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Formulierversie
2016.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 28049980 
 
 

Vestigingsnummer 000019092563
 
 

Statutaire naam Van Rhijn Bouw B.V. 
 
 

Handelsnaam Van Rhijn Bouw B.V.
 
 

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters J.
 
 

Voorvoegsels -
 
 

Achternaam van Rhijn
 
 

Functie -
 
 

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 2223 KE
 
 

Huisnummer 62
 
 

Huisletter -
 
 

X
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Huisnummertoevoeging -
 
 

Straatnaam Valkenburgseweg
 
 

Woonplaats Katwijk
 
 

Adres -
 
 

4 Correspondentieadres

Adres Postbus 76
2220 AB
 Katwijk

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 071 4016041
 
 

Faxnummer -
 
 

E-mailadres Jaapvanrhijn@vanrhijnbouw.nl
 
 

Adres berichtenbox -
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Formulierversie
2016.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 28051102
 
 

Vestigingsnummer 000018010636
 
 

Statutaire naam STOL architecten bv
 
 

Handelsnaam STOL architecten
 
 

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters C.
 
 

Voorvoegsels -
 
 

Achternaam Warmenhoven
 
 

Functie -
 
 

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 2163 HA
 
 

Huisnummer 5
 
 

Huisletter -
 
 

X
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Huisnummertoevoeging -
 
 

Straatnaam Meer en Duin
 
 

Woonplaats Lisse
 
 

Adres -
 
 

4 Correspondentieadres

Adres Postbus 110
2160 AC
Lisse

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0252 216962
 
 

Faxnummer -
 
 

E-mailadres wabo@stolarchitecten.nl
 
 

Adres berichtenbox -
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Formulierversie
2016.01 Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

Adres
Kadastraal perceelnummer
Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode  
 
 

Huisnummer  
 
 

Huisletter  
 
 

Huisnummertoevoeging  
 
 

Straatnaam  
 
 

Plaatsnaam  
 
 

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
Nee

Specificatie locatie  
 
 

Toelichting op locatie  
 
 

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Katwijk

Kadastrale gemeente -

Kadastrale sectie B
 
 

X
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Kadastraal perceelnummer 4217
 
 

Bouwplannaam -
 
 

Bouwnummer -
 
 

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie sectie: B, nummer: 4217 en 6451
 
 

Toelichting op locatie  
 
 

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag  
 
 

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat  

Y-coördinaat  

UTM ED50 coördinaten

UTM-zone 31
32

N-coördinaat  

E-coördinaat  

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze Graden.decimale graden
Graden.minuten.decimale minuten
Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte  

Breedte  

Kilometerraai

Rivier of kanaal  

Kilometering  

X

X
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Zijde Noorden (N)
Zuiden (Z)
Oosten (O)
Westen (W)
Links (Li)
Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie  
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Formulierversie
2016.01 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Omschrijf wat u wilt gaan doen. creeren van twee stuks nieuwe in- en uitritten
 
 

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

ontsluiting t.b.v. nieuw te realiseren woningen
 
 

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Collegiantenstraat, zie verder tekening blad A.91 en A.92
 
 

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

circa 4200 - 4400mm breed
 
 

Wat zijn de afmetingen van de
bestaande in- of uitrit?

-
 
 

Wat worden de afmetingen van de
in- of uitrit in de nieuwe situatie?

-
 
 

Welk materiaal wordt gebruikt? betonnen inritbanden, betonnen straatklinkers 
 
 

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee

Welke obstakel(s) zijn aanwezig? Boom
Lantaarnpaal
Nutsvoorziening
Anders

X

X

X

X

X
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Beschrijf het obstakel dat het
aanleggen of gebruiken van de in-
of uitrit in de weg staat.

-
 
 

4 Gemeentespecifieke vragen

Tijdelijke of permanente uitrit Ja
Nee

5 Provinciespecifieke vragen

Wat is de bestemming van de in/
uitrit?

ontsluiting t.b.v. nieuw te realiseren woningen 
 
 

Geef aan of u vanaf uw perceel al
toegang tot een andere weg heeft
en beschrijf die in/uitrit.

er is nog geen bestaande in- of uitrit aanwezig naar het
betreffende kavel
 

Wat is het totale aantal te
verwachten in- en uitritbewegingen
per dag?

het betreft één stuks in- en uitrit voor 6 woningen en één 
stuks in- en uitrit voor 9 woningen met normaal woonverkeer
 

Is er sprake van een uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

Bij een provinciale weg: Wat is het
wegnummer en het kilometerpunt
(zie kilometerpaal langs de weg)?

-
 
 

Wordt het uitzicht op de rijbaan
bezien vanaf de beoogde
uitrit geheel of gedeelteelijk
belemmerd?

Ja
Nee

Wat is de gewenste breedte van
de in/uitrit op de erfgrens en op de
aansluiting van de weg?

circa 4200 - 4400mm breed
 
 

Welk type voertuig maakt gebruik
van de uitweg?

normaal woonverkeer
 
 

X

X
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Formulierversie
2016.01

Toelichting Uitrit aanleggen of
veranderen

4 Gemeentespecifieke vragen

Tijdelijke of permanente uitrit
- Betreft de aanvraag een permanente uitrit?

5 Provinciespecifieke vragen

Wat is de bestemming van de in/uitrit?
- Wordt de in/uitrit gebruikt voor:
a) een woning
b) school
c) bedrijf
d) agrarisch bedrijf
e) overig

Geef aan of u vanaf uw perceel al toegang tot een andere weg heeft en beschrijf die in/uitrit.
- Geef de locatie aan van deze andere uitgang.
Heeft u al toegang tot de openbare weg via een uitrit van de buren? Geef dit dan aan. Ook als het hier een "recht van overpad"
betreft.

Wordt het uitzicht op de rijbaan bezien vanaf de beoogde uitrit geheel of gedeelteelijk belemmerd?
- Voeg een tekening toe.
Geef een toelichting.

Welk type voertuig maakt gebruik van de uitweg?
-  
 
 
 
 
 
 
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;">Geef per soort aan wat de lengte (in meters) en het beladen gewicht (in
kg) is.</p>
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Formulierversie
2016.01 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

10.000
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Formulierversie
2016.01 Toe te voegen bijlagen

•   Situatietekening uitrit
•   Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit
•   Bijlage anders Uitrit aanleggen of veranderen
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Formulierversie
2016.01 Nawoord en ondertekening

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Ja
Nee

Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik later
in

niet van toepassing
 
 

Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik niet in niet van toepassing
 
 

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

-
 
 

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

  Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

X

X

X

X

X
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres is alleen bedoeld voor het stellen van
vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam: Gemeente Katwijk
Bezoekadres: Koningin Julianalaan 3

2224 EW KATWIJK ZH
Postadres: Postbus 589

2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer: 0714065000
Faxnummer: 0714065065
Emailadres: info@katwijk.nl
Website: www.katwijk.nl
Contactpersoon: Team vergunningen
Bereikbaar op: Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur
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memo 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Onderwerp: Akoestisch onderzoek Collegiantenstraat Rijnsburg 

Datum: 13 januari 2016 

Referte: Marjoke Seidel 

 
De ruimtelijke onderbouwing voorziet in 15 nieuwe woningen aan de Collegiantenstraat in Rijnsburg. Een nieuwe 
woning is een geluidsgevoelige functie waarvoor, indien gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, 
akoestisch onderzoek nodig is. De nabij het projectgebied gelegen Brouwerstraat is een 30 km/h-weg en is daarom op 
grond van de Wgh niet gezoneerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of 
sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

 
Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven- bevinden zich op grond van de Wet 

geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van 

de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging.  

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat 

wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 

wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling 

van een hogere waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te 

boven gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavig situatie bedraagt 63 dB (binnenstedelijk gelegen woning). 

De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in 

het Bouwbesluit neergelegde norm. 

 

30 km/h-wegen 
Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet gezoneerd. 
Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit 
niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels 
noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting 
wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde 
wegen. Vanuit dat oogpunt wordt de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader 
gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 
63 dB als maximaal aanvaardbare waarde.  

 
Aftrek ex artikel 110g Wgh 

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden 

gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van de aftrek 

conform artikel 3.4 uit het Reken- en Meetvoorschrift 2012 is gebruik gemaakt. 

 

Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma 

Geomilieu versie 3.11 van DGMR.  

 

GEMEENTE  KATWIJK
Afdeling Veiligheid

Team Vergunningen

Gezien                       d.d. 07  07  201120-10-2016

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Mij bekend, Hoofd Afdeling 
Ruimte & Veiligheid

d.d.
no. 631380

20102016
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De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze 

factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg 

(geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. 

 

Gegevens weg 

Verkeersintensiteiten  

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal 

motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal 

(mvt/etmaal) op de wegen.  

 

De verkeersintensiteiten van de Brouwerstraat zijn afkomstig uit het dynamisch verkeersmodel Katwijk (Goudappel 

Coffeng, 2015) en zijn prognoses van 2030. 

 

Voertuigcategorieën 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 

 

Voor de voertuigverdelingen van de Brouwerstraat is aangesloten bij een standaard voertuigverdeling op een 

stedelijke hoofdweg (RBOI, 2010). 

 

Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het 

algemeen de wettelijk toegestane snelheid.  

 

De maximumsnelheid op de Brouwerstraat bedraagt de maximumsnelheid 30 km/h. 

 

Type wegdek 

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg 

van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee 

worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van 

het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft 

het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.  

 
De Brouwerstraat is uitgevoerd in dicht asfaltbeton.  

 

Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Ruimtelijke gegevens 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en 

de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) 

bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. De voor 

het gebied relevante rijlijnen en de bouwvlakken zijn in dit model ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven 

van het rekenmodel en de invoergegevens. 

 

Rijlijnen 

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.  

 

Waarneempunten 

De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de 

geluidsgevoelige objecten. De woningen hebben in totaal één bouwlaag. De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 

m. 

 

Sectorhoek en reflecties 
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Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 

2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze 

projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren. 

 
Onderzoek 
In figuur 1 is de geluidsbelasting ter plaatse van de verschillende bouwvlakken weergegeven ten gevolge van het 
verkeer op de Brouwerstraat. Het bouwvlak geeft niet de exacte ligging van de woningen aan. Vanuit een 
worstcasebenadering is een bouwvlak op de grens van het projectgebied geplaatst. Hieruit blijkt dat de maximale 
geluidsbelasting op de grens van het projectgebied maximaal 37 dB bedraagt. De richtwaarde van 48 dB wordt dan 
ook niet overschreden. Zodoende kan gesteld worden dat de richtwaarde niet wordt overschreden als het bouwvlak 
op een andere locatie binnen het projectgebied zou liggen.  

 

 
Figuur 1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Brouwerstraat 

 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
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Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Brouwerstraat de richtwaarde van 48 dB op het 

bouwvlak van de nieuwe woningen niet wordt overschreden. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling niet 

in de weg. 
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Bijlage 1 Verkeersgegevens 
 



Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)

Brouwerstraat W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30  14150,00   6,70   2,70   1,10  93,46

13-1-2016 15:48:45Geomilieu V3.11



Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Lengte

 93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46           512,39

13-1-2016 15:48:45Geomilieu V3.11
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Bijlage 2 Invoergegevens 
 





Toetspunten

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

00      1,50 -- -- -- -- -- Ja
01      1,50 -- -- -- -- -- Ja
02      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04      1,50 -- -- -- -- -- Ja

05      1,50 -- -- -- -- -- Ja
06      1,50 -- -- -- -- -- Ja
07      1,50 -- -- -- -- -- Ja
08      1,50 -- -- -- -- -- Ja
09      1,50 -- -- -- -- -- Ja

10      1,50 -- -- -- -- -- Ja
11      1,50 -- -- -- -- -- Ja
12      1,50 -- -- -- -- -- Ja
13      1,50 -- -- -- -- -- Ja
14      1,50 -- -- -- -- -- Ja

15      1,50 -- -- -- -- -- Ja
16      1,50 -- -- -- -- -- Ja

13-1-2016 14:36:22Geomilieu V3.11



Bijlage 3 Rekenresultaten Brouwerstraat 
 
 

 



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Brouwerstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

00_A 1,50 31,25
01_A 1,50 30,89
02_A 1,50 30,90
03_A 1,50 30,67
04_A 1,50 30,52

05_A 1,50 30,56
06_A 1,50 31,39
07_A 1,50 31,63
08_A 1,50 31,75
09_A 1,50 31,53

10_A 1,50 28,66
11_A 1,50 21,52
12_A 1,50 23,82
13_A 1,50 21,69
14_A 1,50 21,61

15_A 1,50 22,86
16_A 1,50 28,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-1-2016 15:48:32Geomilieu V3.11
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft IDDS Archeologie in september 2014 een actualisatie 
uitgevoerd van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase, aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente Katwijk. Het oorspronkelijke 
onderzoek is uitgevoerd in 2002 door Synthegra (van der Kuijl 2002). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied en het voortschrijdend inzicht in de 
archeologische context van Rijnsburg. Van de herontwikkeling zijn nog geen specifieke plannen 
bekend. De kans bestaat echter dat bij de herinrichting eventueel aanwezige archeologische waarden 
verstoord dan wel vernietigd zullen worden. 

Op basis van het bovenstaande bureauonderzoek blijkt dat het verwachtingsmodel van Van der Kuil 
(2002) niet langer volledig of gespecificeerd genoeg is. Hieronder wordt daarom een nieuw 
verwachtingsmodel opgesteld. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied waarin het plangebied is 
gelegen is opgebouwd uit een riviermondlandschap van een vlakte van zand waarvan de top 
begroeid is geweest met vegetatie zodat daarin een bodem is ontwikkeld. Op deze vlakte komt een 
strandwal/oude duinen complex voor dat zich uitstrekt van het centrum van Rijnsburg naar het 
noordoosten. De strandwal/duinen zijn ontstaan tussen 3225 en 2750 voor Chr., waarschijnlijk dateert 
ook het begin van de bodemvorming op de vlakte uit de periode van rond 2750 voor Chr. Tussen de 
strandwallen in dit gebied werden de vlaktes ontwaterd door kleine zijriviertjes van de Oude Rijn; 
zoals de Vliet. Na de Romeinse tijd kwam het landschap meer en meer onder invloed van het getijde 
(Dijkstra 2011). De Vliet werd een getijdekreek en vanuit deze kreek werd het landschap bedekt door 
een dik pakket kleiige overstromingsafzettingen. Het grootste deel van de strandwal en de vlaktes 
ertussen werd bedekt en de Vliet kon meanderen over en door de strandwal. Van het pakket 
overstromings/getijdeafzettingen is waarschijnlijk ongeveer de bovenste meter verstoord door 
grondbewerking van de tuingronden.  

Op basis van de hierboven beschreven landschappelijke opbouw komen in het plangebied 
waarschijnlijk twee archeologische niveaus voor. Het diepste niveau wordt verwacht op ongeveer -1,7 
tot -1,3 m NAP; de humeuze bodem in de top van de vlakte van zand. De datering van de resten uit 
dit niveau is nog onduidelijk omdat er nog geen gedateerde vondsten bekend zijn. Resten zijn 
mogelijk uit de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. De mogelijk aanwezige 
archeologische resten kunnen naar verwachting behoren tot nederzettingen, grafvelden of landbouw 
en bestaan uit resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal. Door de diepteligging van 
dit mogelijke archeologische niveau is het onwaarschijnlijk dat de bodembewerkingen van de 
tuingronden tot verstoringen van dit niveau hebben geleid. 

Het ondiepste niveau wordt verwacht in de getijdeafzettingen. De exacte diepte is onbekend, maar is 
waarschijnlijk vergelijkbaar met de aanwezigheid van het Merovingische grafveld, geschat op 
ongeveer een meter beneden het maaiveld. De archeologische resten op dit niveau zullen 
waarschijnlijk dateren uit de Vroege Middeleeuwen en behoren tot nederzettingen, grafvelden of 
landbouw. Binnen de vindplaatsen kunnen resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal 
voorkomen. Door de diepteligging van dit mogelijke archeologische niveau is echter mogelijk dat de 
bodembewerkingen van de tuingronden geleid hebben tot verstoringen van dit niveau. Deze 
verstoringen zijn door Van der Kuil (2002) vastgesteld tot een diepte van 05, tot 1,3 m –mv. Vanwege 
deze verstoringen is de archeologische verwachting aan het maaiveld, voor waarden uit de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, zeer laag. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het plangebied sterk lijkt op de verwachting uit 
het bureauonderzoek. Afwijkend zijn het archeologisch niveau in de top van de estuariumafzettingen, 
de afwezigheid van een strandwal omdat er duidelijk een duincomplex aanwezig is, de aanwezigheid 
van een duidelijke laklaag tussen twee overstromingsdekken en de minder diepe, maar nog steeds 
substantiële, verstoringen in het gebied. In het gebied komen 4 archeologische niveau voor, Tabel 1. 
Deze niveaus hebben een lage tot hoge archeologische verwachting, op basis van landschappelijke 
situatie en eerdere vondsten gedaan in de regio. De top van de estuariumafzettingen heeft een lage 
archeologische verwachting voor waarden uit het Midden Neolithicum. Dergelijke waarden kunnen 
bestaan uit vindplaatsen van kampementen of nederzettingen met sporen, vuursteenwerktuigen en 
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aardewerk. De verwachting is laag omdat het landschap waarschijnlijk wel begroeid was maar toch 
nog relatief nat en omdat in de regio nog vrijwel geen vondsten bekend zijn uit deze periode. 

Het tweede archeologische niveau betreft de bodemvorming in de top van het duinpakket. De 
verwachting voor dit niveau is hoog omdat op dit niveau in de regio al meermalen vindplaatsen zijn 
aangetroffen. Het is echter niet duidelijk uit welke perioden deze vindplaatsen kunnen dateren, 
waarschijnlijk is het mogelijk om waarden te vinden in de vorm van nederzettingen, grafvelden en 
landbouw uit de periode Laat Neolithicum tot en met de IJzertijd.  

Het derde archeologische niveau betreft de laklaag in de top van Overstromingspakket 1. Deze 
laklaag komt in opbouw en diepte waarschijnlijk overeen met de vondstlaag van het Merovingisch 
grafveld ongeveer 300 m ten noorden van het plangebied. De archeologische verwachting voor deze 
laklaag is dan ook hoog voor resten uit de Vroege Middeleeuwen. Archeologische vindplaatsen 
kunnen ook in het plangebied bestaan uit grafvelden, maar ook nederzettingen en landbouw zijn 
waarschijnlijk. 

Het laatste archeologische niveau ligt direct onder de bouwvoor, waar resten kunnen voorkomen uit 
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Vanwege de verstoringen aan het maaiveld is de verwachting 
voor dergelijke archeologische waarden zeer laag. 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren indien binnen het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden 
die dieper zullen reiken dan 0,8 m –mv (-0,1 m NAP) (het hoogste voorkomen van de laklaag is op 
1,0 m –mv maar voor het advies wordt een veiligheidsmarge aangehouden om de dunne laklaag te 
beschermen). 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft IDDS Archeologie in september 2014 een actualisatie 
uitgevoerd van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase, aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente Katwijk. Het oorspronkelijke 
onderzoek is uitgevoerd in 2002 door Synthegra (van der Kuijl 2002). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied en het voortschrijdend inzicht in de 
archeologische context van Rijnsburg. Van de herontwikkeling zijn nog geen specifieke plannen 
bekend. De kans bestaat echter dat bij de herinrichting eventueel aanwezige archeologische waarden 
verstoord dan wel vernietigd zullen worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Wilbers 2014): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen 2013) 
en de gemeentelijke eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied betreft een binnenterrein ingesloten tussen de bebouwing aan de Collegiantenstraat, de 
Brouwerstraat, de Van der Koddestraat en het huis met tuin aan de Joachim Oudaanstraat 1. Het 
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plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 4900 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van 0,7 
m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en 
Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 
gekozen. De straal van 500 m is dusdanig gekozen dat de bekende vindplaatsen op dezelfde 
strandwal als het plangebied worden meegenomen.  

 
Figuur 1 Het plangebied (rood omlijnd) op een obliek-luchtfoto uit ca. 2013 (bron: Bing/Maps). 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is in de eerste 
plaats gebruik gemaakt van het bestaande onderzoek van Synthegra (Van der Kuil 2002). Daarnaast 
is gekeken naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, eerder 
uitgevoerde archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap 
en naar informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de 
gemeente Katwijk (Schute/Jansen 2007) en van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de 
provincie Zuid-Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke verwachtingskaart (de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden; IKAW) en naar het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen 
uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19e eeuw en enkele 
historische topografische kaarten (watwaswaar.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 
gemaakt van de bodemkaart van de bollenstreek en van Nederland (Van der Meer s.a., Stichting voor 
Bodemkartering 1982), de geomorfologische kaart van Nederland (DLO-Staring Centrum / Rijks 
Geologische Dienst 1994) en het booronderzoek van Van der Kuil (2002). Daarnaast is gebruik 
gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN2; ahn.geodan.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied is gelegen in het Hollandse duingebied (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2009). 
Dit duingebied omvat het huidige strand, alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde 
van het strand voorkomen in Noord- en Zuid-Holland (Berendsen 2005). Het ontstaan van het 
duingebied is sterk gerelateerd aan de zeespiegelstijging gedurende het Holoceen (vanaf circa 
10.000 jaar geleden). Tijdens een periode van relatief snelle zeespiegelstijging tot circa 5.000 jaar 
geleden ontstonden direct ten westen van de huidige kustlijn de eerste strandwallen. Deze 
strandwallen zijn door de alsmaar stijgende zeespiegel geërodeerd, terwijl er verder naar het oosten 
nieuwe strandwallen ontstonden. Omstreeks 5.000 jaar geleden nam de stijging van de 
zeespiegelstand af en begon de kust zich in westwaartse richting uit te breiden. Gedurende deze 
uitbreiding ontstonden series strandwallen, waardoor er niet langer inbraken van de zee in het 
achterland konden plaatsvinden. Achter de strandwallen ontstonden onder rustige en natte 
omstandigheden grote broek- en bosveengebieden (het Hollandveen Laagpakket; De Mulder et al. 
2003). 

Op enkele locaties bleef de reeks van strandwallen onderbroken, onder andere bij de monding van de 
Oude Rijn. De Oude Rijn is actief geworden in circa 3.400 voor Chr. (ongeveer 5400 jaar geleden; 
Cohen et al. 2012) en mondde gedurende de periode van strandwalvorming uit in een estuarium, een 
riviermonding waar zoet- en zoutwater bij elkaar komen. Bij het sluiten van de kust nam de 
rivierinvloed in het estuarium toe en kon de Oude Rijn zich door het estuarium zeewaarts uitbreiden. 
Langs de randen van het estuarium vormden zich oeverzones bestaande uit zandige klei, terwijl 
verder van de rivier en het estuarium af zwaardere kleien afgezet werden. Doordat de monding van 
de rivier een zwakke plek vormde in de kustbarrière vonden er via de monding van de Oude Rijn 
verschillende inbraken vanuit de zee plaats, waarbij het achterland overstroomde. Bij deze inbraken 
van de zee via de monding van de Oude Rijn werden perimariene kreken gevormd, die in de vorm 
van een sterk vertakt geulensysteem door de overstromingsvlakte kronkelden. Deze kreeksystemen 
konden lange tijd actief blijven door de voortdurende aanvoer van water tijdens hoogwater.  
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Vanaf het einde van de Romeinse tijd, 
toen de Oude Rijn een rechte loop 
kende en het estuarium volledig 
verdwenen was, werd de afvoer 
minder door het ontstaan 
stroomopwaarts van de Waal en 
begon de rivier in kracht af te nemen. 
Door de afname van de invloed van de 
rivier op het landschap werd de 
invloed van de zee wederom groter. 
De delta die voor de kust de monding 
van de Oude Rijn vormde, begon te 
eroderen en het vrijgekomen zand 
vormde de bron voor het ontstaan van 
de jonge duinen. De Oude Rijn begon 
door de afname van de afvoer 
gedurende de Vroege Middeleeuwen 
sterk te meanderen en door de invloed 
van het noordwaarts gerichte getij 
werd de monding van de Oude Rijn 
naar het noorden afgebogen.  

