke optie is 

om het plan te ontsluiten.  

 

gezien de aanwezigheid 

van een belangrijke 

fietsroute. In deze variant 

zal de Rustenburg 

worden belast met extra 

autoverkeer vanuit de rest 

van het dorp (vooral de 

Lamoraalweg) waarmee 

dit geen wenselijke optie 

is om het plan te 

ontsluiten. 

Variant 1: tweerichtingsverkeer eerste deel Rustenburg 

Er is gekeken naar de mogelijkheid om het eerste deel van de Rustenburg 

geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. Omdat de Rustenburg onderdeel is 

van een fietsroute, die zo weinig mogelijk  met autoverkeer belast dient te 

worden,  is  deze   optie   verkeerskundig  (fietscomfort)  niet   ideaal   maar  wel  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant 2: eenrichtingsroute via Lamoraalweg 

De mogelijkheid is onderzocht om de Rustenburg richting de Lamoraalweg voor 

autoverkeer te ontsluiten (eenrichtingsverkeer). Deze variant heeft als voordeel 

dat de verkeersdruk aan de Julianaweg afneemt. Dit mogelijke probleem is 

echter geen onderdeel van  de  planvorming. Zoals  bij variant 1   is vermeld, 

dient de Rustenburg zo  weinig   mogelijk  met autoverkeer belast  te  worden,  

 

  
 

Variant 3: ontsluiting via parkeerterrein Dorpskroft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is gekeken naar de 

mogelijkheid om het 

gebied te ontsluiten via het 

bestaande parkeerterrein 

bij de appartementen-

complexen aan de 

Dorpskroft (plan  

Mosselaan). Deze optie 

heeft niet de voorkeur 

omdat dit alternatief een 

onlogische ontsluiting is 

van het gebied.  
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Rustenburg. Dit was 

tijdens de inspraak 

procedure de 

voorkeursvariant. Vanuit 

verkeersveiligheid is dit 

een acceptabele variant.  

Echter ontstaat er bij 

deze variant meer 

(verkeer)hinder voor 

omwonenden dan in de 

eerste variant. Daarom is 

hier niet voor gekozen 

Toekomstige bewoners moeten immers een onredelijk grote afstand afleggen 

tussen parkeren en wonen wanneer op de bestaande parkeerplaats moet worden 

geparkeerd. Wanneer het parkeren ten behoeve van het initiatief binnen het 

plangebied van het initiatief blijft opgelost, ontstaat een doorgaande weg over 

een parkeerterrein, dat vanuit verkeersveiligheid niet gewenst is. Daarnaast 

worden bewoners aan de Dorpskroft geconfronteerd met extra verkeer waardoor 

deze optie niet de voorkeur heeft. 

 

Variant 4: eenrichtingsroute van Herenweg 174 en 176 naar Rustenburg 

De optie is onderzocht om autoverkeer het gebied binnen te laten komen via de 

ontsluiting  tussen  Herenweg  174 en  176   en   het gebied te verlaten via de  

 

 
 

 

 

Variant 5: eenrichtingsroute van Rustenburg naar Herenweg 174 en 176 

 

 
 

 

h. Het pand aan Herenweg 174, en de daarbij behorende garage aan de achterzijde 

staan op dit moment leeg, evenals de voormalige brandweerkazerne aan de 

Rustenburg 1a. Aan deze betrekkelijke rust is reclamant gewend geraakt. 

Volgens het huidige bestemmingsplan is het echter mogelijk dat het pand aan 

Herenweg 174 weer gebruikt wordt voor een woonfunctie en/of voor detailhandel 

(bijvoorbeeld een fietsenhandel). In dat geval is het aannemelijk dat er 

verkeersbewegingen langs betreffende weg zullen plaatsvinden. Bovendien heeft 

Deze variant is, evenals 

variant 4, verkeerskundig 

en qua verkeersveiligheid 

een goede optie. Dit was 

tijdens de terinzagelegging 

van het ontwerp besluit de 

voorkeursvariant. Ook bij 

deze optie ontstaat echter 

meer (verkeer)hinder voor 

de directe woonomgeving 

dan bij optie 1. Daarom is 

niet voor deze variant 

gekozen.  

 

Rustenburg. Dit was 
tijdens de inspraak 
procedure de 
voorkeursvariant. Vanuit 
verkeersveiligheid is dit 
een acceptabele variant. 
Echter ontstaat er bij 
deze variant meer 
(verkeer)hinder voor 
omwonenden dan in de 
eerste variant. Daarom is 
niet voor deze optie 
gekozen. 
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de betwiste weg, ook al wordt deze nu niet gebruikt, al een verkeersfunctie die 

voorziet in de geschetste ontwikkeling. Daar doet de huidige situatie niets aan af. 

i. De verkeerskundige effecten van de beoogde ontsluitingsroute (variant 1) zijn 

onderzocht. De gemeentelijke verkeerskundigen hebben dit beschouwd. De 

mening is dat het plan verkeerskundig gezien goed is en qua verkeersveiligheid 

geen problemen gaat opleveren.  

j. Het is een aanname van reclamant dat er andere, dan de toekomstige bewoners 

van plan Rustenburg, zullen parkeren op de beoogde parkeerplaatsen. Bij 

openbare parkeerplaatsen is het mogelijk dat sommige omwonenden hier een 

parkeerplaats zullen zoeken als er elders geen plaats meer is. Gezien de 

geïsoleerde ligging is dit echter niet aannemelijk. Bovendien zal er geen sprake 

zijn van een verkeerstoename anders dan ten gevolge van de nieuwe 

parkeerplaatsen. Om zoveel als mogelijk te voorkomen dat onbekend verkeer de 

weg in rijdt, wordt een bord ‘doodlopende weg’ geplaatst. 
k. Onduidelijk is waar het genoemde aantal van 66 bewegingen per dag op is 

gebaseerd. Zoals onder de punten g en h is uitgelegd, is in het geldende 

bestemmingsplan al rekening gehouden met autobewegingen in het gebied. In dit 

verband is dus  relevant wat de toename van het aantal verkeersbewegingen is 

als gevolg van het plan ten opzichte van wat volgens het bestemmingsplan 

mogelijk is.  

Zoals in de ruimtelijke onderbouwing wordt aangegeven, gaat het om een 

toename van 6 woningen. Er wordt uitgegaan van 5 verkeersbewegingen per 

woning, dus de totale toename is dan 30 verkeersbewegingen per dag. Als men 

uitgaat van een belasting in het drukste uur van ca. 10% van de etmaalbelasting, 

dan gaat het om 3 auto’s in dat uur. Ervan uitgaande dat het om 6 auto’s gaat 
(per woning één), rijdt er in de drukste periode om de 10 minuten een auto. 

Daarbij zal het verkeer alleen over de betreffende weg rijden als men het plan 

verlaat. Om de parkeerplaatsen te bereiken en het plangebied te verlaten, gaat 

men via de Rustenburg en rijdt men dus niet over de weg ten zuiden van de 

woning van reclamant. De toename van verkeer is dan ook zeer gering en in die 

zin acceptabel te noemen.  

l. Vanwege de gewijzigde ontsluitingsweg, komt er geen autoverkeer langs de 

woning van reclamant. Schade is derhalve niet (meer) aan orde. 

Ontwerp verkeersbesluit 

m. De naam van het project is ‘Rustenburg’. Dit wordt in de stukken aangepast.  
n. Tijdens de tweede inloopavond van 10 december 2014, heeft reclamant 

aangegeven dat wordt gevreesd voor lichtinval als autoverkeer via zijn woning 

het plan moet bereiken. Mede om die reden is besloten om voor de beoogde 

ontsluitingsroute te kiezen zodat er aan dit bezwaar van reclamanten tegemoet 

wordt gekomen. Daarnaast is de route ook verkeerskundig acceptabel. 

o. Het punt ten aanzien van inschijnende koplampen is met de gewijzigde 

verkeerssituatie niet (meer) aan de orde. 

p. Bij het nemen van een verkeersbesluit wordt het advies van de politie 

meegenomen.  

q. Het punt van reclamant dat de uitrit aan de Herenweg 176 verkeersonveilig zou 

zijn, is gelet op de gewijzigde verkeersontsluiting niet meer aan de orde.  