Door het landschap van strandwallen 
en strandvlaktes liepen enkele 
riviertjes die afwaterden op de Oude 
Rijn maar ook (periodiek) onder de 
invloed stonden van het getij, 
waaronder de Vliet. De Vliet is een 
sterk meanderend riviertje waarvan de loop tot aan ongeveer de Late Middeleeuwen regelmatig 
veranderde. Figuur 2 toont een reconstructie1 van de loop van de Vliet in de Late Middeleeuwen, 
voorafgaand aan de kanalisatie. 

2.2.2. Geomorfologie  
Volgens de geomorfologische kaart van Nederland ligt het plangebied in bebouwd gebied en daarom 
is geen geomorfologische eenheid toegekend. Op basis van de dichtstbijzijnde eenheden is het 
waarschijnlijk dat het zuidelijke deel van het plangebied ligt op een strandwal en dat de rest ligt op 
een getij-riviermondrug van de Oude Rijn (tussen de strandwallen), enkele honderden meters ten 
noordoosten van de stroomgordel van de Oude Rijn. Van de strandwal is bekend dat deze is ontstaan 
tussen ongeveer 3225 en 2750 voor Chr. (Vos s.a.). De Vliet (Figuur 2) meanderde over de 
strandwal. Uit verschillende archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied 
(bijvoorbeeld Corver/Wilbers 2013) blijkt dan ook dat deze strandwal afgedekt voorkomt in de bodem 
en vooral bestaat uit een aaneensluiting van (oude) duinen met de bijbehorende laagtes. Het 
strandwal/duinzand is meestal begraven onder een 1 tot 2 m dik pakket getijdeafzettingen. Uit deze 
onderzoeken blijkt dat ook de ondergrond naast de strandwal meestal bestaat uit een zandpakket, 
waarschijnlijk gekoppeld aan de getij-riviermondrug, waarbij in de top een oude bodem is ontwikkeld 
en die ook begraven ligt onder een pakket getijdeafzettingen (Koekkelkoren/Moerman 2012, Wilbers 
2013, Van den Bos 2014, Moerman/Wilbers 2014). De top van de strandwal/duinafzettingen is 
aangetroffen op ongeveer -0,5 m NAP en de top van het (riviermondrug)zandpakket met de bodem 
ligt ongeveer op -1,7 tot -1,2 m NAP. 

Door Van der Kuil (2002) is een booronderzoek uitgevoerd, bestaande uit 10 boringen van 2,3 tot 3,5 
m –mv. Op basis van deze boringen wordt in de rapportage een bodemopbouw beschreven met een 
zandpakket van een geulbedding in de ondergrond (op 1,5 tot 2,5 m –mv of -1,7 tot -1,0 m NAP), 
bedekt met een oeverwalpakket van zavelige (slib)lagen (0,75 tot 1,5 m –mv of -0,7 tot 0,0 m NAP) en 
aan het maaiveld een antropogeen verstoord pakket zand en klei. De boorbeschrijvingen van de 

                                                      
1 Reconstructie op basis van historische kaarten en intensief booronderzoek (Corver/Wilbers 2013), met name ten noorden van 
het kanaal. 

Figuur 2 Reconstructie van de loop van de Vliet in de Late 
Middeleeuwen bij de afsluiting van de 
Rijnmonding1. 
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boringen van Van der Kuil zijn niet volledig en onduidelijk. In veel boringen ontbreken de 
bijmengingen van humus en het kalkgehalte van de sedimenten. Ook worden in vrijwel elke boring 
sliblagen beschreven, terwijl slib meestal alleen wordt aangetroffen in waterbodems. De informatie uit 
deze boringen wordt in dit onderzoek daarom verder alleen gebruikt na herinterpretatie. 

2.2.3. Bodem 
Volgens de Bodemkaart van de Bollenstreek (Van der Meer s.a.) bestaat de bodem in het plangebied 
uit zandige tot licht zavelige gorsgronden2. In de directe omgeving wordt deze bodem afgewisseld met 
zandige tot licht zavelige gorsgronden dikker dan 1 m op klei. Op basis van deze beschrijvingen kan 
worden aangenomen dat de zandige tot licht zavelige gorsgronden overeenkomen met de 
getijdeafzettingen (die de strandwal bedekken) en dat in het plangebied de ondergrond bestaat uit 
zand. Op de bodemkaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering 1982) ligt het plangebied in 
bebouwd gebied. Op basis van de bodem ten noorden van de Collegiantenweg is het waarschijnlijk 
dat in het plangebied een tuineerdgrond voorkomt, bestaande uit lichte zavel en een naar beneden 
toe af- of toenemende korrelgrootte (profielverloop 5). Tuineerdgronden zijn bodems die bestaan uit 
een humeuze A-horizont die dikker is dan 50 cm. Deze dikker bewerkte grond is ontstaan door het 
opvaren van opgebaggerde grond, meestal bestaande uit kleiige sedimenten. Uit Van der Kuil (2002) 
blijkt dat de bewerkte en verstoorde bovengrond in het plangebied een dikte heeft van 0,5 tot 1,3 m. 

De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in 
een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. De grondwatertrap van de tuineerdgronden is 
IV, wat duidt op vochtige gronden waarbij de GHG wordt aangetroffen op meer dan 40 cm -mv en de 
GLG op een diepte tussen 80 en 120 cm –mv. Bij de boringen van Van der Kuil zijn geen 
grondwaterstanden bepaald. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven. Het plangebied is door Van der Kuil (2002) reeds 
onderzocht, onderzoekmelding 7107. Bij dit onderzoek hoort waarneming 45769, van een fragment 
Siegburg steengoed uit ongeveer de 14e tot 16e eeuw dat gevonden werd op het maaiveld tijdens het 
booronderzoek (Van der Kuil 2002).  

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart (Bijlage 2) ligt het plangebied op de oeverwal/crevasses 
van de Oude Rijn en kwelderafzettingen op strandvlakte (eventueel met strandwalresten) en heeft 
daarom een hoge verwachting vanaf de IJzertijd, eventueel vanaf het Neolithicum (strandwal).  

Binnen de onderzoeksstraal van ongeveer 500 m bevinden zich twee archeologische terreinen 
(Bijlage 2). Het betreft ten eerste een archeologisch monument (Terrein van zeer hoge 
archeologische waarde, beschermd; monument 1148) van een Merovingisch grafveld dat ligt in een 
binnenbocht van de Vliet op ongeveer 300 m ten noordoosten van het plangebied. Uit Dijkstra (2011) 
blijkt dat het grafveld bestaat uit inhumaties en crematies die aanwezig zijn in het pakket 
getijdeafzettingen. Onder de getijdeafzettingen komen strandwalafzettingen voor, waarschijnlijk vooral 
in de vorm van duinen. De exacte hoogteligging van de archeologische vindplaats is onbekend. Het 
tweede archeologisch terrein betreft een terrein van zeer hoge archeologische waarde op ongeveer 
500 m ten zuidwesten van het plangebied, het terrein van de voormalige abdij van Rijnsburg uit de 
Late Middeleeuwen (monument 3074). Binnen dit monument zijn ook resten gevonden van bewoning 
in de Vroege Middeleeuwen. De resten uit de Vroege en Late Middeleeuwen zijn aangetroffen op een 
niveau van ongeveer 0,5 m NAP. 

Rondom het plangebied zijn in ARCHIS tientallen onderzoeken opgenomen (Bijlage 2). Het betreft 
veelal archeologische vooronderzoeken waarbij de bodem onderzocht is met boringen. Ook 
proefsleuven en opgravingen zijn in de omgeving uitgevoerd, zoals aan de Vinkenweg 
(Corver/Wilbers 2013), bij de gemeentewerf (Van den Bos 2014), Vlietstede (Corver in prep.) en alle 
onderzoeken aan het Merovingische grafveld (Dijkstra 2011). De geologische bodemopbouw in deze 

                                                      
2 een oude bodembenaming die verder niet meer wordt gebruikt, maar die in zijn beschrijving nog wel informatie opleverd over 
de voorkomende lithologie. 
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onderzoeken is al aangehaald in de voorgaande paragrafen, daarnaast leverden deze onderzoeken 
ook tientallen waarnemingen op. De belangrijkste waarnemingen van buiten de archeologische 
monumenten zijn: het aantreffen van de omgrachting van de ringwalburg van Rijnsburg uit de 9e-10e 
eeuw (Corver in prep.), verschillende waarnemingen van aardewerk en dergelijke uit de Vroege 
Middeleeuwen in de kern van Rijnsburg (waarnemingen 24185, 33477), mogelijke bewoningsresten 
uit de IJzertijd op een overspoelde en deels geërodeerde duin aan de Vinkenweg (Corver/Wilbers 
2013) en de waarnemingen van houtskool, huttenleem of een cultuurlaag onder de getijdeafzettingen 
(verschillende waarnemingen in ARCHIS). Bij Vlietstede bevond zich een dergelijke cultuurlaag ook 
onder de gracht van de ringwalburg en in deze laag zijn ook archeologische sporen van onbekende 
ouderdom aangetroffen (Corver in prep.). Ook op de gemeentewerf kwam dit archeologische niveau 
voor. Hoewel daarin geen indicatoren werden aangetroffen, leek de humeuze laag wel geploegd en 
kwamen er betredingssporen van vee voor (Van den Bos 2014). 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Op historisch kaartmateriaal tussen de 16e eeuw en halverwege de 20e eeuw staat het plangebied als 
niet bebouwd aangegeven (Van der Kuil 2002, watwaswaar.nl). Uit de kaarten blijkt dat de 
Brouwerstraat (vroeger steeg genoemd) al sinds de 16e eeuw bestaat. Het plangebied was al die tijd 
waarschijnlijk in gebruik als tuingrond. Pas rond 1960 zijn de omliggende wegen, Joachim 
Oudaanstraat en de Collegiantensstraat, aangelegd en zijn hieraan woningen gebouwd. Het 
plangebied bleef in gebruik als tuingrond en was bebouwd met kassen. Deze kassen zijn vlak voor 
het onderzoek van Van der Kuil (2002) verwijderd en sindsdien heeft het terrein braak gelegen. 

Zowel het eeuwenlange gebruik als tuingrond (de tuineerdgronden) en het bouwen en verwijderen 
van de kassen kan de bodem verstoord hebben. Op basis van de boringen van Van der Kuil (2002) 
reiken de verstoringen van 0,5 tot 1,3 m –mv. 

2.5. Huidig landgebruik 

Ten tijde van dit bureauonderzoek was het plangebied braak (Figuur 1). Het in 2002 leeggemaakte 
terrein is inmiddels begroeid met gras en wordt door de buurt gebruikt als speelterrein. Voor zover 
bekend komen er momenteel geen kabels of leidingen voor binnen het plangebied. Dergelijke kabels 
en leidingen zullen wel verwijderd zijn bij de sloop van de kassen. 

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van het bovenstaande bureauonderzoek blijkt dat het verwachtingsmodel van Van der Kuil 
(2002) niet langer volledig of gespecificeerd genoeg is. Hieronder wordt daarom een nieuw 
verwachtingsmodel opgesteld. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied waarin het plangebied is gelegen, is opgebouwd uit een 
riviermondlandschap van een vlakte van zand (met een enkel kleilaagje) waarvan de top begroeid is 
geweest met vegetatie zodat daarin een bodem is ontwikkeld. Op deze vlakte komt een 
strandwal/oude duinen complex voor dat zich uitstrekt van het centrum van Rijnsburg naar het 
noordoosten. Deze strandwal is het laagste in het zuiden en bestaat hoofdzakelijk uit een 
aaneensluiting van verschillende duinen en laagtes. De strandwal/duinen zijn ontstaan tussen 3225 
en 2750 voor Chr. Waarschijnlijk dateert ook het begin van de bodemvorming op de vlakte uit de 
periode van rond 2750 voor Chr. De vlaktes tussen de strandwallen werden ontwaterd door kleine 
zijriviertjes van de Oude Rijn, zoals de Vliet. Na de Romeinse tijd kwam het landschap meer en meer 
onder invloed van het getijde (Dijkstra 2011). De Vliet werd een getijdekreek en vanuit deze kreek 
werd het landschap bedekt door een dik pakket kleiige overstromingsafzettingen. Het grootste deel 
van de strandwal en de vlaktes ertussen werd bedekt en de Vliet kon meanderen over en door de 
strandwal. Van het pakket overstromings/getijdeafzettingen is waarschijnlijk ongeveer de bovenste 
meter verstoord door grondbewerking van de tuingronden.  

Op basis van de hierboven beschreven landschappelijke opbouw komen in het plangebied 
waarschijnlijk twee archeologische niveaus voor. Het diepste niveau wordt verwacht op ongeveer -1,7 
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tot -1,3 m NAP en betreft de humeuze bodem in de top van de vlakte van zand. De datering van dit 
niveau is nog onduidelijk omdat er nog geen gedateerde vondsten uit dit niveau bekend zijn. Een 
datering in de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd is mogelijk. De mogelijk aanwezige 
archeologische resten kunnen naar verwachting behoren tot nederzettingen, grafvelden of landbouw 
en bestaan uit resten van onder andere aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal. Door de 
diepteligging van dit mogelijke archeologische niveau is het onwaarschijnlijk dat de 
bodembewerkingen van de tuingronden tot verstoringen van dit niveau hebben geleid. 

Het ondiepste niveau wordt verwacht in de getijdeafzettingen. De exacte diepte is onbekend, maar is 
waarschijnlijk vergelijkbaar met de diepte van het Merovingische grafveld. De archeologische resten 
op dit niveau zullen waarschijnlijk dateren uit de Vroege Middeleeuwen en behoren tot 
nederzettingen, grafvelden of landbouw. Binnen de vindplaatsen kunnen resten van onder andere 
aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal voorkomen. Door de ondiepe ligging van dit 
mogelijke archeologische niveau is het echter mogelijk dat de bodembewerkingen van de tuingronden 
geleid hebben tot verstoringen van dit niveau. Deze verstoringen zijn door Van der Kuil (2002) 
vastgesteld tot een diepte van 0,5 tot 1,3 m –mv. Vanwege deze verstoringen is de archeologische 
verwachting aan het maaiveld, voor waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, zeer laag. 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, noodzakelijk. Een dergelijk onderzoek is reeds in 2002 uitgevoerd (Van der Kuil), 
de boorbeschrijvingen van die boringen zijn echter niet volledig en onduidelijk. In veel boringen 
ontbreken de bijmengingen van humus en het kalkgehalte van de sedimenten. Ook worden in vrijwel 
elke boring sliblagen beschreven, terwijl slib meestal alleen wordt aangetroffen in waterbodems. 
Besloten is daarom om een vijftal boringen uit 2002 te herhalen. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uit een booronderzoek. Een veldkartering was tijdens dit onderzoek niet mogelijk vanwege 
de begroeiing met gras van het hele binnenterrein. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn 5 boringen gezet met een diepte van 3,0 m beneden het maaiveld (bijlage 3 en 
4). Deze boringen zijn geplaatst op ongeveer dezelfde plaats als boorpunten 3, 4, 6, 7 en 8 uit het 
booronderzoek van 2002. Het idee was om de boorbeschrijvingen te kunnen vergelijken en zodanig 
de herinterpretatie van de andere boringen mogelijk te maken. Deze boorlocaties zijn gekozen omdat 
in deze boorbeschrijvingen van Van der Kuil (2002) lagen voorkwamen die mogelijk archeologisch 
interessant zouden kunnen zijn maar die te onduidelijk beschreven zijn. De boorpunten zijn 
doorgenummerd aanvullend op het onderzoek van Van der Kuil (2002); boringen 11 t/m 15. Er is 
gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 12 cm en beneden het 
grondwaterniveau van een zuigerboor met een diameter van 3 cm. Het veldonderzoek is uitgevoerd 
door dr. A.W.E. Wilbers (senior prospector en fysisch geograaf). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten met een ingebouwd GPS systeem. De 
hoogtes van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN2). De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld 
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, 
vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie, bodemopbouw en geologie 
De lithologische opbouw van de bodem bestaat uit een complexe opeenvolging van zand-, veen- en 
kleilagen. Vanwege deze complexiteit is een schematisch profiel gemaakt over de lengte van het 
plangebied (Figuur 3) en zijn de verschillende lagen verdeeld in lithogenetische sedimentpakketten. 

Estuariene afzettingen 

Het onderste pakket bestaat uit kalkrijk, matig fijn, matig siltig zand en aan de top een zwak tot sterk 
zandige kleilaag van 5 tot 10 cm dik. In deze kleilaag komen planten- en wortelresten voor. In de 
boringen van Van der Kuil (2002) is dit pakket beschreven als zwak siltig zand met daarin ook resten 
van hout en kokkels. De lithologische samenstelling en de bijmengingen in de lagen geven aan dat dit 
pakket waarschijnlijk is afgezet in het estuarium van de Oude Rijn. De kleilaag aan de top, met de 
wortels, heeft mogelijk een periode het maaiveld van het landschap gevormd. Deze top is 
aangetroffen op een diepte van 2,6 tot 3,0 m –mv (-2,2 tot -1,9 m NAP). 

Duinafzettingen 

In de meeste boringen is op de dunne kleilaag van de estuariene afzettingen een pakket kalkloos, 
matig fijn, matig siltig zand aanwezig. In de top van dit zandpakket heeft bodemvorming 
plaatsgevonden en in veel boringen is daardoor een 5 tot 20 cm dikke A-horizont aanwezig. De top 
van dit pakket varieert sterk in diepteligging, van 1,75 m -mv in boring 14 tot 2,2 m –mv in boring 12 
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(ofwel tussen -1,5 en -1,0 m NAP). Op basis van het kalkloze zand, de bodemvorming en de 
hoogteverschillen worden deze afzettingen geïnterpreteerd als duinen. 

Restgeul afzettingen 

Naast de kalkloze duinafzettingen komen in sommige boringen, zoals boring 15, op dezelfde diepte 
kalkrijke zandlagen voor, afgetopt door een humeuze, zwak siltige kleilaag. In die kleilaag zijn 

wortelresten en slakjes waargenomen. Deze afzettingen zijn waarschijnlijk afgezet bij de verlanding 
van een geul. Onderin de geul stroomde het water nog snel waardoor vooral zand werd afgezet. Bij 
het laatste deel van het verlanden stond het water stil en groeiden er planten in het water waartussen 
slakjes leefden. De kleilaag aan de top van de restgeulafzettingen ligt op een vergelijkbare hoogte als 
de bodemvorming in het duinzandpakket; 2,0 tot 2,2 m –mv (ofwel -1,5 tot -1,3 m NAP). 

Veen 

In de laagste delen van het duinlandschap en ook op de restgeulafzettingen komt een laag veen voor 
(soms venige klei). Dit veenpakket is riethoudend en daarom geïnterpreteerd als rietveen en is op het 
duinpakket veelal zwak zandig. In de buurt van en boven de restgeulafzettingen is het veen sterk tot 
zeer kleiig. Het veenpakket heeft de hoogteverschillen in het duinlandschap grotendeels genivelleerd 
en varieert daardoor sterk in dikte: van 15 cm in boring 14 tot 40 cm in boring 12. De top van het 
veenpakket ligt op een diepte van 1,6 tot 2,0 m –mv (ofwel -1,2 tot -0,9 m NAP). Door Van der Kuil 
zijn geen veenlagen beschreven maar op vergelijkbare diepte wel organische3 en venige kleilagen. 

Overstromingsdek 1 

De restgeul- en duinafzettingen en het veenpakket worden afgedekt door een pakket dat door Van 
der Kuil beschreven is als zavelig slib. Uit de nieuwe boringen blijkt dat dit pakket onderin bestaat uit 
matig siltige klei dat een zeer geleidelijke overgang heeft met het veenpakket eronder en daarom 
onderin nog humeus is. Naar boven toe komen in de kleilaag steeds meer zandlaagjes voor en nog 

                                                      
3 Vermoedelijk bedoeld Van der Kuil hiermee humeuze klei 

Figuur 3 schematische dwarsdoorsnede van de bodem in het plangebied. Het profiel is gebasseerd 
op zowel de boringen van Van der Kuil (2002) als de nieuwe boringen. 
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verder naar boven gaat het sediment over in uiterst siltig zand met dunne kleilaagjes. Opvallend is dat 
deze klei- en zandlagen allemaal kalkloos zijn. De top van dit pakket wordt gevormd door een dunne 
(5 tot 10 cm) kalkloze, matig humeuze, sterk zandige kleilaag. Deze laag heeft een donkergrijze kleur 
en is geïnterpreteerd als een laklaag. Van der Kuil heeft deze laklaag waarschijnlijk waargenomen in 
boringen 4, 6 en 7, als een donkergrijs kleilaagje in een slibpakket. 

Deze afzettingen zijn ontstaan bij overstromingen van het gebied. In eerste instantie lag de geul van 
waaruit het water en sediment kwam nog ver van het plangebied en werd alleen klei afgezet in 
stilstaand water. Het plangebied lag toen nog in een soort komgebied. De geul kwam langzaam 
dichterbij waardoor steeds meer zand werd afgezet. Uiteindelijk stopten de overstromingen volledig 
en raakte het gebied weer begroeid. Door deze begroeiing kon bodemvorming optreden in de vorm 
van een laklaag, maar kon ook het sediment eronder ontkalken4. Ontkalking van de laklaag betekend 
waarschijnlijk dat deze laag langdurig aan het maaiveld heeft gelegen. De laklaag is aangetroffen op 
een diepte van 1,0 tot 1,3 m –mv (ofwel -0,5 tot -0,3 m NAP). 

Overstromingsdek 2 

Bovenop de laklaag van Overstromingsdek 1 komt een pakket uiterst siltige klei voor. Dit pakket is op 
basis van de hoeveelheid roestvlekken opgedeeld in verschillende lagen, maar lithologisch is het één 
pakket. Van der Kuil heeft dit pakket beschreven als slib, zandige klei of zwak siltige klei, maar wel 
oerhoudend als indicatie van de roestvlekken. De uiterst siltige kleien van dit pakket zijn zeer kalkrijk 
en zijn afgezet bij overstromingen onder invloed van getijde en stormen. Omdat dit het bovenste 
pakket is, is het aannemelijk dat het de afzettingen betreft die vanuit de Vliet zijn achtergelaten bij de 
laatste grote overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn in de 12e eeuw5. 