De verkeersveiligheid ter plaatse van de 90 graden bocht aan de 

Herenweg/Rustenburg is, zoals  reeds onder punt i  benoemd, door gemeenlijk 

verkeerskundigen beschouwd en als acceptabel beoordeeld.  

r. Zoals onder de punten c en f is benoemd, is de terinzage legging van de ontwerp 
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besluiten op 12 maart 2015 weldegelijk bekendgemaakt in het huis-aan-huis blad 

en op de website. Daarnaast zijn drie inloopavonden georganiseerd. Ook hiervan 

is een bericht geplaatst in het huis-aan-huis blad en op de gemeentelijke website. 

Omwonenden waaronder reclamant, hebben een persoonlijke uitnodiging 

ontvangen. 

Ontwerp besluit hogere waarde verkeerslawaai 

s. Omdat de verkeerstoename ten opzichte van de mogelijkheden in het 

bestemmingsplan beperkt is, en gezien de geïsoleerde ligging van het 

plangebied, is de toename van verkeer acceptabel. Er kan dan ook een 

acceptabel woon- en leefklimaat worden gewaarborgd voor zowel reclamant als 

de nieuwe bewoners. Het ontwerp besluit hogere grenswaarde heeft overigens 

alleen betrekking op de nieuw te bouwen woningen. 

t. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat door maatregelen te treffen aan de gevel van 

de nieuwe woningen, het binnenniveau voldoet aan de waarde van 33 dB. Het 

verder van de weg situeren van de woningen acht de gemeente dan ook niet 

opportuun. Dit punt is overigens niet relevant voor de belangen van reclamant. 

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot de volgende wijzigingen:  

Omgevingsvergunning Herenweg 174  

- De geplande bergingen ter plaatse van de voormalige brandweerkazerne worden 

verplaatst naar de achtertuinen; 

- De studie naar schaduwwerking is als bijlage 1 bij deze nota gevoegd en wordt 

tevens als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing  opgenomen. 

Ontwerp verkeersbesluit  

- De verkeersontsluiting wordt gewijzigd. Op het eerste deel van de Rustenburg 

wordt een tweerichtingsweg gerealiseerd; 

- De naam van het project wordt gewijzigd naar ‘Rustenburg’. 
 

2. Achmea Rechtsbijstand, namens mevrouw J.M. Brouwers (Julianaweg 2a) 

Samenvatting 

Omgevingsvergunning Herenweg 174 

a. Reclamant is teleurgesteld over het feit dat zij en haar directe buren niet zijn 

betrokken in de ontwikkeling.  

b. De behoefte aan woningbouw dient in het kader van de ‘ladder van duurzame 
verstedelijking’ te worden onderbouwd. 

c. Reclamant vreest voor verlies van privacy en uitzicht (gelet op de bouw van 

meerdere woningen op korte afstand). Ook vreest reclamant voor 

schaduwwerking en verzoekt hier een studie naar uit te voeren. 

d. Er zijn te weinig parkeerplaatsen, omdat het starterwoningen betreft en starters 

vaak 2- verdieners zijn met 2 auto’s. Bovendien is reclamant niet blij met de 
geplande parkeerplaatsen op korte afstand van haar woning. 

e. Reclamant vreest dat haar woning in waarde daalt. Omdat de geplande 

woningbouw niet past binnen het bestemmingsplan, overweegt zij een 

planschadeclaim in te dienen. 

Ontsluiting  

f. Reclamant is niet blij met de toename aan verkeer. Op jaarbasis zullen ruim 

24.000 auto’s passeren. In dit verband is ook vrees voor (stank- en geluid) 

overlast en schijnende koplampen.  
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Ontwerp verkeerbesluit 

g. In de huidige situatie is de geplande eenrichtingsweg geen doorgaande route. 

Door de ontwikkeling passeren auto’s langs de woonkamer en tuindeur van 
reclamant, dat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. 

Ontwerp besluit hogere waarde verkeerslawaai 

h. Er is onvoldoende aangetoond of de nieuwe woningen een voldoende 

geluidwerende gevel krijgen zodat wordt voldaan aan de norm.  