Recent omgewerkt 

Eigenlijk behoort het bovenste deel van de bodem, het deel dat door recente grondwerkzaamheden is 
omgewerkt, tot het overstromingsdek 2. Voor het grootste deel zal het zandige materiaal van de 
bouwvoor ook zijn afgezet bij de overstromingen. Deze afzettingen zijn echter sinds de ontginning van 
dit gebied (waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen) omgeploegd en gemengd met opgebrachte grond 
(tuineerdgronden). Ook is deze laag omgezet bij de bouw en vooral bij de sloop van de kassen die 
hier voor 2002 nog stonden. De omgewerkte bouwvoor blijkt uit de nieuwe boringen een dikte te 
hebben van 0,5 tot 0,7 m. De top van de onverstoorde lagen van het Overstromingsdek 2 liggen 
daarmee op 0,0 tot 0,3 m NAP. Door Van der Kuil werd in de meeste boringen een vergelijkbare dikte 
van de verstoorde bodem vastgesteld. Alleen bij boringen 1, 2 en 10 was de verstoring uitgebreider. 
Boring 1 ligt in de tuin achter een woonhuis en boring 2 is geplaatst bij wat feitelijk de toegang is tot 
het plangebied, bij een inrit achter de schuren van de Brouwersstraat. In boring 2 werd op 1,3 m –mv 
een oliegeur vastgesteld. Ook boring 10 is destijds geplaatst op de uiterste rand van het plangebied, 
dicht tegen de schuren. Het is dus mogelijk om aan te nemen dat het binnenterrein (het grootste deel 
van het plangebied) niet meer dan 0,5 tot 0,7 m diep is verstoord. 

3.3.2. Archeologische indicatoren 
Zowel in de boringen van Van der Kuil als in de nieuwe boringen zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. In tegenstelling tot wat wordt aangenomen door Van der Kuil betekent dit niet dat er 
geen archeologische resten in het plangebied voorkomen. De kans om met boringen archeologische 
resten op te sporen is sterk gekoppeld aan de vondstdichtheden van de verwachte archeologische 
vindplaatsen. Voor vindplaatsen uit de periodes Bronstijd tot en met Vroege Middeleeuwen zijn deze 
vondstdichtheden zeer laag en dus is ook de kans op vondsten in de boringen zeer laag, ondanks dat 
de vindplaatsen wel kunnen voorkomen. 

3.4. Interpretatie 

Uit de bovenstaande opsomming van pakketten blijkt dat het plangebied ooit lag in het estuarium van 
de Oude Rijn. De datering daarvan is niet duidelijk, maar het estuarium is ouder dan de duinen. Deze 
duinen zijn waarschijnlijk onderdeel van de strandwal/ duinen die in het bureauonderzoek is 
                                                      
4 Overstromingsafzettingen zijn vrijwel altijd kalkrijk (tenzij het bronmateriaal kalkloos is) en het heeft behoorlijk wat tijd nodig 
voordat sedimenten door het ‘zure’ regenwater ontkalkt zijn. 
5 Bij die St. Thomasvloed verdween de monding van de Oude Rijn. 
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gedateerd tussen 3225 en 2750 voor Chr. en op basis daarvan zou kunnen worden aangenomen dat 
het estuariene landschap (en dus ook de kleilaag aan de top die aan het maaiveld heeft gelegen) 
aanwezig was in het Midden Neolithicum. De duinen ontstonden op de estuariene afzettingen aan het 
einde van het Midden Neolithicum en tussen de duinen stroomde mogelijk af en toe een riviertje of 
een kreekje. Deze duinen hebben waarschijnlijk een tijd aan het maaiveld gelegen, waardoor het 
zand kon ontkalken en waardoor er bodemvorming kon optreden. Veenvorming trad in deze regio, in 
de strandvlaktes, meestal pas op vanaf de Late Bronstijd en dan vooral in de laagstgelegen delen van 
het landschap. De hogere delen zijn waarschijnlijk pas in de IJzertijd bedekt geraakt met veen. Op 
basis van de beschrijvingen van de landschappelijke ontwikkeling bij het Merovingisch grafveld 
(Dijkstra 2011) is het waarschijnlijk dat Overstromingsdek 1 dateert uit de Romeinse tijd. In de laklaag 
aan de top van dit pakket mogen vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen worden verwacht. 
Overstromingsdek 2 is zoals gesteld waarschijnlijk afgezet in de 12e eeuw bij de laatste grote 
overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn. De top van dit pakket is verstoord door 
landbouwactiviteiten en bouw- en sloopwerkzaamheden. 

In het plangebied komen dus vier archeologische niveaus voor. Deze niveaus hebben een lage tot 
hoge archeologische verwachting, op basis van landschappelijke situatie en eerdere vondsten 
gedaan in de regio.  

Tabel 1 overzicht archeologische niveaus in de bodem van het plangebied. 

Naam Diepte  (m 
–mv) 

Niveau      
(m NAP) 

Verwachting Periode 

Top estuariene 
afzettingen  

2,6 tot 3,0 -2,2 tot -1,9 laag Midden Neolithicum 

Top duinafzettingen 1,75 tot 2,2 -1,5 tot -1,0 hoog Laat Neolithicum t/m 
IJzertijd 

Top Overstromingsdek 1 
(laklaag) 

1,0 tot 1,3 -0,5 tot -0,3 hoog Vroege Middeleeuwen 

Top Overstromingsdek 2 
(onder de bouwvoor) 

0,5 tot 0,7 0,0 tot 0,3 zeer laag 
(verstoord) 

Late Middeleeuwen t/m 
Nieuwe tijd 
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft IDDS Archeologie in september 2014 een actualisatie 
uitgevoerd van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase (van der Kuijl 2002), aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente 
Katwijk. Ten behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld die als volgt beantwoord 
kunnen worden: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied heeft sinds waarschijnlijk het Midden Neolithicum achtereenvolgens gelegen in het 
estuarium van de Oude Rijn, op een duincomplex, in een veengebied, in een komgebied, in een 
begroeid overstromingsgebied en in een getijdegebied. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

In het plangebied komen tuineerdgronden voor, waarbij de bouwvoor geroerd is tot een diepte van 
gemiddeld 0,5 tot 0,7 m –mv. Langs de randen van het plangebied komen diepere verstoringen voor. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Binnen het plangebied komen verschillende archeologisch relevante afzettingen voor. De 
verschillende niveaus zijn opgenomen in tabel 1 en zichtbaar in figuur 3. 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied waarin het plangebied is gelegen is opgebouwd uit een 
riviermondlandschap van een vlakte van zand waarvan de top begroeid is geweest met vegetatie 
zodat daarin een bodem is ontwikkeld. Op deze vlakte komt een strandwal/oude duinen complex voor 
dat zich uitstrekt van het centrum van Rijnsburg naar het noordoosten. De strandwal/duinen zijn 
ontstaan tussen 3225 en 2750 voor Chr., waarschijnlijk dateert ook het begin van de bodemvorming 
op de vlakte uit de periode van rond 2750 voor Chr. Tussen de strandwallen in dit gebied werden de 
vlaktes ontwaterd door kleine zijriviertjes van de Oude Rijn; zoals de Vliet. Na de Romeinse tijd kwam 
het landschap meer en meer onder invloed van het getijde (Dijkstra 2011). De Vliet werd een 
getijdekreek en vanuit deze kreek werd het landschap bedekt door een dik pakket kleiige 
overstromingsafzettingen. Het grootste deel van de strandwal en de vlaktes ertussen werd bedekt en 
de Vliet kon meanderen over en door de strandwal. Van het pakket overstromings/getijdeafzettingen 
is waarschijnlijk ongeveer de bovenste meter verstoord door grondbewerking van de tuingronden.  

Op basis van de hierboven beschreven landschappelijke opbouw komen in het plangebied 
waarschijnlijk twee archeologische niveaus voor. Het diepste niveau wordt verwacht op ongeveer -1,7 
tot -1,3 m NAP; de humeuze bodem in de top van de vlakte van zand. De datering van de resten uit 
dit niveau is nog onduidelijk omdat er nog geen gedateerde vondsten bekend zijn. Resten zijn 
mogelijk uit de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. De mogelijk aanwezige 
archeologische resten kunnen naar verwachting behoren tot nederzettingen, grafvelden of landbouw 
en bestaan uit resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal. Door de diepteligging van 
dit mogelijke archeologische niveau is het onwaarschijnlijk dat de bodembewerkingen van de 
tuingronden tot verstoringen van dit niveau hebben geleid. 

Het ondiepste niveau wordt verwacht in de getijdeafzettingen. De exacte diepte is onbekend, maar is 
waarschijnlijk vergelijkbaar met de aanwezigheid van het Merovingische grafveld, geschat op 
ongeveer een meter beneden het maaiveld. De archeologische resten op dit niveau zullen 
waarschijnlijk dateren uit de Vroege Middeleeuwen en behoren tot nederzettingen, grafvelden of 
landbouw. Binnen de vindplaatsen kunnen resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal 
voorkomen. Door de diepteligging van dit mogelijke archeologische niveau is echter mogelijk dat de 
bodembewerkingen van de tuingronden geleid hebben tot verstoringen van dit niveau. Deze 
verstoringen zijn door Van der Kuil (2002) vastgesteld tot een diepte van 05, tot 1,3 m –mv. Vanwege 
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deze verstoringen is de archeologische verwachting aan het maaiveld, voor waarden uit de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, zeer laag. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het plangebied sterk lijkt op de verwachting uit 
het bureauonderzoek. Afwijkend zijn het archeologisch niveau in de top van de estuariumafzettingen, 
de afwezigheid van een strandwal omdat er duidelijk een duincomplex aanwezig is, de aanwezigheid 
van een duidelijke laklaag tussen twee overstromingsdekken en de minder diepe, maar nog steeds 
substantiële, verstoringen in het gebied. In het gebied komen 4 archeologische niveau voor, Tabel 1. 
Deze niveaus hebben een lage tot hoge archeologische verwachting, op basis van landschappelijke 
situatie en eerdere vondsten gedaan in de regio. De top van de estuariumafzettingen heeft een lage 
archeologische verwachting voor waarden uit het Midden Neolithicum. Dergelijke waarden kunnen 
bestaan uit vindplaatsen van kampementen of nederzettingen met sporen, vuursteenwerktuigen en 
aardewerk. De verwachting is laag omdat het landschap waarschijnlijk wel begroeid was maar toch 
nog relatief nat en omdat in de regio nog vrijwel geen vondsten bekend zijn uit deze periode. 

Het tweede archeologische niveau betreft de bodemvorming in de top van het duinpakket. De 
verwachting voor dit niveau is hoog omdat op dit niveau in de regio al meermalen vindplaatsen zijn 
aangetroffen. Het is echter niet duidelijk uit welke perioden deze vindplaatsen kunnen dateren, 
waarschijnlijk is het mogelijk om waarden te vinden in de vorm van nederzettingen, grafvelden en 
landbouw uit de periode Laat Neolithicum tot en met de IJzertijd.  

Het derde archeologische niveau betreft de laklaag in de top van Overstromingspakket 1. Deze 
laklaag komt in opbouw en diepte waarschijnlijk overeen met de vondstlaag van het Merovingisch 
grafveld ongeveer 300 m ten noorden van het plangebied. De archeologische verwachting voor deze 
laklaag is dan ook hoog voor resten uit de Vroege Middeleeuwen. Archeologische vindplaatsen 
kunnen ook in het plangebied bestaan uit grafvelden, maar ook nederzettingen en landbouw zijn 
waarschijnlijk. 

Het laatste archeologische niveau ligt direct onder de bouwvoor, waar resten kunnen voorkomen uit 
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Vanwege de verstoringen aan het maaiveld is de verwachting 
voor dergelijke archeologische waarden zeer laag.  

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Er is nog niets bekend over de bodemverstorende werkzaamheden in het plangebied en daarom kan 
deze vraag niet worden beantwoord. 

4.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied vier archeologische niveaus bevat, 
waarvan twee met een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de 
periode Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. Op basis van de resultaten van het 
inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te laten voeren indien 
binnen het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden die dieper zullen reiken dan 0,8 m –mv (-
0,1 m NAP) (het hoogste voorkomen van de laklaag is op 1,0 m –mv maar voor het advies wordt een 
veiligheidsmarge aangehouden om de dunne laklaag te beschermen).  

Geadviseerd wordt in het plangebied een proefsleuvenonderzoek uit te voeren voor alle 
archeologische niveaus die bedreigd worden door eventuele ingrepen. De proefsleuven moeten 
worden aangelegd tot de diepte van de geplande verstoringen. Een proefsleuvenonderzoek is 
noodzakelijk omdat de vondstdichtheid van de verwachte archeologische vindplaatsen laag is en 
deze daarom niet met booronderzoek kunnen worden opgespoord. 
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NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Katwijk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de Gemeente Katwijk) alvorens met het onderzoek 
kan worden begonnen.  

4.2. Betrouwbaarheid 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden.  
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Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14- of C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve 

koolstof 14C van organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) 
waaruit de 14C-ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt 
opgegeven in jaren vóór4 1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd 
de aan de meting verbonden mogelijke afwijking (standaarddeviatie). 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt). 

ARCHIS-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS). 

artefact  Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen. 

bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van 
materiaal door plantengroei en dierenactiviteiten. 

crevasse Doorbraakgeul door een oeverwal. 

debiet Het aantal m3 water dat op een bepaald punt in een rivier per seconde 
passeert. 

Edelmanboor Een handboor voor bodemonderzoek. 

eolisch Door de wind gevormd, afgezet. 

estuarien Afgezet in een estuarium 

estuarium In inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op 
het landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde. 

fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet. 

horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming. 

humeus  Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 
de bodem. 

ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen 
en moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt. 

inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 

kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en 
klei kan bezinken. 

kreek waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde 
in en uitstroomt. 

kwelder zie schor 

laag  Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische 
gronden als eenheid wordt onderscheiden. 

lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 
sedimentaire gesteenten. 

lutum Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 

meanderen (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren. 

oeverafzetting Rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen. 

oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 
oevers treden van de stroom het grovere materiaal het grovere materiaal het 
eerst bezinkt. 

plangebied gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen 
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silt Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 

slik zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij 
eb, kwelder onbegroeid; wad 

strandvlakte groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 

strandwal langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 
gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem. 

stratigrafisch De ligging der lagen betreffend. 

stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de 
rivier een nieuwe loop heeft gekregen; blijven door inklinking van de 
komgebieden als een rij in het landschap liggen. 

vindplaats Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie 
bevindt. 

zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) 
bevat. 

 

 

Lijst van Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumenten Zorg 
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 
CHS  CultuurHistorische Hoofdstructuur 
GHG  Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
IVO  Inventariserend Archeologisch Onderzoek 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv  beneden maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
NEN  Nederlandse Norm 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voormalig RACM) 
Bijlage 4: Boorbeschrijvingen 
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 11
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Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,814
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen baksteen, 
donkergrijs, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

31
Klei, uiterst siltig, zwak 
humeus, sporen 
wortels, grijs, 
geleidelijk, kalkrijk, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

1
Klei, uiterst siltig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
fosfaatvlekken: spoor, 
kalkrijk, C-horizont-19
Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-49
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-54

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-89

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-119
Veen, zwak zandig, 
zwak riethoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos-139

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont

-159

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijs, scherp, 
kalkloos, C-horizont

-184
Klei, sterk zandig, 
sporen wortels, grijs, 
scherp, kalkrijk

-189

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, kalkrijk

-219

Boring: 12

X: 90749
Y: 467655,87

Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,695
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gras69
Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, 
matig wortelhoudend, 
licht grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

19
Klei, uiterst siltig, 
sporen wortels, 
grijsbeige, geleidelijk, 
kalkrijk, A-horizont, 
omgewerkte grond

9

Klei, uiterst siltig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-11

Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-31

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-41

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-70

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-111
Veen, zwak zandig, 
zwak riethoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos

-151
Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont-171

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijs, scherp, 
kalkloos, C-horizont

-196
Klei, sterk zandig, 
sporen wortels, resten 
planten, grijs, scherp, 
kalkrijk

-206

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, kalkrijk

-231

Boring: 13

X: 90736,61
Y: 467635,87

Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,742
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gras74
Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, 
matig wortelhoudend, 
licht grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

14
Klei, uiterst siltig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-31
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-36

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont-76

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-116
Veen, zwak zandig, 
zwak riethoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos

-131

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont

-136

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijs, scherp, 
kalkrijk, C-horizont

-206



Projectcode: 43590814/63316

Pagina 2 / 2

getekend volgens NEN 5104

Boring: 14

X: 90758,49
Y: 467621,95

Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,735
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
zwak 
baksteenhoudend, 
zwak wortelhoudend, 
grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

4
Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-37
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-47

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-76

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-87

Veen, sterk kleiïg, 
zwak riethoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos

-101

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont

-106

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
grijs, geleidelijk, 
kalkloos, C-horizont

-136

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbruin, 
scherp, kalkloos

-197
Klei, sterk zandig, 
sporen wortels, resten 
planten, grijs, scherp, 
kalkrijk

-207

Boring: 15

X: 90747,34
Y: 467600,49

Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,706
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen beton, brokken 
zand, sporen sintels, 
grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

1
Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-39
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-49

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-69

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-109
Klei, matig siltig, zwak 
humeus, zwak 
riethoudend, donker 
bruingrijs, geleidelijk, 
kalkloos, A-horizont-129

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, sterk 
schelphoudend, zwak 
wortelhoudend, donker 
bruingrijs, slakjes, 
geleidelijk, kalkrijk-159
Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
grijs, scherp, kalkrijk, 
C-horizont

-199
Klei, zwak zandig, 
resten planten, 
lichtgrijs, scherp, 
kalkrijk

-204

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, kalkrijk-229



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
 



 

   

Bijlage 5: Periodentabel
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Omgevingsdienst 
West-Holland 

Datum: 
11 juni 2015 

Kenmerk: 
2015012565 

Gemeente Katwij 

KATWIJK 
Contactpersoon: 
M. Münnïnghoff 
m.munninghoff@odwh.nl 

De heer J.R. Brouwer 
Postbus 589 ingekomen d.d. 17 JUN 2015 Postbus 589 
2220 AN KATWIJK 

Zaaknr.: CC: 

Ovb Fvsiek Refereert aan: 

Squitnummer: 
2H060200024 
Zaaknummer: 
2015005823 

VERZONDEN 15 Ml 2015 

Betreft: Toezending beschikking Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg 

Geachte heer Brouwer, 

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 10 maart 2015 uw melding inzake de 
bodemverontreiniging op de locatie Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg (locatiecode 
ZH060200024) ontvangen. U vraagt om een beschikking over de ernst van de verontreiniging 
en de spoedeisendheid van de sanering. 

Wij hebben besloten dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Hierdoor is er geen aanleiding om de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde beschikking en de kennisgeving die wordt geplaatst 
op onze website. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw M. Münninghoff via 071-4083246 
of m.munninghoff@odwh.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen. 

Dhr. J. Smits 
hoofd afdeling Reguleren 

Bijlage(n): 
beschikking 
kennisgeving 

Telefoon 071-4083100 

Fax 071-4083101 

www.odwh.nl 

Correspondentieadres: 

Postbus 159 

2300 AD Leiden 

Bezoekadres: 

Schipholweg 128 

2316 XD Leiden 

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Mij bekend, Hoofd Afdeling 
Ruimte & Veiligheid

d.d.
no. 631380

20102016



Omgevingsdienst 
West-Holland 

Ons kenmerk: 
2015012558 

Contactpersoon: 
M. Münnmghoff 
m.munninghoff@odwh.nl 

Verzonden: ^ ^ ^ 

Betreft Beschikking Wet bodembescherming (Wbb) Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg 
Locatiecode ZH060200024 

BESCHIKKING VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING (artikel 29 Wbb) 

1. Melding 
De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 10 maart 2015 een melding ontvangen van de 
gemeente Katwijk. De melding betreft een verzoek tot: 

vaststelling of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (artikel 29 eerste 
lid Wbb); 
vaststelling of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke 
verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier 
dat spoedige sanering noodzakelijk is (artikel 37 eerste lid Wbb). 

De melding heeft betrekking op de locatie Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg en is 
geregistreerd onder de locatiecode ZH060200024. 

Bij de melding zijn de volgende documenten aangeleverd: 
1. Verkennend bodemonderzoek J. Oudaanstraat 1 Rijnsburg, Blgg, 77545,10 maart 

1998; 
2. Resultaten herbemonstering grondwater op het perceel J. Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, 

BK, 000217004/JK, 24 februari 2000; 
3. Nader bodemonderzoek Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, BK, 000403001/MS, 5 

april 2000; 
4. Risicobeoordeling Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, BK, 080601001/MS, 11 juni 

2001; 
5. Analyseresultaten monitoring grondwater perceel Joachim Oudaanstraat 1 te 

Rijnsburg, IDDS, 01062895/MX/br f l , 19 juli 2001; 
6. Ontwerpbeschikking provincie Zuid-Holland, DWM/2001/6062, 9 augustus 2001; 
7. Brief provincie Zuid-Holland, beoordeling l e monitoring, DWM/2001/7749, 10 

september 2001; 
8. Beschikking provincie Zuid-Holland, DWM/2001/7942, 21 september 2001; 
9. Analyseresultaten monitoring grondwater Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, IDDS, 

02093906/DL/mon02, 4 oktober 2002; 
10. Brief gemeente Rijnsburg, analyseresultaten 2e monitoring, OBIV1M/259343, 21 

oktober 2002; 
11. Brief provincie Zuid-Holland, beoordeling 2e monitoring, DWM/2002/10395, 5 

november 2002; 
12. Analyseresultaten monitoring grondwater Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, IDDS, 

03054584/DL/mon03,17 juli 2003; 
13. Aanvullend bodemonderzoek Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, Inventerra, 

14-2061-R01AvH, 22 april 2014. 

Telefoon 071-4083100 Correspondentieadres: Bezoekadres: 

Fax 071-4083101 Postbus 159 Schipholweg 128 

www.odwh.nl 2300 AD Leiden 2316 XD Leiden 



Kenmerk: 
2015012558 

Bij het toetsen van de melding gaat de Omgevingsdienst uit van: 
• de Wet bodembescherming; 
• de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 16675 van 27 juni 2013; 
• NOBO rapport: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling, 12 september 2008; 
• de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland; 

• de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 - 2017, vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten, 17 december 2013. 

2. Procedure 
Op de totstandkoming van dit besluit zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en de Wbb van toepassing. 
Van de melding heeft de Omgevingsdienst kennis gegeven op de website www.odwh.nl. 

Gedurende zes weken heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
geen zienswijzen naar voren gebracht. 

3. Overwegingen 
Ernst 
De locatie is in gebruik als openbaar groen. Uit de bodemonderzoeken en 
monitoringrapporten uitgevoerd in de periode van 1998 tot 2001, is gebleken dat op de locatie 
bodemverontreiniging aanwezig was. In een volume van tenminste 100 m 3 grondwater 
overschreed de gemiddelde concentratie van nikkel de interventiewaarde voor het 
grondwater. Op grond daarvan heeft de provincie Zuid-Holland vastgesteld dat sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet urgent is (kenmerk 
DWM/2001/7942, datum 21 september 2001). 
Dit verhoogde nikkelgehalte werd veroorzaakt door de voormalige bedrijfsactiviteiten (kweek 
in kassen). Door bemesting vindt er een verstoring van het natuurlijk evenwicht in de bodem 
plaats waardoor zware metalen kunnen oplossen in grondwater. De verwachting is dat, nu de 
kweekactiviteiten beëindigd zijn, het natuurlijk evenwicht zich zal herstellen en het gehalte 
aan nikkel in het grondwater dus zal afnemen. 
Na 2001 zijn een drietal monitoringrondes uitgevoerd en in 2014 is een actualiserend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de grond licht verontreinigd is 
met bestrijdingsmiddelen en dat het grondwater matig verontreinigd is met nikkel. De 
interventiewaarde wordt zowel in de grond als in het grondwater niet overschreden. Omdat de 
genoemde stoffen voorkomen in deze omvang en concentratie is geen sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb. 

Spoedeisendheid 
Indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dient tevens te worden 
vastgesteld of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem ofde mogelijke 
verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier dat 
spoedige sanering noodzakelijk is. Aangezien er echter geen sprake is van een geval van 
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Omgevingsdienst 
West-Holland 

Kenmerk: 
2015012558 

ernstige bodemverontreiniging, is er ook geen aanleiding om de spoedeisendheid van de 
sanering vast te stellen. 

4. Besluit 
Gelet op de hiervoor beschreven overwegingen besluit de Omgevingsdienst het volgende: 

1. Op voornoemde locatie is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb). Hierdoor is er geen aanleiding om de 
spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

2. De beschikking van de provincie Zuid-Holland van 21 september 2001, kenmerk 
DWM/2001/7942, in te trekken. 

5. Registratie 
De beschikking ernst en spoed is door de provincie Zuid-Holland in 2001 geregistreerd bij het 
Kadaster. Omdat er geen sprake was van een overschrijding van de interventiewaarde in de 
grond, is de publiekrechtelijke beperking bij de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken verwijderd. 

6. Beroep 
Tegen de beschikking kan een beroepschrift worden ingediend, door belanghebbenden die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling een zienswijze 
in te brengen inzake de ontwerpbeschikking. Dit moet binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een beroepsschrift, 
gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, is ingediend bij de Voorzitter van 
genoemde afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezeti. 

Dhr. J. Smits 
hoofd afdeling Reguleren 

Een afschrift wordt verzonden aan: Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. S. Garstman. 
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Omgevingsdienst 
West-Holland 

Beschikking Wet bodembescherming - Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg 

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland 
op 10 maart 2015 een melding ontvangen ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en spoed) van de Wet 
bodembescherming, ingediend door de gemeente Katwijk. Het betreft een verzoek tot het afgeven 
van een beschikking inzake ernst en spoed voor de locatie Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg, 
kadastraal bekend B4217 en B6451. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode ZH060200024. 

Beschikking 
Wij hebben besloten dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierdoor is 
er geen aanleiding om de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

Stukken inzien 
De stukken liggen ter inzage van donderdag 18 juni 2015 tot en met woensdag 29 juli 2015 in het 
gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur 
tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting 
op de ter inzage liggende stukken te krijgen. 

Beroep 
Tegen de beschikking kan een beroepschrift worden ingediend, door belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling een zienswijze in te brengen 
inzake de ontwerpbeschikking. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een beroepsschrift, 
gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, is ingediend bij de Voorzitter van 
genoemde afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Omgevingsdienst, telefoon 
071-4083100. 

Kenmerk: 2015012561 

15 JUN 2015 
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Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Oppervlakteberekening conform NEN 2580:2007 en BB afd. 4.1, art. 4.2 / BWNR 01 t/m 06

Datum : 29-1-2016

GO (m2) VG (m2) VG / GO (%) vereist resultaat

bouwnummer 01

woonfunctie, type App Extra 83,60 58,49 69,96% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 01 8,92 - - - VOLDOET

bouwnummer 02

woonfunctie, type App Out Max 2.2 (verkorte slaapkamer) 95,43 67,53 70,76% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 02 5,18 - - - VOLDOET

bouwnummer 03

woonfunctie, App Plus Out 91,80 63,01 68,64% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 03 5,18 - - - VOLDOET

bouwnummer 04

woonfunctie, App Plus Out 91,80 63,01 68,64% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 04 5,18 - - - VOLDOET

bouwnummer 05

woonfunctie, App Out Max 2.2 (standaard slaapkamer) 96,29 65,68 68,21% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 05 5,18 - - - VOLDOET

bouwnummer 06

woonfunctie, App Out Max 2.2 (standaard slaapkamer) 96,29 65,68 68,21% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 06 5,18 - - - VOLDOET

gebruiksfunctie



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Oppervlakteberekening conform NEN 2580:2007 en BB afd. 4.1, art. 4.2 / BWNR 07 t/m 12

Datum : 29-1-2016

GO (m2) VG (m2) VG / GO (%) vereist resultaat

bouwnummer 07

woonfunctie, type App Plus Out 91,80 63,01 68,64% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 07 5,18 - - - VOLDOET

bouwnummer 08

woonfunctie, type App Out 86,60 63,01 72,76% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 08 5,01 - - - VOLDOET

bouwnummer 09

woonfunctie, type App Out 86,60 63,01 72,76% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 09 5,01 - - - VOLDOET

bouwnummer 10

woonfunctie, type App Plus Out 91,80 63,01 68,64% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 10 5,18 - - - VOLDOET

bouwnummer 11

woonfunctie, type App Plus Out 91,80 63,01 68,64% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 11 5,18 - - - VOLDOET

bouwnummer 12

woonfunctie, type App Plus Out 91,80 63,01 68,64% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 12 5,18 - - - VOLDOET

gebruiksfunctie



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Oppervlakteberekening conform NEN 2580:2007 en BB afd. 4.1, art. 4.2 / BWNR 13 t/m 15

Datum : 29-1-2016

GO (m2) VG (m2) VG / GO (%) vereist resultaat

bouwnummer 13

woonfunctie, type App Plus Out 91,80 63,01 68,64% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 13 5,18 - - - VOLDOET

overige gebruiksfunctie, garage BWNR 13 21,42 - - - VOLDOET

bouwnummer 14

woonfunctie, type App Extra 83,60 58,49 69,96% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 14 8,29 - - - VOLDOET

bouwnummer 15

woonfunctie, type App Extra 83,60 58,49 69,96% 55,00% VOLDOET

overige gebruiksfunctie, berging BWNR 15 8,29 - - - VOLDOET

gebruiksfunctie



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Daglichtberekening conform NEN 2057 / BWNR 01, 14 en 15

Datum :

ruimte VG opp. (m2) min. (m2) doorlaat aantal Ad;i (m2) Cb;i Cu;i Ae;i (m2) ∑ Ae;i (m2) resultaat

- VG1a 31,58 3,16 kozijn B1 1 1,05 0,75 1,00 0,79

kozijn F 2 1,38 0,75 1,00 2,07

kozijn G 1 2,69 0,79 1,00 2,13 4,98 VOLDOET

VR1a - 31,58 0,50 - - - - - - 4,98 VOLDOET

- VG1b 26,91 2,69 kozijn B2 2 0,92 0,79 1,00 1,45

kozijn C 1 2,80 0,79 1,00 2,21 3,67 VOLDOET

VR1b - 14,97 0,50 - - - - - - 2,21 VOLDOET

VR1c - 11,70 0,50 - - - - - - 1,45 VOLDOET

bij bouwnummer 01 en 14 geen rekening gehouden met daklicht 1200x1200mm:

- VG1a 31,58 3,16 daklicht 1 1,44 1,14 1,00 1,64 1,64 -

29-1-2016



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Daglichtberekening conform NEN 2057 / BWNR 02

Datum :

ruimte VG opp. (m2) min. (m2) doorlaat aantal Ad;i (m2) Cb;i Cu;i Ae;i (m2) ∑ Ae;i (m2) resultaat

- VG2a 40,97 4,10 kozijn E 1 2,33 0,79 1,00 1,84

kozijn G 1 2,69 0,77 1,00 2,07

daklicht 1 1,44 1,14 1,00 1,64 5,55 VOLDOET

VR2a - 40,97 0,50 - - - - - - 5,55 VOLDOET

- VG2b 26,56 2,66 kozijn B2 1 0,92 0,76 1,00 0,70

kozijn B2 1 0,92 0,70 1,00 0,64

kozijn J 1 1,85 0,71 1,00 1,31 2,66 VOLDOET

VR2b - 17,67 0,50 - - - - - - 1,31 VOLDOET

VR2c - 5,75 0,50 - - - - - - 0,64 VOLDOET

VR2d - 5,75 0,50 - - - - - - 0,70 VOLDOET

krijtsteepmethode

29-1-2016



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Daglichtberekening conform NEN 2057 / BWNR 03, 04, 07, 10, 11, 12 en 13

Datum :

ruimte VG opp. (m2) min. (m2) doorlaat aantal Ad;i (m2) Cb;i Cu;i Ae;i (m2) ∑ Ae;i (m2) resultaat

- VG3a 36,45 3,65 kozijn B1 1 1,05 0,75 1,00 0,79

kozijn F 2 1,38 0,75 1,00 2,07

kozijn G 1 2,69 0,77 1,00 2,07 4,93 VOLDOET

VR3a - 31,03 0,50 - - - - - - 4,93 VOLDOET

- VG3b 26,56 2,66 kozijn B2 1 0,92 0,76 1,00 0,70

kozijn B2 1 0,92 0,70 1,00 0,64

kozijn J 1 1,85 0,71 1,00 1,31 2,66 VOLDOET

VR3b - 18,53 0,50 - - - - - - 1,31 VOLDOET

VR3c - 5,75 0,50 - - - - - - 0,64 VOLDOET

VR3d - 5,75 0,50 - - - - - - 0,70 VOLDOET

bij bouwnummer 04, 10 en 13 geen rekening gehouden met daklicht 1200x1200mm:

- VG3a 36,45 3,65 daklicht 1 1,44 1,14 1,00 1,64 1,64 -

krijtsteepmethode

29-1-2016



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Daglichtberekening conform NEN 2057 / BWNR 05 en 06

Datum :

ruimte VG opp. (m2) min. (m2) doorlaat aantal Ad;i (m2) Cb;i Cu;i Ae;i (m2) ∑ Ae;i (m2) resultaat

- VG5a 39,12 3,91 kozijn E 1 2,33 0,79 1,00 1,84

kozijn G 1 2,69 0,77 1,00 2,07 3,91 VOLDOET

VR5a - 40,97 0,50 - - - - - - 3,91 VOLDOET

- VG5b 26,56 2,66 kozijn B2 1 0,92 0,76 1,00 0,70

kozijn B2 1 0,92 0,70 1,00 0,64

kozijn J 1 1,85 0,71 1,00 1,31 2,66 VOLDOET

VR5b - 18,53 0,50 - - - - - - 1,31 VOLDOET

VR5c - 5,75 0,50 - - - - - - 0,64 VOLDOET

VR5d - 5,75 0,50 - - - - - - 0,70 VOLDOET

bij bouwnummer 06 geen rekening gehouden met daklicht 1200x1200mm:

- VG5a 39,12 3,91 daklicht 1 1,44 1,14 1,00 1,64 1,64 -

krijtsteepmethode

29-1-2016



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Daglichtberekening conform NEN 2057 / BWNR 08 en 09

Datum :

ruimte VG opp. (m2) min. (m2) doorlaat aantal Ad;i (m2) Cb;i Cu;i Ae;i (m2) ∑ Ae;i (m2) resultaat

- VG8a 36,45 3,65 kozijn B1 1 1,05 0,75 1,00 0,79

kozijn F 2 1,38 0,75 1,00 2,07

kozijn G 1 2,69 0,77 1,00 2,07 4,93 VOLDOET

VR8a - 31,03 0,50 - - - - - - 4,93 VOLDOET

- VG8b 26,56 2,66 kozijn B2 1 0,92 0,76 1,00 0,70

kozijn B2 1 0,92 0,70 1,00 0,64

kozijn J 1 1,85 0,71 1,00 1,31 2,66 VOLDOET

VR8a - 14,30 0,50 - - - - - - 1,31 VOLDOET

VR8b - 11,01 0,50 - - - - - - 1,34 VOLDOET

bij bouwnummer 08 geen rekening gehouden met daklicht 1200x1200mm:

- VG8a 36,45 3,65 daklicht 1 1,44 1,14 1,00 1,64 1,64 -

krijtsteepmethode

29-1-2016



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Ventilatieberekening conform NEN 1087 / BWNR 01, 14 en 15

Datum : 29-1-2016

Toevoer dm3/s Afvoer dm3/s

ruimte VG nr. opp. min. toevoer onder deur herkomst afvoer lengte v.r. resultaat

- VG1a - 31,58 28,42 ∑ VR 81,34 VOLDOET

VR1a - 0.05 31,58 22,11 38,64 - buiten 1,84 VOLDOET

- VG1b - 26,91 24,22 ∑ VR - VOLDOET

VR1b - 0.06 14,97 10,48 41,37 - buiten 1,97 VOLDOET

VR1c - 0.07 11,70 8,19 36,33 - buiten 1,73 VOLDOET

TR1 - 0.03 1,14 7,00 - 7,00 VR1a 7,00 - -

BR1a - 0.09 5,25 14,00 - 14,00 VR1b 14,00 - -

BR1b - 0.10 4,61 14,00 - 14,00 VR1c 14,00 - -

MK1 - 0.02 - 2,00 - 2,00 VR1a - - -

uitgangspunt toepassing BUVA FitStream, capaciteit 21,0 dm3/s/m1

balans

TOT - - - - 116,34 - - 116,34 - VOLDOET



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Ventilatieberekening conform NEN 1087 / BWNR 02

Datum : 29-1-2016

Toevoer dm3/s Afvoer dm3/s

ruimte VG nr. opp. min. toevoer onder deur herkomst afvoer lengte v.r. resultaat

- VG2a - 40,97 36,87 ∑ VR 74,83 VOLDOET

VR2a - 0.05 40,97 28,68 41,37 - buiten 1,97 VOLDOET

- VG2b - 29,61 26,65 ∑ VR - VOLDOET

VR2b - 0.06 17,67 12,37 31,92 - buiten 1,52 VOLDOET

VR2c - 0.07 5,75 4,03 18,27 - buiten 0,87 VOLDOET

VR2d - 0.08 5,75 4,03 18,27 - buiten 0,87 VOLDOET

TR2 - 0.03 1,14 7,00 - 7,00 VR2c/d 7,00 - -

BR2a - 0.09 5,25 14,00 - 14,00 VR2b 14,00 - -

BR2b - 0.10 4,61 14,00 - 14,00 VR2c/d 14,00 - -

MK2 - 0.02 - 2,00 - 2,00 VR2a - - -

uitgangspunt toepassing BUVA FitStream, capaciteit 21,0 dm3/s/m1

balans

TOT - - - - 109,83 - - 109,83 - VOLDOET



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Ventilatieberekening conform NEN 1087 / BWNR 03, 04, 07, 10, 11, 12 en 13

Datum : 29-1-2016

Toevoer dm3/s Afvoer dm3/s

ruimte VG nr. opp. min. toevoer onder deur herkomst afvoer lengte v.r. resultaat

- VG3a - 36,45 32,81 ∑ VR 72,10 VOLDOET

VR3a - 0.05 36,45 25,52 38,64 - buiten 1,84 VOLDOET

- VG3b - 30,47 27,42 ∑ VR - VOLDOET

VR3b - 0.06 18,53 12,97 31,92 - buiten 1,52 VOLDOET

VR3c - 0.07 5,75 4,03 18,27 - buiten 0,87 VOLDOET

VR3d - 0.08 5,75 4,03 18,27 - buiten 0,87 VOLDOET

TR3 - 0.03 1,14 7,00 - 7,00 VR3c/d 7,00 - -

BR3a - 0.09 5,25 14,00 - 14,00 VR3b 14,00 - -

BR3b - 0.10 4,61 14,00 - 14,00 VR3c/d 14,00 - -

MK3 - 0.02 - 2,00 - 2,00 VR3a - - -

uitgangspunt toepassing BUVA FitStream, capaciteit 21,0 dm3/s/m1

balans

TOT - - - - 107,10 - - 107,10 - VOLDOET



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Ventilatieberekening conform NEN 1087 / BWNR 05 en 06

Datum : 29-1-2016

Toevoer dm3/s Afvoer dm3/s

ruimte VG nr. opp. min. toevoer onder deur herkomst afvoer lengte v.r. resultaat

- VG5a - 40,97 36,87 ∑ VR 74,83 VOLDOET

VR5a - 0.05 40,97 28,68 41,37 - buiten 1,97 VOLDOET

- VG5b - 30,47 27,42 ∑ VR - VOLDOET

VR5b - 0.06 18,53 12,97 31,92 - buiten 1,52 VOLDOET

VR5c - 0.07 5,75 4,03 18,27 - buiten 0,87 VOLDOET

VR5d - 0.08 5,75 4,03 18,27 - buiten 0,87 VOLDOET

TR5 - 0.03 1,14 7,00 - 7,00 VR2c/d 7,00 - -

BR5a - 0.09 5,25 14,00 - 14,00 VR2b 14,00 - -

BR5b - 0.10 4,61 14,00 - 14,00 VR2c/d 14,00 - -

MK5 - 0.02 - 2,00 - 2,00 VR2a - - -

uitgangspunt toepassing BUVA FitStream, capaciteit 21,0 dm3/s/m1

balans

TOT - - - - 109,83 - - 109,83 - VOLDOET



Project : De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Werknr. : 2758

Onderdeel : Ventilatieberekening conform NEN 1087 / BWNR 08 en 09

Datum : 29-1-2016

Toevoer dm3/s Afvoer dm3/s

ruimte VG nr. opp. min. toevoer onder deur herkomst afvoer lengte v.r. resultaat

- VG8a - 36,45 32,81 ∑ VR 72,73 VOLDOET

VR8a - 0.05 36,45 25,52 39,27 - buiten 1,87 VOLDOET

- VG8b - 25,54 22,99 ∑ VR - VOLDOET

VR8b - 0.06 14,30 10,01 31,92 - buiten 1,52 VOLDOET

VR8c - 0.07 11,01 7,71 36,54 - buiten 1,74 VOLDOET

TR8 - 0.03 1,14 7,00 - 7,00 VR8a 7,00 - -

BR8a - 0.09 5,25 14,00 - 14,00 VR8b 14,00 - -

BR8b - 0.10 4,61 14,00 - 14,00 VR8c 14,00 - -

MK8 - 0.02 - 2,00 - 2,00 VR8a - - -

uitgangspunt toepassing BUVA FitStream, capaciteit 21,0 dm3/s/m1

balans

TOT - - - - 107,73 - - 107,73 - VOLDOET
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H oofd stuk 1 In leid in g

In opd rac h tvan Van Rh ijn B ouw ,vertegen w oord igd d oord e h eerA .Leeuw en burgh ,zijn voorh et

projec t“15 A pperterra’sDe Tw ee H ofjes” en ergieprestatiec oëffic iën tbereken in gen opgesteld .Deze

bereken in gen betreffen 15 n ieuw te bouw en w on in gen .In d itrapportw ord taan getoon d op w elke

w ijze w ord tvold aan aan d e B ouw besluit-eisen in zake en ergieprestatie.

Gebruikte stukken

n um m er om schrijvin g d atum

2016-01-29 STOL 2758_SA _R16_04_A 01 P lattegron d 29-01-2016

2016-01-29 STOL 2758_SA _R16_04_A 02 Dak 29-01-2016

2016-01-29 STOL 2758_SA _R16_04_A 21 Gevel 29-01-2016

De M eern ,9 februari 2016

De h eerin g.L.O.B .van d e Kam p
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H oofd stuk 2 En ergieprestatie

A fd elin g 5.1 van h etB ouw besluitgeefteisen voord e en ergieprestatie.Een w on in g of w oon gebouw

h eefteen en ergieprestatiec oëffic iën tvan ten h oogste 0,4.

In on d erstaan d h oofd stuk w ord en d e bouw fysisc h e en in stallatietec h n isc h e uitgan gspun ten

vastgelegd w aarm ee w ord tvold aan aan d e en ergieprestatie-eis.

B ijlage 1 bevatd e en ergieprestatiec oëffic iën tbereken in gen .B ijlage 2 bevatd e

kw aliteitsverklarin gen .

De bereken in gen van d e w oon fun c tiesh ebben w ijuitgevoerd c on form d e bepalin gsm eth od e NEN

7120:2011 ‘En ergieprestatie van gebouw en ’.Daarbijh ebben w ijgebruik gem aaktvan h et

reken program m a Un iec 2.2.7.

De resultaten van d e EP C -bereken in g vin d tu in d e tabelop blz.8.De w on in gen vold oen aan d e eis

d ie gesteld isin afd elin g 5.1 van h etB ouw besluit2012.
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2.1 B ouw fysica

2.1.1 Tran sm issie

Om h ettran sm issieverliesd oord e d ic h te sc h eid in gsc on struc tieste beperken w ord en d e volgen d e

bouw fysisc h e uitgan gspun ten gerealiseerd .

Con structie Rc-w aard e

Vloer ≥  3,5 m ²K/ W  

Gevel ≥  4,5 m ²K/ W  

P latd ak ≥  6,0 m ²K/ W  

Ramen

De eigen sc h appen van d e lic h td oorlaten d e sc h eid in gsc on struc tieszijn :

 Uraam (glas+ kozijn ) = 1,40 W /m ²K;

 ggl-w aard e (ZTA )60% ;

 geen zon w erin g

B ijd e keuze van h etglasen d e kozijn en d ien terreken in g m ee geh oud en te w ord en d ateraan d e

m axim ale U-w aard e eisvan 1,40 W /m ²K w ord tvold aan (kozijn in c l.glas).

Daklic h t:

 Uraam (glas+ kozijn ) = 1,40 W /m ²K;

 ggl-w aard e (ZTA )50% ;

 geen zon w erin g

Deuren

Voord e voord euren iseen U-w aard e van 1,16 W /m ²K aan geh oud en .Voord e tuin d euren iseen U-

w aard e van 1,40 W /m ²K aan geh oud en .B ijd e keuze van d euren d ien th ierreken in g m ee

geh oud en te w ord en .

Lin eaire w arm teverliezen

Voord e bereken in gen isuitgegaan van d e uitgebreid e m eth od e voorlin eaire w arm teverliezen

w aarbijisuitgegaan van SB R d etailerin g.

2.1.2 In filtratie

Voord e w on in gen iseen in filtratie van qv;10;spec = 0,40 d m 3/sperm 2 aan geh oud en .
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2.2 In stallaties

2.2.1 Verw arm in g

De w arm te voord e h oge tem peratuurverw arm in g w ord topgew ektm eteen C V c om bi ketel

In tergasKom bi Kom paktH Rec o 30.

De w arm te w ord tafgegeven m id d elsLT vloerverw arm in g in d e w oon kam eren H T rad iatoren in d e

slaapkam ers.De ketelw ord tvoorzien van een H T setzod atergeen extra pom p n ood zakelijk is.