Reactie 

Omgevingsvergunning Herenweg 174 

a. Zoals in punt 1 onder a is benoemd, is veelvuldig overleg geweest tussen 

reclamant, gemeente en initiatiefnemers om het gebied integraal te ontwikkelen, 

zowel voor als tijdens het vergunningenproces. Omdat reclamant echter op 14 

oktober 2015 heeft verklaard niet meer te willen deelnemen (niet vanwege 

planologische gronden) aan de ontwikkeling, is hiermee een integrale 

ontwikkeling niet uitvoerbaar. Reclamant had haar eigen zienswijzen op het plan 

evenals bezwaren van de omgeving kunnen wegnemen maar zij heeft dit 

eigenhandig geblokkeerd. 

b. De ontwikkeling dient te worden getoetst aan de ladder voor duurzame 

verstedelijking. In dat kader moet aangetoond worden dat er regionale behoefte 

is aan de geplande woningbouw. In het onderhavige geval neemt het aantal 

woningen met 6 woningen toe in binnenstedelijk gebied. In het Regionaal Actie 

Programma (RAP) van de regio Alkmaar zijn afspraken gemaakt over de 

woningproductie in de regio. Hierin staan de geplande woningen benoemd. 

Hiermee is aangetoond dat er regionaal voldoende kwantitatieve en kwalitatieve 

behoefte is aan de geplande woningbouw. Belangrijke speerpunten in het huidige 

gemeentelijk woonbeleid zijn huisvesting voor starters en senioren. Omdat de 

geplande woningbouw in het sociale segment wordt gerealiseerd, zijn deze 

hierdoor onder meer geschikt voor starters. Hiermee kan gesteld worden dat er 

lokaal ook voldoende behoefte is aan de geplande woningbouw. 

c. Zoals onder punt 1 onder d is vermeld, blijkt uit een schaduwstudie dat de 

reclamant en omwonenden nauwelijks extra hinder zullen ondervinden door 

schaduwwerking ten opzichte van de huidige situatie. De studie naar 

schaduwwerking is als bijlage 1 bij deze nota gevoegd en wordt tevens als bijlage 

bij de ruimtelijke onderbouwing  opgenomen. De gemeente erkent dat het uitzicht 

vanuit de woning van reclamant zal wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. 

Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan staat dit plan echter slechts in 

beperkte mate extra bebouwing toe en is er dan ook slechts in beperkte mate 

sprake van een afname van het uitzicht. Gelet hierop is de gemeente van oordeel 

dat de wijziging van het uitzicht niet van dien aard is dat de beoogde bebouwing 

niet zou mogen worden toegestaan. Hierbij speelt mede een rol dat de gemeente 

juist van oordeel is dat de beoogde bebouwing tot een betere situatie leidt dan de 

huidige leegstaande (vervallen) bebouwing.  

d. Ingevolge de "Notitie ruimtelijk parkeerbeleid 2013" geldt voor koopwoningen in 

de sociale sector op deze locatie een parkeernorm van 1,5 parkeerplaatsen per 

woning. In het plangebied worden 11 parkeerplaatsen voor de geplande 7 

woningen aangelegd. Het plan voorziet derhalve in voldoende parkeerplaatsen. 

e. Zoals in punt 1 onder c is vermeld, staat de beoogde ontwikkeling ten opzichte 

van het huidige bestemmingsplan, slechts in beperkte mate extra bebouwing toe. 

De hinder zal ten opzichte van hetgeen in het huidige bestemmingsplan is 

toegestaan (wonen en detailhandel), gering zijn. De geplande tweerichtingsweg 
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heeft bovendien reeds een verkeersbestemming. Gezien het vorengaande 

(beperkte wijziging ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan) wordt geen 

planschade verwacht. Bovendien is eventuele planschade verzekerd middels een 

overeenkomst met initiatiefnemer. 