Voorh etsysteem isin zijn geh eelLT aan geh oud en c on form bijgevoegd e verklarin g.

2.2.2 W arm tapw ater

H etw arm tapw aterw ord topgew ektm eteen C V c om bi ketelketelIn tergasKom bi Kom paktH Rec o

30.De afstan d totd e tappun ten isw erkelijk aan geh oud en .

2.2.3 Ven tilatie

De w on in g w ord tgeven tileerd d oorm id d elvan n atuurlijke toevoeren m ec h an isc h e afzuigin g m et

zelfregelen d e roostersen .In d e bereken in g iseen B uva VA S Q tim e GG aan geh oud en .Voord e

luc h td ic h th eid van d e kan alen isLuka B aan geh oud en .

2.2.4 Elektriciteit

De w on in gen w ord en voorzien van 1 tot4 P V pan elen .Deze pan elen h ebben een piek verm ogen
van m in im aal265 W p.Zie voorh etaan talpan elen d e m aatregelen m atrix in d e bijlage
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2.3 Reken resultaat

De EP C -bereken in g isuitgevoerd m etbeh ulp van Un iec 2.2.7.

In on d erstaan d e tabelish etresultaatvan d e gem aakte EP C -bereken in g w eergegeven .

W on in gtype EP C-bereken d EP C-eis B eoord elin g

B ouw n um m er1 0,37 0,40 Vold oet

B ouw n um m er2 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er3 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er4 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er5 0,40 0,40 Vold oet

B ouw n um m er6 0,37 0,40 Vold oet

B ouw n um m er7 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er8 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er9 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er10 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er11 0,37 0,40 Vold oet

B ouw n um m er12 0,37 0,40 Vold oet

B ouw n um m er13 0,40 0,40 Vold oet

B ouw n um m er14 0,39 0,40 Vold oet

B ouw n um m er15 0,38 0,40 Vold oet

De uitd raai van d e EP C -bereken in g bevin d tzic h in bijlage 1.



B ijlage 1

en ergieprestatiec oëffic iën tbereken in gen



variant 5 - bwnr 01
basis 0,37

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 01

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 12-01-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,71

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,8 m²

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 92,75 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,8 m² - 0°
dak 91,31 6,00 minimale belem.

Daklicht (1 stuks) 1,44 1,40 0,50 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 35,2 m² - 90°
gevel 35,24 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 30,4 m² - 90°
gevel 30,44 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 35,2 m² - 90°
gevel 20,94 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

D (1 stuks) 2,68 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 18,6 m² - 90°
gevel 9,34 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,8 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 39,36 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,8 m² - 0°
dak-gevel 45,62 0,091 409.0.1.01 nee

kozijn zijkant 4,80 0,034 202.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, Z - 35,2 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 30,4 m² - 90°
uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

gevel - buitenlucht, N - 35,2 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 23,02 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 7,14 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 18,6 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 45,62 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 95 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 18.573 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 18.573 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.129 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI
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afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI
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Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 6,40 Z 30 minimale belemmering

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 19.049 MJ

hulpenergie    287 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.387 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.511 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.226 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 8.973 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,71 m²

totale verliesoppervlakte Als 277,20 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    780 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    684 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.571 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    974 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.281 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.225 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 270 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 24.766 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.836 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,370 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,37 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI
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variant 5 - bwnr 02
basis 0,39

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 02

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 95,42

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 96,9 m²

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 96,86 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 96,9 m² - 0°
dak 95,42 6,00 minimale belem.

Daklicht (1 stuks) 1,44 1,40 0,50 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,0 m² - 90°
gevel 32,96 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 36,0 m² - 90°
gevel 36,00 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 21,1 m² - 90°
gevel 13,75 4,50 minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 24,7 m² - 90°
gevel 13,60 4,50 minimale belem.

C (1 stuks) 3,50 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 96,9 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 37,55 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 96,9 m² - 0°
dak-gevel 37,55 0,091 409.0.1.01 nee

kozijn zijkant 4,80 0,034 202.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,0 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

gevel - buitenlucht, Z - 36,0 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 21,1 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 2,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 11,53 0,034 202.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn bovenkant 3,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, N - 24,7 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 43,81 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 88 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 18.105 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 18.105 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.250 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja
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afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 10,00 W (1 units)
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Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 18.569 MJ

hulpenergie    284 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.529 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.031 MJ

ventilatoren EV;P 294 MJ

verlichting EL;P 4.397 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 95,42 m²

totale verliesoppervlakte Als 279,45 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    770 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    652 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.675 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.596 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.327 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 276 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 26.374 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 27.427 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,385 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 03, 07
basis 0,39

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 03, 07

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,77

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,2 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 94,22 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,2 m² - 0°
dak 94,22 6,00 minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
gevel 33,80 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 33,8 m² - 90°
gevel 20,64 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
gevel 12,49 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,2 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 27,84 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,2 m² - 0°
dak-gevel 34,10 0,091 409.0.1.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 33,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 18,14 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 5,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 34,10 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 82 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 13.598 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 13.598 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.131 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000
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Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 3,20 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 13.947 MJ

hulpenergie    257 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.390 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.491 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.229 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 4.487 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,77 m²

totale verliesoppervlakte Als 249,52 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    635 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    787 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.572 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    487 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.873 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.300 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 274 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 25.105 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 25.810 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,390 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 04, 10
basis 0,39

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 04, 10

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,77

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,2 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 94,22 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,2 m² - 0°
dak 92,78 6,00 minimale belem.

Daklicht (1 stuks) 1,44 1,40 0,50 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
gevel 33,80 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 33,8 m² - 90°
gevel 20,64 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 21,8 m² - 90°
gevel 12,49 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,2 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 27,84 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,2 m² - 0°
dak-gevel 34,10 0,091 409.0.1.01 nee

kozijn zijkant 4,80 0,034 202.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 33,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 18,14 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 5,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, N - 21,8 m² - 90°
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 34,10 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 84 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 16.030 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 16.030 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.131 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee
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distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 16.441 MJ

hulpenergie    271 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.390 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.866 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.229 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,77 m²

totale verliesoppervlakte Als 249,52 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    706 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    721 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.572 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.563 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.251 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 270 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 24.746 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 25.810 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,384 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 05
basis 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 05

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 96,29

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 96,9 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 96,86 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 96,9 m² - 0°
dak 96,86 6,00 minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
gevel 33,80 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 21,8 m² - 90°
gevel 14,38 4,50 minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 24,7 m² - 90°
gevel 13,60 4,50 minimale belem.

C (1 stuks) 3,50 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 96,9 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 23,81 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 96,9 m² - 0°
dak-gevel 30,07 0,091 409.0.1.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 21,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 2,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 11,53 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 3,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, Z - 24,7 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee
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Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 30,07 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 74 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 12.776 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 12.776 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.278 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m
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inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 10,00 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing
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sterk geventileerd - vrijstaand 1,60 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 13.104 MJ

hulpenergie    252 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.562 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.679 MJ

ventilatoren EV;P 294 MJ

verlichting EL;P 4.437 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 2.243 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 96,29 m²

totale verliesoppervlakte Als 244,92 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    616 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    723 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.699 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    243 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    3.179 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.367 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 271 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 26.084 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.254 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,398 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 06
basis 0,37

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 06

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 96,29

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 96,9 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 96,86 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 96,9 m² - 0°
dak 95,42 6,00 minimale belem.

Daklicht (1 stuks) 1,44 1,40 0,50 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
gevel 33,80 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 21,8 m² - 90°
gevel 14,38 4,50 minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 24,7 m² - 90°
gevel 13,60 4,50 minimale belem.

C (1 stuks) 3,50 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 96,9 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 23,81 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 96,9 m² - 0°
dak-gevel 30,07 0,091 409.0.1.01 nee

kozijn zijkant 4,80 0,034 202.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 21,8 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 2,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 11,53 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 3,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, N - 24,7 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 30,07 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 76 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 15.957 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 15.957 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.278 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000
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Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 10,00 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 16.366 MJ

hulpenergie    271 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.562 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.007 MJ

ventilatoren EV;P 294 MJ

verlichting EL;P 4.437 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 96,29 m²

totale verliesoppervlakte Als 244,92 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    709 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    652 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.699 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.621 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.217 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 251 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 24.207 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.254 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,369 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,37 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 08
basis 0,39

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 08

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 86,59

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 89,0 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 89,04 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 89,0 m² - 0°
dak 87,60 6,00 minimale belem.

Daklicht (1 stuks) 1,44 1,40 0,50 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 30,7 m² - 90°
gevel 30,65 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 30,7 m² - 90°
gevel 17,49 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 21,8 m² - 90°
gevel 12,49 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 89,0 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 25,44 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 89,0 m² - 0°
dak-gevel 31,70 0,091 409.0.1.01 nee

kozijn zijkant 4,80 0,034 202.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 30,7 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 30,7 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 18,14 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 5,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, N - 21,8 m² - 90°
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 31,70 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 80 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 14.911 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 14.911 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 6.963 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

variant 5 Lars van de Kamp, EDRI

Uniec v2.2.7 Pagina 3/6 Printdatum: 9-2-2016 11:55



distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,00 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 15.293 MJ

hulpenergie    265 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.192 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.038 MJ

ventilatoren EV;P 264 MJ

verlichting EL;P 3.990 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 86,59 m²

totale verliesoppervlakte Als 234,42 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    668 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    711 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.427 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.409 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.178 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 269 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 23.312 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 24.538 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,381 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 09
basis 0,39

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 09

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 86,59

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 89,0 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 89,04 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 89,0 m² - 0°
dak 89,04 6,00 minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 30,7 m² - 90°
gevel 30,65 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 30,7 m² - 90°
gevel 17,49 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
gevel 12,49 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 89,0 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 25,44 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 89,0 m² - 0°
dak-gevel 31,70 0,091 409.0.1.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 30,7 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 30,7 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 18,14 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 5,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 31,70 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 78 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 12.540 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 12.540 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 6.963 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000
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Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,00 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 3,20 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 12.862 MJ

hulpenergie    251 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.192 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.722 MJ

ventilatoren EV;P 264 MJ

verlichting EL;P 3.990 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 4.487 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 86,59 m²

totale verliesoppervlakte Als 234,42 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    599 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    784 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.427 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    487 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.725 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.233 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 275 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 23.794 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 24.538 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,388 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 11
basis 0,37

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 11

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,77

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,6 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 92,64 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,6 m² - 0°
dak 92,64 6,00 minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,5 m² - 90°
gevel 33,48 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 33,5 m² - 90°
gevel 20,32 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
gevel 12,49 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 33,1 m² - 90°
gevel 33,06 4,50 minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,6 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 40,22 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,6 m² - 0°
dak-gevel 46,48 0,091 409.0.1.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,5 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 33,5 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 18,14 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 5,65 0,055 203.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 46,48 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 92 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 15.614 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 15.614 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.131 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee
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verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 16.014 MJ

hulpenergie    269 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.390 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.378 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.229 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,77 m²

totale verliesoppervlakte Als 279,26 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    694 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    776 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.572 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.619 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.261 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 271 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 24.829 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.922 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,369 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,37 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 12
basis 0,37

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 12

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,77

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,6 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 92,64 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,6 m² - 0°
dak 92,64 6,00 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 33,5 m² - 90°
gevel 33,48 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,5 m² - 90°
gevel 20,32 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
gevel 12,49 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 33,1 m² - 90°
gevel 33,06 4,50 minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,6 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 40,22 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,6 m² - 0°
dak-gevel 46,48 0,091 409.0.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 33,5 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,5 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 18,14 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 5,65 0,055 203.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

gevel - buitenlucht, Z - 21,8 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 46,48 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 92 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 15.658 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 15.658 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.131 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee
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verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 16.059 MJ

hulpenergie    269 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.390 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.348 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.229 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,77 m²

totale verliesoppervlakte Als 279,26 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    695 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    773 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.572 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.615 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.261 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 271 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 24.844 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.922 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,370 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,37 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 13
basis 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 13

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 09-02-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,77

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,6 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 92,64 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,6 m² - 0°
dak 91,20 6,00 minimale belem.

Daklicht (1 stuks) 1,44 1,40 0,50 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 33,5 m² - 90°
gevel 33,48 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 33,5 m² - 90°
gevel 20,32 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

E (1 stuks) 1,54 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 21,8 m² - 90°
gevel 12,49 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 33,1 m² - 90°
gevel 31,41 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 92,6 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 40,22 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 92,6 m² - 0°
dak-gevel 46,48 0,091 409.0.1.01 nee

kozijn zijkant 4,80 0,034 202.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 33,5 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 33,5 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn zijkant 18,14 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 5,65 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, N - 21,8 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, Z - 33,1 m² - 90°
kozijn onderkant 2,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 3,30 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 2,00 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 46,48 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 97 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 17.666 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 17.666 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.131 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)
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type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja
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Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 18.119 MJ

hulpenergie    281 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.390 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.234 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.229 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,77 m²

totale verliesoppervlakte Als 279,26 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    754 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    762 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.572 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.604 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.359 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 292 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 26.802 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 26.922 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,399 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 14
basis 0,39

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 14

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 12-01-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,71

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,5 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 94,48 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,5 m² - 0°
dak 93,04 6,00 minimale belem.

Daklicht (1 stuks) 1,44 1,40 0,50 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 30,8 m² - 90°
gevel 30,76 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, N - 35,2 m² - 90°
gevel 20,94 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

D (1 stuks) 2,68 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 18,6 m² - 90°
gevel 9,34 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,5 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 26,03 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,5 m² - 0°
dak-gevel 32,29 0,091 409.0.1.01 nee

kozijn zijkant 4,80 0,034 202.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 30,8 m² - 90°
uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

gevel - buitenlucht, N - 35,2 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 23,02 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 7,14 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 18,6 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee
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Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 32,29 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 84 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 16.391 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 16.391 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.129 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000
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Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 16.811 MJ

hulpenergie    274 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.387 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.515 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.226 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.730 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,71 m²

totale verliesoppervlakte Als 245,22 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    716 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    683 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.571 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    730 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.523 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.248 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 270 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 24.762 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 25.640 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,387 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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variant 5 - bwnr 15
basis 0,38

Algemene gegevens

projectomschrijving bwnr 15

variant basis

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum 12-01-2016

opmerkingen ApperterrA

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 91,71

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 11,90 m

breedte van het gebouw 11,80 m

hoogte van het gebouw 3,20 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, plat dak of geen dak 0,40

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,5 m²
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Transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

vloer 94,48 3,50

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,5 m² - 0°
dak 94,48 6,00 minimale belem.

gevel - buitenlucht, O - 30,8 m² - 90°
gevel 30,76 4,50 minimale belem.

gevel - buitenlucht, Z - 35,2 m² - 90°
gevel 20,94 4,50 minimale belem.

A (2 stuks) 3,30 1,40 0,60 nee minimale belem.

B (2 stuks) 3,34 1,40 0,60 nee minimale belem.

D (1 stuks) 2,68 1,40 0,60 nee minimale belem.

deur (2 stuks) 4,98 1,16 0,45 nee minimale belem.

gevel - buitenlucht, W - 18,6 m² - 90°
gevel 9,34 4,50 minimale belem.

A (1 stuks) 1,65 1,40 0,60 nee minimale belem.

deuren (1 stuks) 5,12 1,40 0,45 nee minimale belem.

deur (1 stuks) 2,49 1,16 0,45 nee minimale belem.

Lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] ψ [W/m¹K] omschrijving +25% toelichting

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 94,5 m²

fundering-deur 5,16 0,255 102.0.3.04 nee

fundering-raam 1,10 0,298 102.0.3.03 nee

fundering-gevel 26,03 0,120 101.0.1.01 nee

dak - buitenlucht, HOR, dak - 94,5 m² - 0°
dak-gevel 32,29 0,091 409.0.1.01 nee

gevel - buitenlucht, O - 30,8 m² - 90°
uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

gevel - buitenlucht, Z - 35,2 m² - 90°
langsgevel-bouwmuur 2,62 0,027 204.1.1.01 nee

uitwendige hoek kop/langsgevel 2,62 0,059 205.2.3.01 nee

inwendige hoek binnenplaats 2,62 -0,150 14. binnensp. op gevel (inw.) n.v.t.

kozijn onderkant 4,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 23,02 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 7,14 0,055 203.0.3.01 nee

gevel - buitenlucht, W - 18,6 m² - 90°
kozijn onderkant 1,00 0,055 203.0.3.01 nee

kozijn zijkant 13,06 0,034 202.0.3.01 nee

kozijn bovenkant 4,12 0,055 203.0.3.01 nee
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Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 32,29 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,35 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,35 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HReco 30

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 82 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 12.143 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 12.143 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.129 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,850

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 0-2 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 2-4 m
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inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,950

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Buva VAS Q Time GG (grondgebonden woningen) + Buva 
Streamroosters

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,58

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA B

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 9,50 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

woning

Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 160 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing
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sterk geventileerd - vrijstaand 3,20 Z 30 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 12.454 MJ

hulpenergie    248 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.387 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 2.995 MJ

ventilatoren EV;P 279 MJ

verlichting EL;P 4.226 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 4.487 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 91,71 m²

totale verliesoppervlakte Als 245,22 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    593 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    841 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.571 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    487 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    2.925 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.255 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 263 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 24.103 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 25.640 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,377 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,38 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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GelijkwaardigheidsverklaringGelijkwaardigheidsverklaringGelijkwaardigheidsverklaringGelijkwaardigheidsverklaring    Intergas 2Intergas 2Intergas 2Intergas 2----zone regelingzone regelingzone regelingzone regeling    
 
 
Intergas Verwarming B.V. levert HR-ketels die standaard voorzien zijn van een 2-zone klepregeling. Deze 
regeling is bedoeld voor woningen waarbij in de woonkamer vloerverwarming wordt toegepast en in de 
slaapkamers radiatoren. Aan de hand van onderstaand schema wordt kort toegelicht hoe de 2-zone 
regeling van Intergas Verwarming B.V. werkt. 

 
De 2-zone regeling deelt de woning op in 2 groepen 
met een verschillende stooktemperatuur, bijv. een 
hoog temperatuur zone (HT) met radiatoren en een 
laag temperatuur zone (LT) met een 
vloerverwarmingscircuit zonder eigen 
circulatiepomp. Beide zones beschikken over een 
eigen ruimtethermostaat.  
 
Indien alleen de ruimtethermostaat van de LT-zone 
warmte vraagt gaat de ketel branden en wordt de 
tweewegklep (B) geopend. Het CV-water wordt 
hierdoor zowel over de LT-zone als de HT-zone 
gepompt (mits de radiatoren open staan). Het 
grootste deel van het stookseizoen zal de regeling in 
deze modus draaien. Terwijl de woonkamer warm 
blijft worden de slaapkamers met LT warmte ook op 
temperatuur gehouden. 
 
Indien alleen de ruimtethermostaat van de HT-zone 
warmte vraagt gaat de ketel branden en de 
tweewegklep (B) blijft dicht. Het CV-water wordt 
hierdoor alleen over de HT-zone gepompt. Deze 
modus zal beperkt voorkomen bijvoorbeeld wanneer 
er studerende kinderen in huis zijn. 

 
Indien beide kamerthermostaten warmte vragen bepaalt de ketel automatisch de afwisselperiode. Indien 
gewenst kan de periodetijd aangepast worden. 
 
In een modern, goed geïsoleerd energiezuinig huis zullen de ruimten met radiatoren het merendeel van het 
jaar de vertrekken op temperatuur kunnen houden met de lage temperatuur aanvoer. In incidentele 
omstandigheden (als een slaapkamer snel op temperatuur moet worden gebracht of bij extreem lage 
buitentemperaturen) kan extra warmte gevraagd worden door de 2e thermostaat. De HR-ketel schakelt dan 
tijdelijk over naar Hoge Temperatuur aanvoer. De vloerverwarming wordt uitgeschakeld en de radiatoren 
worden gevoed met Hoge Temperatuur. Zodra de ruimten met radiatoren op temperatuur zijn wordt 
teruggeschakeld naar Lage Temperatuur en wordt ook de vloerverwarming weer van LT warmte voorzien. 
 
Voordelen van dit systeem zijn: 

• de radiatoren kunnen gedimensioneerd worden op Hoge Temperatuur aanvoer (kostenbesparing) 
omdat in incidentele omstandigheden de radiatoren worden gevoed met Hoge Temperaturen. 

• er is geen 2e circulatiepomp nodig (bij gebruik van HT-radiatoren en vloerverwarming moet normaliter 
een extra circulatiepomp gebruikt worden ten behoeve van de vloerverwarmingsverdeler); het 
ontbreken van de 2e circulatiepomp maakt het systeem aanzienlijk energiezuiniger. Dit voordeel komt 
ook tot uitdrukking in de EPC score. 
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HogeHogeHogeHoge----    of Lof Lof Lof Lage age age age TTTTemperatuuremperatuuremperatuuremperatuur????    
De vraag die bij dit systeem rijst is: moet de zone met radiatoren nu als HT- of LT-zone beschouwd worden 
in de EPC berekening? Het merendeel van de tijd betreft het een LT-zone maar incidenteel kan worden 
overgeschakeld naar HT-bedrijf. 
 
De EPG norm (NEN 7120) beschrijft een dergelijke technische oplossing niet. Daarom moet de norm 
geïnterpreteerd worden voor deze nieuwe oplossing. In NEN 7120 wordt twee keer gesproken over het 
verwarmen van slaapkamers: 
 

• In paragraaf 14.2.3 wordt aangegeven dat voor de bepaling van het afgifterendement alleen rekening 
gehouden hoeft te worden met de afgiftelichamen in de woonkamer. Deze paragraaf geeft de volgende 
toelichting: “In woningen vindt een groot deel van de warmteafgifte plaats in de woonkamer. Daarom 

wordt dit vertrek als uitgangspunt genomen voor het afgifterendement.” 
 
• In paragraaf 13.1 wordt in opmerking 2 het volgende over slaapkamers geschreven: “Het 

achterliggende uitgangspunt is dat slaapkamers e.d. in een woning slechts een gedeelte van de tijd 

worden verwarmd en de rest van de tijd niet meer dan matig worden verwarmd.” 
 
Daarnaast wordt over het verwarmen van slaapkamers in de leeswijzer van NEN 7120 in hoofdstuk 13 het 
volgende geschreven: “Omdat in woningen slaapkamers niet of minder verwarmd worden, wordt een 

correctie toegepast die in paragraaf 13.1 wordt berekend. In nieuwe woningen komt de correctie neer op 

circa 1 °C, waardoor de setpointtemperatuur 19 °C bedraagt.” 
 
In het achtergronddocument bij NEN 7120 wordt in paragraaf 14.6.4.2 het volgende geschreven: “Naar 

verwachting worden in veel woningen de radiatoren op slaapkamers niet of slechts ten dele gebruikt.” 
 
Zowel de norm, de leeswijzer en het achtergronddocument maken duidelijk dat de normcommissie ervan 
uitgaat dat er weinig energie verstookt wordt ten behoeve van de slaapkamers. Met de 2-zone regeling van 
Intergas Verwarming worden de slaapkamers in principe op Lage Temperatuur (zelfde temperatuur als de 
vloerverwarming in de woonkamer) verwarmd. Slechts incidenteel, als een slaapkamer snel op 
temperatuur moet worden gebracht of bij extreem lage buitentemperaturen, schakelt het systeem naar HT. 
 
ConclusieConclusieConclusieConclusie    
Op basis van de voorgaande citaten concludeert Earth Energie Advies BV dat het in de geest van NEN 7120 
is om de 2-zone regeling van Intergas Verwarming ten behoeve van de EPC berekening te beschouwen als 
een LT-systeem. Het incidentele HT bedrijf kan naar onze mening verwaarloosd worden. De 2-zone regeling 
van Intergas Verwarming kan ingevoerd worden als één rekenzone met LT-vloerverwarming (alleen het 
afgiftelichaam in de woonkamer hoeft ingevoerd te worden). 
 
Op de volgende pagina is een voorbeeld gegeven hoe de 2-zone regeling van Intergas Verwarming in Uniec 
2 ingevoerd dient te worden. 
 
 
Boskoop, 14 oktober 2015 

 
ing. R. ten Have 
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PV panelen (265 Wp) (aantal stuks)

infiltratie qv;10;spec = 0,40 dm3/s per m2

Installaties

Intergas Kombikompakt HREco 30 met HT regeling

vloer Rc = 3,50 m2K/W

gevel Rc = 4,50 m2K/W

plat dak Rc = 6,00 m2K/W

ramen U = 1,40 W/m2K / ggl = 0,60

deuren U = 1,16 W/m2K / ggl = 0,00
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Hoofdstuk 1  Inleiding  

1.1  Aanleiding 

 

Van Rhijn Bouw BV is voornemens om een groenstrook, gelegen achter de huidige bebouwing aan de 

Collegiantenstraat te Rijnsburg, te ontwikkelen tot woonlocatie. Het plan voorziet in 15 grondgebonden 

woningen. 

 

De realisatie van 15 woningen en de wijziging van de functie groen naar wonen op deze locatie is echter 

niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. De gemeente Katwijk heeft echter 

aangegeven medewerking te willen verlenen aan het initiatief op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a, 

onder 3 ͦ van de Wabo. Een voorwaarde hiervoor is dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met een 

goede ruimtelijke ordening. Dit moet aangetoond worden in een zogenaamde ruimtelijke 

onderbouwing. Deze onderbouwing voorziet hierin. 

1.2  Projectgebied 

Het projectgebied ligt achter de woningen Collegiantenstraat 28-68 in de wijk 'De Horn' in Rijnsburg, 

gemeente Katwijk. De projectlocatie staat weergegeven in figuur 1.1. 

 

 
Figuur 1.1 Ligging projectgebied, rode contour (bron: Bing Maps) 
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1.3  Planologische regeling 

Ter plaatse van het projectgebied geldt het bestemmingsplan 'De Horn'. Dit bestemmingsplan is door de 

gemeenteraad op 30 november 2006 vastgesteld. Ter plaatse van het projectgebied geldt grotendeels 

de bestemming 'Groen'. In de noordoostelijke hoek geldt de bestemming 'Wonen' met ter plaatse de 

aanduiding 'Uitbouwen en bijgebouwen toegestaan'. Verder geldt voor het gehele projectgebied de 

dubbelbestemming 'Gebied met kans op archeologische sporen'. 

 

Op figuur 1.2 is de verbeelding van het bestemmingsplan ‘De Horn’ ter plaatse van het projectgebied 

weergegeven. 

 

 
Figuur 1.2 Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'De Horn' (bron: gemeente Katwijk) 

1.4  Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste 

ontwikkeling en de ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst 

aan het, voor het project relevante, beleid op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan 

op de omgevingsaspecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de maatschappelijk en economische 

uitvoerbaarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een samenvatting en conclusie 

van de ruimtelijke onderbouwing.  
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Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving 

2.1  Huidige situatie 

Analyse omgeving projectgebied 

Het projectgebied ligt in het noordoosten van de kern Rijnsburg in het gebied 'De Horn'. De 

oorspronkelijke kern is ontstaan rond de kerk aan de Burgemeester Koomansplein, circa 750 meter ten 

zuidwesten van het projectgebied. Hier bevindt zich het centrumgebied van Rijnsburg. 

 

Rijnsburg is een dichtbebouwde kern tussen Katwijk en Oegstgeest. Na de Tweede Wereldoorlog werd 

het oude dorpscentrum grotendeels vernieuwd, waarna nieuwe woonwijken gebouwd zoals plan West, 

Frederiksoord, de Hoek en de Kleipetten. In 1980 werd buiten de bebouwde kom het nieuwe 

veilingcomplex van Flora Holland gebouwd. 

 

Het gebied 'De Horn' is gelegen aan de noordoostrand van de kern Rijnsburg en wordt aan de noordzijde 

begrensd door het Oegstgeesterkanaal, aan de oostzijde de Oegstgeesterweg en aan de westzijde de 

Brouwerstraat/Noordwijkerweg. Deze wegen zijn tevens de ontsluitingswegen van ‘De Horn’. 

 

 
Figuur 2.1 Gebied 'De Horn' met globaal projectlocatie (bron: Google Maps) 
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Het gebied rond de Collegiantenstraat kent overwegend een centrum-dorps woonmilieu met 

verschillende woningtypen, wat zich kenmerkt door een dynamische woonomgeving voor verschillende 

leeftijdsgroepen. 

 

De bebouwing in de Collegiantenstraat bestaat uit een aantal langgerekte homogene blokken 

opgebouwd uit een enkel woningtype, waar in de loop der jaren kleine variatie is ontstaan door onder 

andere het vervangen en toevoegen van woningen. 

 

In de omgeving van het projectgebied komen woningen voor die bestaan uit 1 tot 2 bouwlagen. Deze 

woningen zijn overwegend met een kap afgedekt.  

 

Projectgebied 

Het projectgebied betreft de groenstrook achter de woningen aan de Brouwerstraat en de woningen 

aan de Collegiantenstraat. De projectlocatie wordt aan de westzijde begrensd door tuinen en schuren 

aan de Brouwerstraat en aan de oostzijde door de woningen aan de Collegiantenstraat. Het perceel 

wordt in de bestaande situatie ontsloten met twee autovrije paden die dwars op de Collegiantenstraat 

zijn gesitueerd. Figuur 2.1 geeft een weergave van de huidige situatie van het projectgebied.  

 

 
Figuur 2.2 Luchtfoto huidige situatie (bron: Bing Maps) 
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2.2  Voorgenomen initiatief 

Het bouwplan betreft het oprichten van 15 woningen waarbij het hoofdvolume bestaat uit 1 bouwlaag 

met een platdakconstructie. De woningen worden ontwikkeld volgens het ApparterrA woonconcept. Dit 

type woningen betreft een 1 laagse (patioachtige) woning. Het is een alternatief voor een 

eengezinswoning of een appartement en draagt bij aan een betere doorstroming op de woningmarkt 

(ApparterrA, 2015). Het betreft daarnaast een levensloopbestendig woonconcept. Het basisontwerp van 

de ApparterrA woningen omvat gelijkvloerse grondgebonden woningen met een eigen tuin.  

 

De centrale ontsluiting van de woningen zal plaatsvinden via de bestaande autovrije paden aan de 

Collegiantenstraat. Figuur 2.3 tot en met 2.6 geven een impressie van het voorgenomen initiatief. 

 

 
Figuur 2.3 Impressie toekomstige situatie (bron: Stol architecten B.V.) 

 

 
Figuur 2.4 3D impressie toekomstige situatie (bron: Stol architecten B.V.) 
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Figuur 2.5 Plattegrond (bron: Stol architecten B.V.) 

 

Figuur 2.6 Aanpassing autovrije paden naar straten (bron: Stol architecten B.V.)  

2.3  Ruimtelijke inpassing 

Stedenbouwkundige en architectonische inpassing  

Nieuwbouw 

De nieuwbouw is een variatie op de langgerekte homogene bouwblokken in de rest van de 

Collegiantenstraat, door 1 bouwlaag te creëren. De 15 nieuwe woningen worden in samenhang 

gerealiseerd. Met dit project wordt de woonomgeving architectonisch gedifferentieerd ten opzichte van 

de huidige omgeving. De nieuwe woningen worden gebouwd over 1 bouwlaag met een hoogte van 3,6 

m.  

 

De woningen worden in een moderne sfeer gerealiseerd. Dit wordt gekenmerkt door twee kleuren 
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metselwerk en een strakke uitvoering. Zie figuur 2.7 voor een impressie. 

 
Figuur 2.7 Impressie woningvarianten ApparterrA woonconcept (bron: ApparterrA, 2015) 

 

De schaal van de woning is gedifferentieerd ten opzichte van de omliggende bebouwing. De kleurstelling 

van de gevels kan aangepast worden aan de direct omgeving. 

 

Functionele inpassing  

Langs de Collegiantenstraat zijn met name woningen aanwezig. In de directe nabijheid van het 

projectgebied, bijvoorbeeld aan de Brouwerstraat, welke parallel loopt aan het projectgebied en de 

Collegiantenstraat, is dit eveneens het geval. De wijziging van een groene functie naar een woonfunctie 

is daarom passend in de omgeving. Op loopafstand van het projectgebied zijn wel voorzieningen 

aanwezig, zoals horeca en een supermarkt. Dit maakt de locatie een aantrekkelijke plek om te wonen. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Inleiding 

Door de verschillende overheden is beleid geformuleerd ten aanzien van ruimtelijke aangelegenheden. 

In dit hoofdstuk is uiteengezet of het plan in strijd is met het ruimtelijk beleid. 

3.2  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In deze Structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit van de rijksoverheid beschreven. Het 

kabinet schetst in de SVIR hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig. 

 

Voor de doorwerking van de rijksbelangen in plannen van lagere overheden, is het Barro opgesteld. Het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 (grotendeels) in werking 

getreden en omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van 

bestemmingsplannen.  

 

Toetsing beoogde ontwikkeling 

Het SVIR en het Barro zich door een hoog abstractieniveau en bevatten derhalve geen concreet beleid 

ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. Er is geen sprake van strijdigheid met het nationaal 

beleid. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro) 

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voor nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen, waaronder uitbreiding van supermarkten, moeten de treden van deze ladder 

doorlopen worden. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening 

in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Artikel 3.1.6 van het Bro 

luidt als volgt: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 

de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 

hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende 

middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 

Toetsing beoogde ontwikkeling 

a. de behoefte is regionaal afgestemd. Binnen de regio is behoefte aan een geconcentreerd en 
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gedifferentieerd woonmilieu. In de onderstaande tabel is de regionale woningbouwopgave 

opgenomen per gemeente: 

 

 
Figuur 3.1 Netto woningbouwopgave per gemeente 2000-2019 (bron: Regio Holland-Rijnland) 

 

Uit de woningbouwopgave blijkt dat de gemeente Katwijk een omvangrijke taakstelling kent. Daarnaast 

is Rijnsburg aangewezen als woningbouwontwikkellocatie in de regio. Het voorgenomen initiatief is een 

innovatief woonconcept, welke bijdraagt aan de regionale taakstelling, een gedifferentieerd woonmilieu 

en concentratie binnen bestaand stedelijk gebied. In zowel kwantitatieve - als kwalitatieve zin is sprake 

van een actuele regionale behoefte. 

 

b. De uitbreiding vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied door benutting van beschikbare 

gronden door herstructurering en transformatie. 

c. Dit onderdeel is niet van toepassing omdat de ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand stedelijk 

gebied. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van de ladder. Er is gelet op het bovenstaande sprake 

van zorgvuldig ruimtegebruik. 

3.3  Provinciaal beleid 

 

Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) 

De provincie stuurt op (boven)regionaal niveau op de inrichting van de ruimte in Zuid-Holland. De Visie 

ruimte en mobiliteit (VRM), vastgesteld op 9 juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke 

ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. In de VRM zijn voor ruimte en mobiliteit 

vier speerpunten benoemd: 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is; 

2. vergroten van de agglomeratiekracht; 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 

4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 

 

De visie is ingedeeld in een aantal functionele onderdelen, waarvoor het beleid op hoofdlijnen en het 

specifieke beleid is beschreven. Het projectgebied ligt in het bestaand stads- en dorpsgebied 

('bebouwde ruimte'). De provincie wil de bebouwde ruimte beter benutten. Onder 'bebouwde ruimte' 

wordt het stelsel verstaan van de systemen stedelijke agglomeratie, dorpen en linten en 

logistiek-industrieel systeem, inclusief de bijbehorende infrastructuur. Tegelijkertijd is er het streven om 

de leefkwaliteit van die bebouwde ruimte te verbeteren. Verder blijven ook buiten de bebouwde ruimte 

nieuwe woon- en werklocaties mogelijk en wenselijk. De beoogde ontwikkeling sluit aan bij dit beleid.  

 

Toetsing beoogde ontwikkeling 

De beoogde ontwikkeling sluit aan bij de Visie Ruimte en Mobiliteit. De ontwikkeling vindt plaats binnen 

de gedefinieerde 'bebouwde ruimte'. 
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Verordening ruimte 2014 

In samenhang met de structuurvisie is de Verordening ruimte opgesteld. De regels in deze verordening 

zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook hier is de ladder voor 

duurzame verstedelijking van toepassing. Zoals vermeld in paragraaf 3.2 wordt voldaan aan de ladder 

voor duurzame verstedelijking.  

 

Ook het aspect ruimtelijke kwaliteit is van belang. Ten aanzien van het bepaalde in artikel 2.2.1 (zie 

onderstaand) geldt dat het projectgebied is aangeduid als bestaand dorpsgebied. De beoogde 

ontwikkeling is in lijn met de richtpunten van de kwaliteitskaart en dat betekent dat de ontwikkeling qua 

maat en schaal passend bij de directe omgeving wordt geacht. Het bepaalde onder 'b' en 'c' is daarom 

niet van toepassing. 

 

Artikel 2.2.1. Ruimtelijke kwaliteit 

Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende 

voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de 

richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 

b. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), 

wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft 

door: 

1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de 

relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en 

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde 

lid; 

c. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard en schaal niet past binnen het gebied (transformeren), 

wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is 

gewaarborgd door: 

1. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ook 

aandacht is besteed aan de overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, 

alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en 

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde 

lid. 

 

Resumerend kan gesteld worden dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met het provinciale beleid. 

3.4  Regionaal beleid 

 

Regionale Structuurvisie 2020 (2009) 

Op 24 juni 2009 is de Regionale Structuurvisie 2020 (RSV) door Holland Rijnland vastgesteld. De RSV 

verankert de intergemeentelijke afspraken in een ruimtelijke vertaling naar 2020 met een doorkijk naar 

2030. 

 

In Holland Rijnland werken samen de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, 

Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, 

Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. 

 

De deelnemende gemeenten werken samen aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, 

natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. Een goede balans tussen 

gebiedsontwikkeling en behoud van het oorspronkelijke karakter van de regio zijn daarbij het streven. 
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Met de visie worden de volgende kerndoelen nagestreefd:  

 Holland Rijnland is een top woonregio; 

 Leiden vervult een regionale centrumfunctie;  

 Concentratie stedelijke ontwikkeling;  

 'Groenblauwe kwaliteit' staat centraal;  

 De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open;  

 Kennis en Greenport;  

 Verbetering van de regionale bereikbaarheid. 

 

Om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te behouden en te versterken in de regio voor 

uiteenlopende doelgroepen wordt nieuwbouw geconcentreerd door middel van inbreiding en 

herstructurering in de Aaneengesloten Stedelijke Agglomeratie van Katwijk tot en met Leiden, de zone 

langs de Oude Rijn tussen Leiden en Alphen aan den Rijn conform de Transformatievisie Oude Rijnzone 

en in Alphen aan den Rijn, met de Oude Rijn als verbindend element. Tot 2020 worden hier circa 29.000 

woningen gebouwd. Dit is ruim 70% van de regionale woningbouwopgave. Een gedifferentieerde 

woningvoorraad is uitgangspunt voor de regio. Haarlemmermeer-Bollenstreek kent een gebiedsopgave 

van 4.000 woningen tot 2020 en 2.700 woningen in de periode 2020-2030. Rijnsburg maakt onderdeel 

uit van de aangewezen woningbouwlocaties in de regio Holland-Rijnland (figuur 3.2). 

 

 
Figuur 3.2 Uitsnede woningbouwlocaties (bron: Regio Holland-Rijnland) 

 

Toetsing plangebied 

Het plangebied is op de kaart aangegeven als stedelijk gebied en woningbouwlocatie. Concentratie van 

woningbouw vindt plaats binnen bestaand stads- en dorpsgebied, waardoor de beoogde ontwikkeling 

passend is binnen het regionale beleid en de regionale behoefte. 
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3.5  Gemeentelijk beleid 

 

Brede Structuurvisie Katwijk (2007) - Brede Structuurvisie Verdiept (2010) 

In 2007 heeft de gemeenteraad de Brede Structuurvisie (BSV) vastgesteld met daarin een 

toekomstbeeld voor de gemeente Katwijk. In 2010 is de visie geactualiseerd en is er een 

uitvoeringsparagraaf toegevoegd. De visie heeft betrekking op de planperiode 2007-2020. De 

structuurvisie is voor sommige gebieden uitgewerkt in masterplannen zoals voor de rivierzone en 

Katwijk aan Zee. De Brede Structuurvisie Katwijk 2007–2020 benoemt de opgaven integraal. 

 

Om die activiteiten in de toekomst in organisatorische zin een kans van slagen te geven moet er op ieder 

beleidsveld worden voorgesorteerd. Voor zover sectoren nog geen eigen beleid hebben geformuleerd 

vormt de Brede Structuurvisie daarvoor het kader. De volgende onderwerpen zijn relevant: 

 het versterken van de gemeentelijke regierol, onder andere door het initiëren van overleg met 

ontwikkelende partijen, sturing op en bewaking van het woningbouwprogramma; 

 het versterken van de differentiatie in bestaande en nieuwe woonmilieus op een wijze, die beter 

aansluit op de karakteristieke, lokale kwaliteiten; 

 het vergroten van het woningaanbod voor 55-plussers, zorgbehoevende ouderen, starters en 

kleinere huishoudens; 

 het stimuleren van een gevarieerder aanbod van woningen en woonmilieus ter bevordering van de 

doorstroming; 

 aandacht voor de bouw van duurdere huur- en koopwoningen bij inbreiding en herstructurering; 

 het realiseren van 30% sociale woningbouw bij de uitbreidingsopgave; 

 het in balans brengen van programma en planexploitatie tegen de achtergrond van de gehele 

woningbouwopgave in plaats van per opgave afzonderlijk. 

 

De realisatie van zorgwoningen en reguliere woningen zorgt voor een gevarieerder aanbod. De 

woningbouw vindt plaats in de kern Rijnsburg en sluit aan op de omgeving. Het vergroot daarnaast het 

woningaanbod voor zorgbehoevenden. Het levert een bijdrage aan een betere aansluiting op de 

karakteristieke, lokale kwaliteiten.  

 

Toetsing beoogde ontwikkeling 

De beoogde ontwikkeling aan de Collegiantenstraat is in lijn met de ambities uit de Brede Structuurvisie. 

De bouw van de woningen zorgt voor een differentiatie van woonmilieus in bestaand stedelijk gebied. 

 

Woonvisie Katwijk 2015-2019 
De woonvisie Katwijk 2015-2019 is een actualisatie van de woonvisie 2012-2017. Betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en duurzame kwaliteit van woningen, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande 
woningvoorraad, zijn de hoofddoelen van het beleid. De gemeente Katwijk kent een woningbehoefte 
van 4.115 woningen van 2012 tot en met 2030. Dit is een vertaling van de analyse van de woningmarkt 
in 2013.  
 
Een gedeelte van de benodigde woningen is al gebouwd. Voor de periode tot 2019 is er ruimte in het 
woningbouwprogramma voor de realisatie van 2.007 woningen.  

 

Toetsing beoogde ontwikkeling 

De projectlocatie is in de woonvisie opgenomen als onderdeel van de ontwikkellocatie ‘De Horn’ en past 

hiermee in de woningbouwprogrammering. De ontwikkeling voorziet daarnaast in woningbouw voor 
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zorgbehoevenden, waar binnen de gemeente een aantoonbare behoefte aan is. Daarnaast voorziet de 

planontwikkeling door de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten die het toevoegt aan het gebied in 

een opwaardering van het terrein en daarmee van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.  
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Inleiding 

Er is naar verschillende ruimtelijk relevante (onderzoeks)aspecten gekeken, om te onderzoeken of het 

plan uitvoerbaar is. 

4.2  Archeologie  

Beleid en normstelling  

Rijksbeleid  

De Wet op de archeologische monumentenzorg (een wijzigingswet van de Monumentenwet 1988) is het 

eindresultaat van de implementatie van het Europese Verdrag inzake de bescherming van het 

archeologisch erfgoed in de Nederlandse wetgeving. De wet bevat 3 belangrijke uitgangspunten: 

 het streven naar behoud in situ van archeologische waarden; 

 het tijdig betrekken van de archeologische waarden in de ruimtelijke ordening door het opnemen 

van harde juridische eisen in bestemmingsplannen; 

 de verstoorder betaalt voor het onderzoek en de documentatie van archeologische waarden als 

behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort. 

 

Gemeentelijk beleid 
In de beleidsnota ‘Nieuwe Aandacht voor Oude Zaken’ (2007) is het archeologiebeleid van de gemeente 
Katwijk vastgelegd. Met het archeologisch beleidsplan is ook de gemeentelijke archeologische 
verwachting- en beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart dient als basis en toetsingskaart voor het 
gemeentelijke archeologiebeleid.  
 
Onderzoek  
Ter plaatse van het plangebied geldt de dubbelbestemming 'Gebied met kans op archeologische 
sporen'. In september 2014 is door IDDS een archeologisch bureauonderzoek en verkennend 
booronderzoek te plaatse van het projectgebied uitgevoerd (zie bijlage 1). Vervolgens heeft in juni 2015 
een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden (zie bijlage 2). De gemeente Katwijk heeft beide rapporten 
beoordeeld.  
 
Het bureauonderzoek leidde tot een gespecificeerde archeologische verwachting op twee 
archeologische niveaus, te weten een niveau met verwachting op resten uit de periode 
Neolithicum-Romeinse tijd en een niveau met verwachting op resten uit de periode Vroege 
Middeleeuwen. Op basis van het verkennende booronderzoek kon deze gespecificeerde verwachting 
verder uitgewerkt worden. Aan de hand van landschappelijke kenmerken bleken vier mogelijke 
archeologische niveaus aanwezig. Deze niveaus hebben verschillend een lage tot hoge archeologische 
verwachting, op basis van landschappelijke situatie en eerdere vondsten gedaan in de regio. Op basis 
van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek 
uit te voeren door middel van proefsleuven.  
 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een vindplaats uit de Prehistorie aangetroffen. De sporen 
betreffen enkele greppels en eergetouwkrassen. De sporen zijn afgedekt door een veenlaag en daardoor 
goed geconserveerd. Door de hoge scores voor de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit wordt 
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deze vindplaats behoudenswaardig geacht. Verder werden de oevers van een geul uit de Prehistorie en 
de insteek van een jongere geul herkend. 
 