Ontsluiting 

f. Zoals in punt 1 onder g is aangegeven zijn meerdere opties onderzocht om het 

gebied te ontsluiten. Daarbij is onder meer rekening gehouden met de belangen 

van omwonenden. Daarom is de verkeersontsluiting gewijzigd ten opzichte van 

het ontwerp besluit en is er voor gekozen om de ontsluiting van het plangebied 

via een tweerichtingsweg aan de Rustenburg te realiseren. De toename van 

verkeer is, in vergelijking met de mogelijkheden van het huidige 

bestemmingsplan (woonfunctie en/of detailhandel zoals een fietsenhandel) 

gering. Daar doet de huidige situatie niets aan af. Ook gezien de geïsoleerde 

ligging van het gebied zal een eventuele toename van verkeer gering zijn. Om 

zoveel als mogelijk te voorkomen dat onbekend verkeer de weg in rijdt, wordt een 

bord ‘doodlopende weg’ geplaatst. Gelet op het voorgaande, kan een acceptabel 

woon- en leefklimaat worden gewaarborgd. 

Ontwerp verkeerbesluit 

g. Zoals in punt 1 onder i is vermeld, is het plan voorgelegd aan de 

verkeerskundigen van de gemeente. De mening is dat het plan verkeerskundig 

gezien, ook qua verkeersveiligheid, acceptabel is.  

Ontwerp besluit hogere waarde verkeerslawaai 

h. Dit punt is niet relevant voor de belangen van reclamant. Uit akoestisch 

onderzoek blijkt dat door maatregelen te treffen aan de gevel van de nieuwe 

woningen, het binnenniveau voldoet aan de waarde van 33 dB.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot de volgende wijzigingen:  

Omgevingsvergunning Herenweg 174  

- De studie naar schaduwwerking is als bijlage 1 bij deze nota gevoegd en wordt 

tevens als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing  opgenomen. 

Ontwerp verkeersbesluit  

- De verkeersontsluiting wordt gewijzigd. Op het eerste deel van de Rustenburg 

wordt een tweerichtingsweg gerealiseerd. 

 

3. Mevrouw M. Boelkes, Julianaweg 7 

Samenvatting 

Omgevingsvergunning Rustenburg 1-5 en Julianaweg 4,6,8,10 

a. Reclamant is teleurgesteld over het feit dat zij tijdens de terinzage legging van de 

ontwerp besluiten, geen overleg heeft gehad met corporatie Kennemer Wonen. 

b. De woning van reclamant is oud en staat dicht op de Julianaweg, welke niet 

berekend is voor zwaar verkeer. Zij vreest voor scheuren in haar woning en 

verzakkingen als gevolg van trillingen. Reclamant vraagt om een verbod op 

vrachtverkeer en zwaar verkeer zodat schade wordt voorkomen. 

c. Reclamant verzoekt om de sloop en nieuwbouw vanaf de Herenweg richting de 

Rustenburg en Julianaweg plaats te laten vinden. 

d. De bouwhoogte van de geplande huurwoningen aan de Julianaweg is in het 

huidige bestemmingsplan gewijzigd. Ook was de bekendmaking van dit 

bestemmingsplan, genaamd ‘Kernen Egmond’, onduidelijk omdat er geen adres 
of straat werd benoemd. Bovendien is de bekendmaking gepubliceerd in de 
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vakantietijd waardoor niemand hiertegen bezwaar heeft kunnen maken. 

e. Reclamant vreest voor schaduwwerking en vraagt om de woningen aan de 

Julianaweg naar het zuiden te verplaatsen. De woningen aan de Rustenburg 

kunnen naar het noorden worden geplaatst waardoor alle geplande woningen 

een tuin op het zuiden krijgen. 

f. Reclamant merkt op dat 14 parkeerplaatsen voor de nieuw te bouwen woningen 

voldoende is. In de huidige situatie zijn echter al te weinig parkeerplaatsen aan 

de Julianaweg. Reclamant vreest dat dit probleem wordt verergerd omdat de 

geplande parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen (aan de Lamoraalweg) via 

de achtertuinen slecht bereikbaar zijn. Reclamant stelt voor om de beoogde 

steeg door te trekken naar de Lamoraalweg zodat nieuwe bewoners de 

parkeerplaatsen beter kunnen bereiken en er minder parkeerdruk ontstaat aan de 

Julianaweg. 

g. Reclamant vraag waar de vuilcontainers worden geplaatst. In de huidige situatie 

staan deze opgesteld bij het transformatorhuisje en aan de Lamoraaweg, tussen 

de beoogde parkeerplaatsen nrs 7 en 8. Dit zou tevens een goede reden zijn om 

de steeg door te trekken naar de  Lamoraalweg. 