De vindplaats uit de Prehistorie is op redelijk grote diepte aangetroffen (1 m tot 1,5 m onder NAP). De 
vindplaats kan in situ bewaard blijven indien geen diepe kelders, liftschachten of heipalen worden 
aangelegd. Op basis van het voorlopige heipalenplan is de voorlopige aanname dat verder archeologisch 
onderzoek niet nodig is. Definitieve uitspraken hierover kunnen pas worden gedaan als de concrete 
plannen inclusief funderingsplannen bekend zijn.  
 

Conclusie 
Op basis van het voorlopige heipalenplan, de zeer verspreide archeologische resten en de daarmee 
samenhangende minimale verstoring van het archeologische niveau, is de voorlopige aanname dat 
verder archeologisch onderzoek niet nodig is. Als de concrete inrichtings- en funderingsplannen daar 
aanleiding toe geven, kan eventueel nog een archeologische begeleiding worden verlangd om extra 
informatie over de vindplaats in te winnen. 

4.3  Bodemkwaliteit  

Beleid en normstelling  

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden 

gehouden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijzigingen dient te worden 

bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er 

sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de 

desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig 

dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht 

saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 

1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen 

dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

Onderzoek  
Op basis van artikel 8 lid 3 van de Woningwet is een bodemonderzoek noodzakelijk voor bouwwerken 
waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven (meer dan 2 uur per dag). Vanuit de 
beoogde ontwikkeling is bodemonderzoek dus noodzakelijk.  
 

Ter plaatse van het projectgebied zijn vanaf 1998 meerdere bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de oudste 

bodemonderzoeken blijkt een grondwaterverontreiniging met nikkel en arseen. Arseen is een stof die bij 

de kust regelmatig verhoogd wordt aangetroffen en is van natuurlijke oorsprong en wordt dan ook niet 

beschouwd als een grondwaterverontreiniging. De nikkelverontreiniging in het grondwater is enige jaren 

gemonitord. In 2014 is er slechts nog een matige verontreiniging van nikkel aangetroffen. Omdat lood, 

zink en PAK licht verhoogd waargenomen werden in de bodemfractie is in 2001 een risicoberekening 

uitgevoerd. Hieruit volgde geen beperking in het voorgenomen gebruik. In 2014 is bodemonderzoek 

uitgevoerd om bestaande gegevens aan te vullen met resultaten van het nieuwe stoffenpakket van de 

NEN-5740. Uit dit aanvullend onderzoek blijkt geen bijzonderheid. De afname van nikkel in het 

grondwater wordt bevestigd. De Omgevingsdienst West-Holland bevestigt in een beschikking van juni 

2015 dat er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging (zie bijlage 3).  

 

Conclusie  

De bodemkwaliteit van het perceel is geschikt bevonden voor het beoogde woonfunctie. Het aspect 

bodem staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.  
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4.4  Ecologie 

 
Beleid en normstelling  

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en faunawet (Ffw), 

de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) en het beleid van de provincie ten aanzien van de 

Ecologische Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan.  

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit een grasland. 

 

Beoogde ontwikkelingen 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van 15 woningen en 40 parkeerplaatsen. Hiervoor 

moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

- bouwrijp maken; 

- bouwwerkzaamheden. 

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 

zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland 

(voormalige EHS). Op ruim 1,1 km afstand is een belangrijk weidevogelgebied aanwezig. Het Natura 

2000-gebied Meijendel & Berkheide ligt circa 2,2 km ten westen van het plangebied.  

 

Vanwege de afstand tot de natuurgebieden treden effecten als areaalverlies, versnippering, verstoring 

en verandering van waterhuishouding niet op. De beoogde ontwikkeling leidt tot een beperkte toename 

van de verkeersgeneratie (115,5 mvt/etmaal). Dit verkeer wikkelt zich in hoofdzaak richting de A44 af en 

verdeelt zich daar in noordelijke en zuidelijke richting, waarbij deze beperkte aantallen opgaan in het 

heersende verkeersbeeld. Van een toename van de stikstofdepositie is gezien de lage aantallen en 

afstand tot Natura 2000 geen sprake. Significant negatieve effecten worden dan ook uit te sluiten. De 

Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan dan ook 

niet in de weg. 

 

 
Figuur 4.1 Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: geo-loket provincie 

Zuid-Holland) 
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Soortenbescherming  

De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, algemene 

ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere Ravon, www.verspreidingsatlas.nl 

en www.waarneming.nl).  

 

Omdat de locatie bestaat uit grasland zijn er geen matig of zwaar beschermde soorten te verwachten op 

de planlocatie. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet 

aan. In het plangebied zullen wel incidenteel algemeen voorkomende, licht beschermde soorten 

aanwezig zijn zoals mol en veldmuis. Er is dan ook geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de 

Ffw omdat hiervoor een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de 

algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het 

wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. Een voorbeeld is dat rekening dient te 

worden gehouden met het broedseizoen.  

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden of 

beschermde soorten. Het aspect ecologie vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het 

plan. 

4.5  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 

gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 

waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Onderzoek en conclusie  

Uit de risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in de directe omgeving van het projectgebied geen 

risicovolle inrichtingen zijn gelegen. Tevens blijkt dat er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt 

over de weg, het spoor, het water of door buisleidingen dat van invloed is op de externe 

veiligheidssituatie in het projectgebied. Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de 

normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van 

het plan niet in de weg. 

4.6  Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

http://file/02-data/buro/sverhagen/externalhyperlink
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Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en woningen in voldoende 

mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke 

bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op 

grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 

het omgevingstype 'rustige woonwijk'.  

 

Onderzoek en conclusie 

De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 15 grondgebonden woningen. Het 

projectgebied wordt omringd door bestaande woningen. Hierdoor is het projectgebied te categoriseren 

als rustige woonwijk. Er zijn geen bedrijven aanwezig die van invloed zijn op de milieusituatie in het 

projectgebied of die belemmerd worden in hun bedrijfsvoering door de beoogde ontwikkeling. 

Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling dan ook niet 

in de weg.   

4.7  Luchtkwaliteit 

Beleid en normstelling  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) 

bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide 

en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor 

stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van 

de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel weergegeven.  

 

Stof Toetsing van Grenswaarde 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

 Uurgemiddelde concentratie Max. 18 keer p.j. Meer dan 200 µg/m³ 

Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

 24-uurgemiddelde concentratie Max. 35 keer p.j. Meer dan 50 ìg / m³ 

Fijn stof (PM2,5) Jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³ 

Tabel 4.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 

hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate  

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 

voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee 

situaties onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 

 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 

ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. 
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Onderzoek 

De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 15 grondgebonden woningen. Dit aantal 

woningen valt ruim onder de drempelwaarde van 1.500 woningen die is vrijgesteld aan toetsing aan de 

grenswaarden. De beoogde ontwikkeling draagt dan ook 'niet in betekenende mate' bij aan de 

concentraties luchtverontreinigende stoffen. Er wordt dus voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving, en 

nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

projectgebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) 

die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2015 de 

jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof direct langs de Brouwerstraat (maatgevende 

doorgaande weg langs het projectgebied) onder de grenswaarden uit de wetgeving liggen. De 

concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 27,3 µg/m³ voor NO2, 23,4 µg/m³ voor PM10 en 

14,8 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concentratie PM10 

bedraagt 12,5 dagen. Omdat direct langs deze weg aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter 

plaatse van het projectgebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers 

af naarmate een locatie verder van de weg ligt.  

 

Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Uit 

het oogpunt van luchtkwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu ter plaatse. 

4.8  Planologisch relevante leidingen 

Beleid en normstelling 

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 

dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke 

beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten 

worden vervoerd: 

 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 

 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 

 defensiebrandstoffen; 

 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en industriewatervoorziening met 

een diameter groter of gelijk aan 18 inch. 

 

Onderzoek en conclusie 

In de omgeving van het projectgebied zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig die van 

invloed zijn op de ontwikkeling.  

4.9  Water 

Waterbeheer en watertoets 

De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een 

ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 

duurzaam waterbeheer. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. De initiatiefnemer 

heeft het Hoogheemraadschap geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de Digitale 

Watertoets. Hieruit blijkt dat het plan invloed heeft op de belangen van het Hoogheemraadschap.  

 

 

 

 

http://file/02-data/buro/sverhagen/externalhyperlink
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Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan 

 Provinciale Verordening ruimte 

 Provinciale Structuurvisie 

 

Waterschapsbeleid 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is in het plangebied het bevoegd gezag voor het beheer van 

waterkeringen, oppervlaktewater en (ondiep) grondwater. De drie hoofddoelen van dit beheer zijn 

veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal 

dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat rekening wordt gehouden met 

mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het complete 

watersysteem goed in te richten en te beheren. Daarbij wil Rijnland dat watergangen en kunstwerken 

zoals gemalen op orde en toekomstvast worden gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. 

Rijnlands taken en bevoegdheden op het gebied van gezond water betreffen het zuiveren van 

afvalwater en het reguleren van lozingen op oppervlaktewater. Europese regelgeving (de Kaderrichtlijn 

Water) is hierbij kaderstellend. Het voorkómen van verontreiniging en een goede inrichting van 

oppervlaktewateren dragen in belangrijke mate bij aan gezond water. Met het oog op het zuiveren van 

afvalwater beheert Rijnland rioolgemalen, persleidingen en zuiveringsinstallaties. Aan de hand van het 

Waterbeheersplan werkt Rijnland aan zijn ambities. In het proces van ruimtelijke planvorming heeft 

Rijnland een adviserende rol. In de uitvoerings- en beheersfase van ruimtelijke plannen heeft Rijnland 

een regelgevende rol. 

 
Keur en uitvoeringsregels  
Op grond van de Waterwet is Rijnland als waterschap bevoegd via een eigen verordening, de Keur, 
regels te stellen aan handelingen die het watersysteem beïnvloeden. Denk hierbij aan handelingen in of 
nabij:  
waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden),  

watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken),  

andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen)  

de bodem van kwelgevoelige gebieden  
 
Maar ook aan:  
onttrekken en lozen van grondwater;  

het aanbrengen van verhard oppervlak.  
 

De Keur vermeldt expliciet welke handelingen vergunningplichtig zijn en welke aan algemene regels of 

aan de zorgplicht moeten voldoen. 

 
Riolering en afkoppelen 
Voor zover het bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is het van belang dat er met 
Rijnland afstemming plaatsvindt over het omgaan met afvalwater en hemelwater. Overeenkomstig het 
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rijksbeleid gaat Rijnland uit van een voorkeursvolgorde voor de omgang met deze waterstromen. Deze 
houdt in dat allereerst geprobeerd moet worden het ontstaan van (verontreinigd) afvalwater te 
voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen van niet uitlogende bouwmaterialen en het vermijden van 
vervuilende activiteiten op straat zoals auto’s wassen en chemische onkruidbestrijding. Vervolgens is 
het streven vuil water te scheiden van schoon water, bijvoorbeeld door het afkoppelen van 
hemelwaterafvoeren van gemengde rioolstelsels. De laatste stap in de voorkeursvolgorde is het 
zuiveren van het afvalwater. De doelmatigheid daarvan wordt vergroot door het scheiden van de schone 
en de vuile stromen.  

 

Gemeentelijk beleid 

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk hebben samen een waterplan voor de 

gemeente Katwijk opgesteld. Dit plan is begin 2009 vastgesteld. Het doel van het waterplan is het samen 

realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem. In het waterplan zijn concrete afspraken 

gemaakt over de opgaven op het gebied van kwantiteit en kwaliteit en de vereiste inspanningen om het 

watersysteem op orde te brengen en te houden. 

 

Het waterplan richt zich op de stedelijke omgeving van de gemeente Katwijk. De planperiode is gesteld 

op 2009 tot 2019 met een doorkijk naar 2027. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere het 

verbeteren van de waterkwaliteit en het voorkomen van (grond)wateroverlast, maar ook het benutten 

van kansen voor de beleving van het water, ecologie en waterrecreatie. Het waterplan Katwijk bevat 

een overzicht van knelpunten en een watervisie met doelstellingen. Met het waterplan zijn de 

knelpunten in een breder kader uitgewerkt via diverse thema's.  

 

Huidige situatie 

Algemeen 

Het projectgebied is gelegen nabij de Collegiantenstraat aan de noordoostzijde van de kern Rijnsburg. 

Het betreft een groen perceel.  

 

Bodem en grondwater 

Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit zeekleigrond. Er is sprake van 

grondwatertrap IV. Dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand van nature meer dan 

0,40 m beneden maaiveld ligt en dat de gemiddelde laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,80 en 

1,20 m beneden maaiveld.  

 

Waterkwantiteit 

Binnen het projectgebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Parallel aan de oostkant van het 

projectgebied is op circa 70 m afstand het dichtstbijzijnde oppervlaktewater gelegen. Dit betreft 

boezemwater met een schouwpeil van -0,64 m. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied is niet gelegen binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering.  

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het projectgebied is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering.  

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 15 grondgebonden woningen met 40 

parkeerplaatsen op een voorheen groen perceel met de bestemming 'Groen'. Hierdoor wordt nieuwe 

verharding toegevoegd en zijn watercompenserende maatregelen noodzakelijk. Gelet op de ligging van 

het gebied is het niet mogelijk om op deze locatie water te realiseren. De gemeente en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland hebben naar aanleiding hiervan afgesproken dat het water voor deze 

locatie gecompenseerd kan worden door het overschot op de Dorpsweide. Het betreft een compensatie 
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van circa 275 m
2
.  

 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 

niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

De beoogde ontwikkeling is niet van invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 

 

Afvalwaterketen en riolering 

Overeenkomstig het rijksbeleid (de voorkeursvolgorde uit Wm art 29 a en de doelmatigheidsdoelstelling 

uit het bestuursakkoord waterketen 2007) geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van hemelwater 

en afvalwater, mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater houdt in dat 

het belang van de bescherming van het milieu vereist dat: 

a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

c. afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige 

gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 

d. huishoudelijk afvalwater en afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft 

overeenkomt, worden ingezameld en naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren getransporteerd; 

e. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d:  

 zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt; 

 lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu wordt gebracht; 

De gemeente kan gebruikmaken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het 

gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke 

afweging zal lokaal moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet 

staan. 

 

Zorgplicht en preventieve maatregelen voor hemelwater 

Voor de behandeling van hemelwater wijst Rijnland op de zorgplicht en op het nemen van preventieve 

maatregelen. Het verdient aanbeveling daar waar mogelijk aandacht te besteden aan maatregelen bij de 

bron. Preventie heeft de voorkeur boven 'end-of-pipe' maatregelen. Uitgangspunt is dat het te lozen 

hemelwater geen significante verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater 

mag veroorzaken en emissie van vervuilende stoffen op het oppervlaktewater waar mogelijk wordt 

voorkomen. Door bijvoorbeeld: 

 duurzaam bouwen; 

 het toepassen van berm- of bodempassage; 

 toezicht en controle tijdens de aanlegfase en handhaving tijdens de beheerfase ter voorkoming van 

verkeerde aansluitingen; 

 het regenwaterriool uit te voeren met (straat)kolken voorzien van extra zand-slibvang of zakputten 

(putten met verdiepte bodem) op tactische plekken in het stelsel; 

 adequaat beheer van straatoppervlak, straatkolken en zakputten (straatvegen en kolken/putten 

zuigen); 

 het toepassen van duurzaam onkruidbeheer; 

 de bewoners, gebruikers en beheerders voor te lichten over de werking van de riolering en een juist 

gebruik hiervan; 

 het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's wassen en repareren en chemische 

onkruidbestrijding. 

Daar waar ondanks de zorgplicht en de preventieve maatregelen het te lozen hemelwater naar 

verwachting een aanmerkelijk negatief effect heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit, kan in overleg 

tussen gemeente en waterschap gekozen worden voor aanvullende voorzieningen, een verbeterd 
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gescheiden stelsel of – als laatste keus – aansluiten op het gemengde stelsel. Ook kan de gemeente in 

overleg met het waterschap kiezen voor een generieke 'end-of-pipe'-aanpak. Deze keuze moet dan 

expliciet gemaakt worden in het GRP. 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 

plaatse. 

4.10  Verkeer 

Beleid en normstelling 

Bij de ontwikkeling van een project dient het effect van de beoogde ontwikkeling op de 

verkeersstructuur in beeld te worden gebracht. Daarvoor dient de verkeersgeneratie te worden 

bepaald. Het bepalen van de verkeersgeneratie van de ontwikkeling wordt gedaan op basis van 

kerncijfers van het CROW (publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', 2012). De 

parkeerbehoefte van de ontwikkeling wordt eveneens bepaald op basis van kerncijfers uit dezelfde 

publicatie van het CROW. Parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein te worden voorzien.  

 

Onderzoek 

Verkeersstructuur 

Het bouwplan laat zien dat de locatie wordt ontsloten vanaf twee uitritten naar de Collegiantenstraat. 

De Collegiantenstraat sluit via de Korte Voorhouterweg, de Joachim Oudaanstraat en de Van der 

Koddestraat aan op de Brouwerstraat. De Brouwerstraat maakt onderdeel uit van de ontsluitingsroute 

naar de hoofdwegenstructuur rondom Rijnsburg/Katwijk (N449, N206 en A44). In noordelijke richting 

via de Noordwijkerweg, in westelijke richting via de Oegstgeesterweg en de Sandtlaan en in zuidelijke 

richting via de Rijnsburgerweg. 

 

Ook voor het langzaam verkeer vindt de ontsluiting van de woningen primair plaats via de 

Collegiantenstraat en verder via de Brouwerstraat. Het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer maken 

gebruik van dezelfde rijloper. Er zijn geen afzonderlijke fietsvoorzieningen aanwezig. Deze inrichting past 

bij de categorisering als erftoegangsweg. Gezien de relatief lage rijsnelheden en intensiteiten van het 

gemotoriseerd verkeer leidt dit ook niet tot verkeersveiligheidsproblemen. De ontsluitingswegen 

(Sandtlaan/Oegstgeesterweg, Noordwijkerweg/Brouwerstraat en Rijnsburgerweg zijn wel voorzien van 

fietsvoorzieningen in de vorm van fietsstroken. Langs alle wegen zijn trottoirs aanwezig ten behoeve van 

voetgangers. Ook voor het langzaam verkeer is de ontsluiting van het plangebied goed. 

 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

De realisatie van 15 woningen leidt tot een beperkte toename van de verkeersintensiteiten op de wegen 

rondom het plangebied. Deze verkeerstoename is bepaald op basis van kencijfers van het CROW 

(publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', 2012). De verkeersgeneratie bedraagt 7,7 

mvt/etmaal per woning op basis van publicatie 317. De toename is daarmee 115,5 mvt/etmaal. Dit 

geringe aandeel extra verkeer wikkelt zich af over de Collegiantenstraat en zal niet leiden tot problemen 

in de verkeersafwikkeling. 

 

Parkeren 

De parkeerbehoefte bedraagt 27 parkeerplaatsen bij een parkeernorm van 1,8 parkeerplaatsen per 

woning conform de kencijfers van het CROW (publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 

2012). Met de aanleg van 40 parkeerplaatsen wordt voorzien in de eigen parkeerbehoefte. 

 

Conclusie  

De ontsluiting van het plangebied is goed. De nieuwe ontwikkeling zal niet leiden tot problemen in de 

verkeersafwikkeling en parkeren. Het aspect verkeer staat het plan dan ook niet in de weg. 
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4.11  Wegverkeerslawaai 

Beleid en normstelling 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven  bevinden zich op grond van 

de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg moet worden 

getoetst. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of 

buitenstedelijke ligging. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden 

(L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het 

gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 

 

Onderzoek 

De ruimtelijke onderbouwing voorziet in 15 nieuwe woningen achter de Collegiantenstraat in Rijnsburg. 
De locatie ligt niet binnen wettelijke geluidszones van gezoneerde wegen of spoorwegen. De 
Brouwerstraat is een 30 km/h-weg en is daarom op grond van de Wgh niet gezoneerd. In het kader van 
een goede ruimtelijke ordening is wel inzichtelijk gemaakt of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat. Het akoestisch onderzoek is opgenomen in bijlage 4. 
 
Conclusie 
Op grond van de SRM II-methode is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de 
Brouwerstraat ter plaatse van de nieuwe woningen berekend. Daaruit blijkt dat de richtwaarde van 48 
dB op het bouwvlak van de nieuwe woningen niet wordt overschreden. Aanvullende procedures in 
gevolge de Wet geluidhinder zijn niet noodzakelijk. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling 
niet in de weg. 

 

 

4.12  Vormvrije mer-beoordeling 
 

Beleid en normstelling  

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 

het omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor 

deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 

gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 

of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 

bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 

 de plaats van de projecten; 

 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

 

 

Onderzoek en conclusie  

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject mer-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer 

woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling 

bestaat uit de realisatie van 15 woningen. De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de 

drempelwaarde.  Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende 

drempelwaarden voldoen, toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen 

voor het milieu. Gelet op de kenmerken van het project zoals het kleinschalige karakter in vergelijking 

met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r., de plaats van het project en de kenmerken van de 

file://RD-VM-FS-01.ad.rho.nl/Data/RD-Data/BUREAU/180801%20Van%20Rhijn%20Bouw/20150068%20Collegiantenstraat%20Rijnsburg/99%20Verzonden/crosslink%23False
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potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de 

onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de vorige paragrafen zijn opgenomen. 

Voor deze ruimtelijke onderbouwing is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure 

noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 

De ontwikkelaar draagt de kosten van de ruimtelijke procedure. De kosten van de ambtelijke uren voor 

de procedure worden op de initiatiefnemer verhaald door het opleggen van leges. Daarnaast is een 

planschadeovereenkomst gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer. Hiermee zijn de kosten voor de 

gemeente afgedekt.  

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan (zie hoofdstuk 1). Op grond 

van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 ͦ van de Wabo kan door middel van een omgevingsvergunning 

afgeweken worden van het geldende bestemmingsplan. Een belangrijke voorwaarde om te mogen 

afwijken is dat er wordt aangetoond dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met de beginselen van 

een goede ruimtelijke ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing toont aan dat de beoogde ontwikkeling 

voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Procedure 

Bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is de uitgebreide 

Wabo-procedure van toepassing. Bij de uitgebreide procedure moet binnen 6 maanden op een aanvraag 

worden beslist. Bij afwijken van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een verklaring van geen 

bedenkingen afgeven voordat het college van B&W op de aanvraag kan beslissen. Tegen een 

omgevingsvergunning kan door belanghebbenden in twee instanties beroep worden ingesteld, eerst bij 

de Rechtbank en in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Hoofdstuk 6  Conclusie ruimtelijke onderbouwing 

Aanleiding 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met 

toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 ͦ van de Wabo, waarmee de bouw van 15 woningen en 

een functiewijziging van groen naar wonen in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk wordt 

gemaakt.   

  

Afweging  

De ontwikkeling vindt plaats in een gebied waar met name woningen zijn gelegen. De ontwikkeling past 

goed in het straat- en bebouwingbeeld. Daarnaast is de architectuur passend binnen de dorpse 

kwaliteiten van Rijnsburg. Verder is het project in overeenstemming met de relevante 

beleidsuitgangspunten op zowel provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen 

conflicten met de sectorale wet- en regelgeving.  