Ontwerp verkeersbesluit 

h. Reclamant geeft aan dat door het instellen van een eenrichtingsroute via de 

Rustenburg, automobilisten met hoge snelheid de Rustenburg in kunnen rijden. 

Dit kan onveilige situaties opleveren voor voetgangers en fietsers. Reclamant  

stelt voor om een eenrichtingsweg van Herenweg 174 en 176 naar Rustenburg 

uit te voeren (variant 4) en stelt voor om een drempel te plaatsen ter hoogte van 

de Rustenburg. 

i. Reclamant vraagt of er gekeken is naar de optie om het fietspad aan de 

Rustenburg op te schuiven naar de waterloop en dat men vanaf de Lamoraalweg 

via de rustenburg het gebied kan verlaten via een eenrichtingsweg. Hiermee 

wordt de Julianaweg minder belast met verkeer. 

Reactie 

Omgevingsvergunning Rustenburg 1-5 en Julianaweg,4,6,8,10 

a. Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. 

b. Indien reclamant doelt op het instellen van een algemeen verbod op zwaar 

verkeer, heeft dit geen betrekking op hetgeen in een omgevingsvergunning wordt 

en kan worden gereguleerd. De gemeente kan de vrees op schade als gevolg 

van onderhavige omgevingsvergunningen wel begrijpen. De 

omgevingsvergunningen zijn voorzien van een bouwveiligheidsplan. Het 

uitgangspunt hierbij is dat bij uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden, 

onveilige situaties, of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder, zo 

veel mogelijk wordt voorkomen. Over de verdere uitvoering zal overleg worden 

gevoerd met reclamant, omwonenden en initiatiefnemer.  

Ook het bepalen van de bouwwegen en de volgorde van sloop en nieuwbouw 

zijn geen onderdelen van de omgevingsvergunning, maar ook hierover zal in de 

uitvoeringsfase overleg plaatsvinden met reclamant, omwonenden en 

initiatiefnemers om de vrees op schade weg te nemen.  

De initiatiefnemers zullen voor aanvang van de werkzaamheden de huidige stand 

van de woning vaststellen. Mocht er eenmaal schade ontstaan, kan reclamant de 

initiatiefnemer aansprakelijk stellen. 

c. Dit verzoek wordt meegenomen met het bepalen van de volgorde van sloop en 

nieuwbouw. 

d. Het huidige bestemmingsplan is drie keer ter inzage gelegd: als voorontwerp 
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(gepubliceerd op 5 december 2012), als ontwerp (vanaf 6 februari 2013) en als 

definitief plan (24 juli 2013). Enkel het definitieve plan is dus gepubliceerd in de 

vakantieperiode. Dat had te maken met de wettelijke verplichting om alle 

bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 te actualiseren. 

Bij de bekendmaking van het voorontwerp en ontwerp is de volgende tekst 

opgenomen: ‘’Voor de kernen van Egmond gelden momenteel diverse 

bestemmingsplannen die ouder zijn dan de wettelijk voorgeschreven 10 jaar. De 

gemeente Bergen heeft daarom besloten om voor dit gebied een nieuw 

bestemmingsplan op te stellen. Het plangebied betreft de kernen Egmond aan 

den Hoef, Egmond Binnen en Egmond aan Zee. Het centrum van Egmond aan 

Zee inclusief het strand en de boulevard maakt geen deel uit van het plangebied 

omdat hiervoor onlangs een afzonderlijk plan is vastgesteld.’’ De gemeente is 

van mening dat het plangebied en doel van het bestemmingsplan weldegelijk 

duidelijk is gecommuniceerd. 

In het vorige bestemmingsplan ‘Egmond aan den Hoef West’ gold op de percelen 
aan de Julianaweg 4,6,8, 10 en Rustenburg 1-5 een goothoogte van 4 meter. Er 

gold geen bouwhoogte. Volgens de algemene systematiek is er voor gekozen om 

in deze situaties een nokhoogte van 10 meter aan te houden. Ten overvloede: de 

zienswijze heeft feitelijk geen betrekking op het initiatief, maar op de procedure 

gevolgd bij het reeds in 2013 vastgestelde plan.  

e. Voor dit plan is de hinder door schaduwwerking onderzocht. Uit de studie blijkt 

dat de reclamant en omwonenden geen hinder zullen ondervinden door 

schaduwwerking. De studie wordt als bijlage 2 bij de ruimtelijke onderbouwing 

opgenomen.  

f. Dit is een goede opmerking van reclamant. Om de beoogde woningen beter 

bereikbaar te maken, zal het achterpad worden aangesloten op de Lamoraalweg. 

Dat gaat ten koste van 1 parkeerplaats. Dit levert geen problemen op met de 

parkeerbalans. 

g. Ook het bepalen van de locatie van de vuilcontainers is geen onderdeel van de 

omgevingsvergunning, maar ook hierover zal in de uitvoeringsfase overleg 

plaatsvinden met reclamant, omwonenden en initiatiefnemers. Het advies van 

reclamant wordt hierbij meegenomen. 

Ontwerp verkeersbesluit 

h. De vraag is of reclamant belanghebbende is op dit onderdeel. Desondanks wordt 

ingegaan op de zienswijze. Zoals bij punt 1 onder g is uitgelegd, zijn bij de 

planvorming meerdere varianten onderzocht om het gebied te ontsluiten. Het 

uitgangspunt hierbij is de directe woonomgeving zo veel mogelijk te ontlasten van 

(verkeer)hinder, mits de ontsluiting voldoende verkeersveilig is en verkeerskundig 

gezien acceptabel is. De conclusie is dat het instellen van tweerichtingsverkeer 

op het eerste deel van de Rustenburg de beste optie is. Er is ook gekeken naar 

de mogelijkheid om gebied te ontsluiten via een eenrichtingsroute van Herenweg 

174 en 176 naar Rustenburg (variant 4). Voor deze variant is niet gekozen omdat 

hierdoor meer verkeershinder voor direct omwonenden ontstaat dan bij de 

beoogde verkeerontsluiting. In de volgende fase zal bij de civieltechnische 

uitwerking van het plan eventuele verkeerstechnische aanpassing worden 

besproken. In ieder geval zal een drempel worden geplaatst ter hoogte van de 

Rustenburg. 
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i. Er is ook gekeken naar de mogelijkheid om de Rustenburg richting de 

Lamoraalweg voor autoverkeer te ontsluiten (variant 2). In deze variant zal de 

Rustenburg worden belast met extra autoverkeer. Vanuit oogpunt van 

verkeersveiligheid en fietscomfort is dat een ongewenste ontwikkeling.  

 

Conclusie 

De zienswijze leidt tot de volgende wijzigingen:  

Omgevingsvergunning Rustenburg 1-5 en Julianaweg 2,4,6,8 

-   Het achterpad zal worden aangesloten op de Lamoraalweg; 

-    De studie naar schaduwwerking  (bijlage 2 bij deze nota) wordt als bijlage bij de    

ruimtelijke onderbouwing opgenomen. 
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3. Overzicht aanpassingen naar aanleiding van 

zienswijzen 

 

Omgevingsvergunning Herenweg 174  

- De geplande bergingen ter plaatse van de voormalige brandweerkazerne worden 

verplaatst naar de achtertuinen.  

- De studie naar schaduwwerking (bijlage 1) wordt als bijlage bij de ruimtelijke 

onderbouwing opgenomen. 

Ontwerp verkeersbesluit  

- De verkeersontsluiting wordt gewijzigd. Op het eerste deel van de Rustenburg 

wordt een tweerichtingsweg gerealiseerd. 

 

Omgevingsvergunning Rustenburg 1-5 en Julianaweg 4,6,8,10 

-     Het achterpad zal worden aangesloten op de Lamoraalweg. 

- De studie naar schaduwwerking (bijlage 2) wordt als bijlage bij de ruimtelijke 

onderbouwing opgenomen.  
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4. Ambtshalve wijzigingen 

- in de ruimtelijke onderbouwing is een stedenbouwkundige onderbouwing van het project 

toegevoegd. 
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