 

Conclusie  

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening  
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Bijlage 1  Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek 

  



 

Colofon 
 
Projectnummer 43590814/63316 
In opdracht van gemeente Katwijk 
Auteur dr. A.W.E. Wilbers 
Redactie drs. S. Moerman 
Versie 1.2 
Status concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goedkeuring 

   

B. Voormolen Gemeente Katwijk   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© IDDS Archeologie  
Noordwijk, september 2014 
ISSN 2212-9650 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend 
Veldonderzoek, verkennende fase 
 
Joachim Oudaanstraat, Rijnsburg  
Gemeente Katwijk 
 
IDDS Archeologie rapport 1697 



  IDDS Archeologie rapport 1697   
  Versie 1.2 (concept) 

 

SAMENVATTING: 
 

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft IDDS Archeologie in september 2014 een actualisatie 
uitgevoerd van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase, aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente Katwijk. Het oorspronkelijke 
onderzoek is uitgevoerd in 2002 door Synthegra (van der Kuijl 2002). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied en het voortschrijdend inzicht in de 
archeologische context van Rijnsburg. Van de herontwikkeling zijn nog geen specifieke plannen 
bekend. De kans bestaat echter dat bij de herinrichting eventueel aanwezige archeologische waarden 
verstoord dan wel vernietigd zullen worden. 

Op basis van het bovenstaande bureauonderzoek blijkt dat het verwachtingsmodel van Van der Kuil 
(2002) niet langer volledig of gespecificeerd genoeg is. Hieronder wordt daarom een nieuw 
verwachtingsmodel opgesteld. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied waarin het plangebied is 
gelegen is opgebouwd uit een riviermondlandschap van een vlakte van zand waarvan de top 
begroeid is geweest met vegetatie zodat daarin een bodem is ontwikkeld. Op deze vlakte komt een 
strandwal/oude duinen complex voor dat zich uitstrekt van het centrum van Rijnsburg naar het 
noordoosten. De strandwal/duinen zijn ontstaan tussen 3225 en 2750 voor Chr., waarschijnlijk dateert 
ook het begin van de bodemvorming op de vlakte uit de periode van rond 2750 voor Chr. Tussen de 
strandwallen in dit gebied werden de vlaktes ontwaterd door kleine zijriviertjes van de Oude Rijn; 
zoals de Vliet. Na de Romeinse tijd kwam het landschap meer en meer onder invloed van het getijde 
(Dijkstra 2011). De Vliet werd een getijdekreek en vanuit deze kreek werd het landschap bedekt door 
een dik pakket kleiige overstromingsafzettingen. Het grootste deel van de strandwal en de vlaktes 
ertussen werd bedekt en de Vliet kon meanderen over en door de strandwal. Van het pakket 
overstromings/getijdeafzettingen is waarschijnlijk ongeveer de bovenste meter verstoord door 
grondbewerking van de tuingronden.  

Op basis van de hierboven beschreven landschappelijke opbouw komen in het plangebied 
waarschijnlijk twee archeologische niveaus voor. Het diepste niveau wordt verwacht op ongeveer -1,7 
tot -1,3 m NAP; de humeuze bodem in de top van de vlakte van zand. De datering van de resten uit 
dit niveau is nog onduidelijk omdat er nog geen gedateerde vondsten bekend zijn. Resten zijn 
mogelijk uit de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. De mogelijk aanwezige 
archeologische resten kunnen naar verwachting behoren tot nederzettingen, grafvelden of landbouw 
en bestaan uit resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal. Door de diepteligging van 
dit mogelijke archeologische niveau is het onwaarschijnlijk dat de bodembewerkingen van de 
tuingronden tot verstoringen van dit niveau hebben geleid. 

Het ondiepste niveau wordt verwacht in de getijdeafzettingen. De exacte diepte is onbekend, maar is 
waarschijnlijk vergelijkbaar met de aanwezigheid van het Merovingische grafveld, geschat op 
ongeveer een meter beneden het maaiveld. De archeologische resten op dit niveau zullen 
waarschijnlijk dateren uit de Vroege Middeleeuwen en behoren tot nederzettingen, grafvelden of 
landbouw. Binnen de vindplaatsen kunnen resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal 
voorkomen. Door de diepteligging van dit mogelijke archeologische niveau is echter mogelijk dat de 
bodembewerkingen van de tuingronden geleid hebben tot verstoringen van dit niveau. Deze 
verstoringen zijn door Van der Kuil (2002) vastgesteld tot een diepte van 05, tot 1,3 m –mv. Vanwege 
deze verstoringen is de archeologische verwachting aan het maaiveld, voor waarden uit de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, zeer laag. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het plangebied sterk lijkt op de verwachting uit 
het bureauonderzoek. Afwijkend zijn het archeologisch niveau in de top van de estuariumafzettingen, 
de afwezigheid van een strandwal omdat er duidelijk een duincomplex aanwezig is, de aanwezigheid 
van een duidelijke laklaag tussen twee overstromingsdekken en de minder diepe, maar nog steeds 
substantiële, verstoringen in het gebied. In het gebied komen 4 archeologische niveau voor, Tabel 1. 
Deze niveaus hebben een lage tot hoge archeologische verwachting, op basis van landschappelijke 
situatie en eerdere vondsten gedaan in de regio. De top van de estuariumafzettingen heeft een lage 
archeologische verwachting voor waarden uit het Midden Neolithicum. Dergelijke waarden kunnen 
bestaan uit vindplaatsen van kampementen of nederzettingen met sporen, vuursteenwerktuigen en 
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aardewerk. De verwachting is laag omdat het landschap waarschijnlijk wel begroeid was maar toch 
nog relatief nat en omdat in de regio nog vrijwel geen vondsten bekend zijn uit deze periode. 

Het tweede archeologische niveau betreft de bodemvorming in de top van het duinpakket. De 
verwachting voor dit niveau is hoog omdat op dit niveau in de regio al meermalen vindplaatsen zijn 
aangetroffen. Het is echter niet duidelijk uit welke perioden deze vindplaatsen kunnen dateren, 
waarschijnlijk is het mogelijk om waarden te vinden in de vorm van nederzettingen, grafvelden en 
landbouw uit de periode Laat Neolithicum tot en met de IJzertijd.  

Het derde archeologische niveau betreft de laklaag in de top van Overstromingspakket 1. Deze 
laklaag komt in opbouw en diepte waarschijnlijk overeen met de vondstlaag van het Merovingisch 
grafveld ongeveer 300 m ten noorden van het plangebied. De archeologische verwachting voor deze 
laklaag is dan ook hoog voor resten uit de Vroege Middeleeuwen. Archeologische vindplaatsen 
kunnen ook in het plangebied bestaan uit grafvelden, maar ook nederzettingen en landbouw zijn 
waarschijnlijk. 

Het laatste archeologische niveau ligt direct onder de bouwvoor, waar resten kunnen voorkomen uit 
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Vanwege de verstoringen aan het maaiveld is de verwachting 
voor dergelijke archeologische waarden zeer laag. 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren indien binnen het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden 
die dieper zullen reiken dan 0,8 m –mv (-0,1 m NAP) (het hoogste voorkomen van de laklaag is op 
1,0 m –mv maar voor het advies wordt een veiligheidsmarge aangehouden om de dunne laklaag te 
beschermen). 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft IDDS Archeologie in september 2014 een actualisatie 
uitgevoerd van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase, aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente Katwijk. Het oorspronkelijke 
onderzoek is uitgevoerd in 2002 door Synthegra (van der Kuijl 2002). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied en het voortschrijdend inzicht in de 
archeologische context van Rijnsburg. Van de herontwikkeling zijn nog geen specifieke plannen 
bekend. De kans bestaat echter dat bij de herinrichting eventueel aanwezige archeologische waarden 
verstoord dan wel vernietigd zullen worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Wilbers 2014): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen 2013) 
en de gemeentelijke eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied betreft een binnenterrein ingesloten tussen de bebouwing aan de Collegiantenstraat, de 
Brouwerstraat, de Van der Koddestraat en het huis met tuin aan de Joachim Oudaanstraat 1. Het 
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plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 4900 m2 en een gemiddelde maaiveldhoogte van 0,7 
m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 3 en 
Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 
gekozen. De straal van 500 m is dusdanig gekozen dat de bekende vindplaatsen op dezelfde 
strandwal als het plangebied worden meegenomen.  

 
Figuur 1 Het plangebied (rood omlijnd) op een obliek-luchtfoto uit ca. 2013 (bron: Bing/Maps). 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is in de eerste 
plaats gebruik gemaakt van het bestaande onderzoek van Synthegra (Van der Kuil 2002). Daarnaast 
is gekeken naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, eerder 
uitgevoerde archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap 
en naar informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de 
gemeente Katwijk (Schute/Jansen 2007) en van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de 
provincie Zuid-Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke verwachtingskaart (de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden; IKAW) en naar het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen 
uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19e eeuw en enkele 
historische topografische kaarten (watwaswaar.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 
gemaakt van de bodemkaart van de bollenstreek en van Nederland (Van der Meer s.a., Stichting voor 
Bodemkartering 1982), de geomorfologische kaart van Nederland (DLO-Staring Centrum / Rijks 
Geologische Dienst 1994) en het booronderzoek van Van der Kuil (2002). Daarnaast is gebruik 
gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN2; ahn.geodan.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied is gelegen in het Hollandse duingebied (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2009). 
Dit duingebied omvat het huidige strand, alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde 
van het strand voorkomen in Noord- en Zuid-Holland (Berendsen 2005). Het ontstaan van het 
duingebied is sterk gerelateerd aan de zeespiegelstijging gedurende het Holoceen (vanaf circa 
10.000 jaar geleden). Tijdens een periode van relatief snelle zeespiegelstijging tot circa 5.000 jaar 
geleden ontstonden direct ten westen van de huidige kustlijn de eerste strandwallen. Deze 
strandwallen zijn door de alsmaar stijgende zeespiegel geërodeerd, terwijl er verder naar het oosten 
nieuwe strandwallen ontstonden. Omstreeks 5.000 jaar geleden nam de stijging van de 
zeespiegelstand af en begon de kust zich in westwaartse richting uit te breiden. Gedurende deze 
uitbreiding ontstonden series strandwallen, waardoor er niet langer inbraken van de zee in het 
achterland konden plaatsvinden. Achter de strandwallen ontstonden onder rustige en natte 
omstandigheden grote broek- en bosveengebieden (het Hollandveen Laagpakket; De Mulder et al. 
2003). 

Op enkele locaties bleef de reeks van strandwallen onderbroken, onder andere bij de monding van de 
Oude Rijn. De Oude Rijn is actief geworden in circa 3.400 voor Chr. (ongeveer 5400 jaar geleden; 
Cohen et al. 2012) en mondde gedurende de periode van strandwalvorming uit in een estuarium, een 
riviermonding waar zoet- en zoutwater bij elkaar komen. Bij het sluiten van de kust nam de 
rivierinvloed in het estuarium toe en kon de Oude Rijn zich door het estuarium zeewaarts uitbreiden. 
Langs de randen van het estuarium vormden zich oeverzones bestaande uit zandige klei, terwijl 
verder van de rivier en het estuarium af zwaardere kleien afgezet werden. Doordat de monding van 
de rivier een zwakke plek vormde in de kustbarrière vonden er via de monding van de Oude Rijn 
verschillende inbraken vanuit de zee plaats, waarbij het achterland overstroomde. Bij deze inbraken 
van de zee via de monding van de Oude Rijn werden perimariene kreken gevormd, die in de vorm 
van een sterk vertakt geulensysteem door de overstromingsvlakte kronkelden. Deze kreeksystemen 
konden lange tijd actief blijven door de voortdurende aanvoer van water tijdens hoogwater.  



  IDDS Archeologie rapport 1697   
  Versie 1.2 (concept) 

  9 

Vanaf het einde van de Romeinse tijd, 
toen de Oude Rijn een rechte loop 
kende en het estuarium volledig 
verdwenen was, werd de afvoer 
minder door het ontstaan 
stroomopwaarts van de Waal en 
begon de rivier in kracht af te nemen. 
Door de afname van de invloed van de 
rivier op het landschap werd de 
invloed van de zee wederom groter. 
De delta die voor de kust de monding 
van de Oude Rijn vormde, begon te 
eroderen en het vrijgekomen zand 
vormde de bron voor het ontstaan van 
de jonge duinen. De Oude Rijn begon 
door de afname van de afvoer 
gedurende de Vroege Middeleeuwen 
sterk te meanderen en door de invloed 
van het noordwaarts gerichte getij 
werd de monding van de Oude Rijn 
naar het noorden afgebogen.  

Door het landschap van strandwallen 
en strandvlaktes liepen enkele 
riviertjes die afwaterden op de Oude 
Rijn maar ook (periodiek) onder de 
invloed stonden van het getij, 
waaronder de Vliet. De Vliet is een 
sterk meanderend riviertje waarvan de loop tot aan ongeveer de Late Middeleeuwen regelmatig 
veranderde. Figuur 2 toont een reconstructie1 van de loop van de Vliet in de Late Middeleeuwen, 
voorafgaand aan de kanalisatie. 

2.2.2. Geomorfologie  
Volgens de geomorfologische kaart van Nederland ligt het plangebied in bebouwd gebied en daarom 
is geen geomorfologische eenheid toegekend. Op basis van de dichtstbijzijnde eenheden is het 
waarschijnlijk dat het zuidelijke deel van het plangebied ligt op een strandwal en dat de rest ligt op 
een getij-riviermondrug van de Oude Rijn (tussen de strandwallen), enkele honderden meters ten 
noordoosten van de stroomgordel van de Oude Rijn. Van de strandwal is bekend dat deze is ontstaan 
tussen ongeveer 3225 en 2750 voor Chr. (Vos s.a.). De Vliet (Figuur 2) meanderde over de 
strandwal. Uit verschillende archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied 
(bijvoorbeeld Corver/Wilbers 2013) blijkt dan ook dat deze strandwal afgedekt voorkomt in de bodem 
en vooral bestaat uit een aaneensluiting van (oude) duinen met de bijbehorende laagtes. Het 
strandwal/duinzand is meestal begraven onder een 1 tot 2 m dik pakket getijdeafzettingen. Uit deze 
onderzoeken blijkt dat ook de ondergrond naast de strandwal meestal bestaat uit een zandpakket, 
waarschijnlijk gekoppeld aan de getij-riviermondrug, waarbij in de top een oude bodem is ontwikkeld 
en die ook begraven ligt onder een pakket getijdeafzettingen (Koekkelkoren/Moerman 2012, Wilbers 
2013, Van den Bos 2014, Moerman/Wilbers 2014). De top van de strandwal/duinafzettingen is 
aangetroffen op ongeveer -0,5 m NAP en de top van het (riviermondrug)zandpakket met de bodem 
ligt ongeveer op -1,7 tot -1,2 m NAP. 

Door Van der Kuil (2002) is een booronderzoek uitgevoerd, bestaande uit 10 boringen van 2,3 tot 3,5 
m –mv. Op basis van deze boringen wordt in de rapportage een bodemopbouw beschreven met een 
zandpakket van een geulbedding in de ondergrond (op 1,5 tot 2,5 m –mv of -1,7 tot -1,0 m NAP), 
bedekt met een oeverwalpakket van zavelige (slib)lagen (0,75 tot 1,5 m –mv of -0,7 tot 0,0 m NAP) en 
aan het maaiveld een antropogeen verstoord pakket zand en klei. De boorbeschrijvingen van de 

                                                      
1 Reconstructie op basis van historische kaarten en intensief booronderzoek (Corver/Wilbers 2013), met name ten noorden van 
het kanaal. 

Figuur 2 Reconstructie van de loop van de Vliet in de Late 
Middeleeuwen bij de afsluiting van de 
Rijnmonding1. 
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boringen van Van der Kuil zijn niet volledig en onduidelijk. In veel boringen ontbreken de 
bijmengingen van humus en het kalkgehalte van de sedimenten. Ook worden in vrijwel elke boring 
sliblagen beschreven, terwijl slib meestal alleen wordt aangetroffen in waterbodems. De informatie uit 
deze boringen wordt in dit onderzoek daarom verder alleen gebruikt na herinterpretatie. 

2.2.3. Bodem 
Volgens de Bodemkaart van de Bollenstreek (Van der Meer s.a.) bestaat de bodem in het plangebied 
uit zandige tot licht zavelige gorsgronden2. In de directe omgeving wordt deze bodem afgewisseld met 
zandige tot licht zavelige gorsgronden dikker dan 1 m op klei. Op basis van deze beschrijvingen kan 
worden aangenomen dat de zandige tot licht zavelige gorsgronden overeenkomen met de 
getijdeafzettingen (die de strandwal bedekken) en dat in het plangebied de ondergrond bestaat uit 
zand. Op de bodemkaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering 1982) ligt het plangebied in 
bebouwd gebied. Op basis van de bodem ten noorden van de Collegiantenweg is het waarschijnlijk 
dat in het plangebied een tuineerdgrond voorkomt, bestaande uit lichte zavel en een naar beneden 
toe af- of toenemende korrelgrootte (profielverloop 5). Tuineerdgronden zijn bodems die bestaan uit 
een humeuze A-horizont die dikker is dan 50 cm. Deze dikker bewerkte grond is ontstaan door het 
opvaren van opgebaggerde grond, meestal bestaande uit kleiige sedimenten. Uit Van der Kuil (2002) 
blijkt dat de bewerkte en verstoorde bovengrond in het plangebied een dikte heeft van 0,5 tot 1,3 m. 

De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in 
een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. De grondwatertrap van de tuineerdgronden is 
IV, wat duidt op vochtige gronden waarbij de GHG wordt aangetroffen op meer dan 40 cm -mv en de 
GLG op een diepte tussen 80 en 120 cm –mv. Bij de boringen van Van der Kuil zijn geen 
grondwaterstanden bepaald. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven. Het plangebied is door Van der Kuil (2002) reeds 
onderzocht, onderzoekmelding 7107. Bij dit onderzoek hoort waarneming 45769, van een fragment 
Siegburg steengoed uit ongeveer de 14e tot 16e eeuw dat gevonden werd op het maaiveld tijdens het 
booronderzoek (Van der Kuil 2002).  

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart (Bijlage 2) ligt het plangebied op de oeverwal/crevasses 
van de Oude Rijn en kwelderafzettingen op strandvlakte (eventueel met strandwalresten) en heeft 
daarom een hoge verwachting vanaf de IJzertijd, eventueel vanaf het Neolithicum (strandwal).  

Binnen de onderzoeksstraal van ongeveer 500 m bevinden zich twee archeologische terreinen 
(Bijlage 2). Het betreft ten eerste een archeologisch monument (Terrein van zeer hoge 
archeologische waarde, beschermd; monument 1148) van een Merovingisch grafveld dat ligt in een 
binnenbocht van de Vliet op ongeveer 300 m ten noordoosten van het plangebied. Uit Dijkstra (2011) 
blijkt dat het grafveld bestaat uit inhumaties en crematies die aanwezig zijn in het pakket 
getijdeafzettingen. Onder de getijdeafzettingen komen strandwalafzettingen voor, waarschijnlijk vooral 
in de vorm van duinen. De exacte hoogteligging van de archeologische vindplaats is onbekend. Het 
tweede archeologisch terrein betreft een terrein van zeer hoge archeologische waarde op ongeveer 
500 m ten zuidwesten van het plangebied, het terrein van de voormalige abdij van Rijnsburg uit de 
Late Middeleeuwen (monument 3074). Binnen dit monument zijn ook resten gevonden van bewoning 
in de Vroege Middeleeuwen. De resten uit de Vroege en Late Middeleeuwen zijn aangetroffen op een 
niveau van ongeveer 0,5 m NAP. 

Rondom het plangebied zijn in ARCHIS tientallen onderzoeken opgenomen (Bijlage 2). Het betreft 
veelal archeologische vooronderzoeken waarbij de bodem onderzocht is met boringen. Ook 
proefsleuven en opgravingen zijn in de omgeving uitgevoerd, zoals aan de Vinkenweg 
(Corver/Wilbers 2013), bij de gemeentewerf (Van den Bos 2014), Vlietstede (Corver in prep.) en alle 
onderzoeken aan het Merovingische grafveld (Dijkstra 2011). De geologische bodemopbouw in deze 

                                                      
2 een oude bodembenaming die verder niet meer wordt gebruikt, maar die in zijn beschrijving nog wel informatie opleverd over 
de voorkomende lithologie. 
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onderzoeken is al aangehaald in de voorgaande paragrafen, daarnaast leverden deze onderzoeken 
ook tientallen waarnemingen op. De belangrijkste waarnemingen van buiten de archeologische 
monumenten zijn: het aantreffen van de omgrachting van de ringwalburg van Rijnsburg uit de 9e-10e 
eeuw (Corver in prep.), verschillende waarnemingen van aardewerk en dergelijke uit de Vroege 
Middeleeuwen in de kern van Rijnsburg (waarnemingen 24185, 33477), mogelijke bewoningsresten 
uit de IJzertijd op een overspoelde en deels geërodeerde duin aan de Vinkenweg (Corver/Wilbers 
2013) en de waarnemingen van houtskool, huttenleem of een cultuurlaag onder de getijdeafzettingen 
(verschillende waarnemingen in ARCHIS). Bij Vlietstede bevond zich een dergelijke cultuurlaag ook 
onder de gracht van de ringwalburg en in deze laag zijn ook archeologische sporen van onbekende 
ouderdom aangetroffen (Corver in prep.). Ook op de gemeentewerf kwam dit archeologische niveau 
voor. Hoewel daarin geen indicatoren werden aangetroffen, leek de humeuze laag wel geploegd en 
kwamen er betredingssporen van vee voor (Van den Bos 2014). 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Op historisch kaartmateriaal tussen de 16e eeuw en halverwege de 20e eeuw staat het plangebied als 
niet bebouwd aangegeven (Van der Kuil 2002, watwaswaar.nl). Uit de kaarten blijkt dat de 
Brouwerstraat (vroeger steeg genoemd) al sinds de 16e eeuw bestaat. Het plangebied was al die tijd 
waarschijnlijk in gebruik als tuingrond. Pas rond 1960 zijn de omliggende wegen, Joachim 
Oudaanstraat en de Collegiantensstraat, aangelegd en zijn hieraan woningen gebouwd. Het 
plangebied bleef in gebruik als tuingrond en was bebouwd met kassen. Deze kassen zijn vlak voor 
het onderzoek van Van der Kuil (2002) verwijderd en sindsdien heeft het terrein braak gelegen. 

Zowel het eeuwenlange gebruik als tuingrond (de tuineerdgronden) en het bouwen en verwijderen 
van de kassen kan de bodem verstoord hebben. Op basis van de boringen van Van der Kuil (2002) 
reiken de verstoringen van 0,5 tot 1,3 m –mv. 

2.5. Huidig landgebruik 

Ten tijde van dit bureauonderzoek was het plangebied braak (Figuur 1). Het in 2002 leeggemaakte 
terrein is inmiddels begroeid met gras en wordt door de buurt gebruikt als speelterrein. Voor zover 
bekend komen er momenteel geen kabels of leidingen voor binnen het plangebied. Dergelijke kabels 
en leidingen zullen wel verwijderd zijn bij de sloop van de kassen. 

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van het bovenstaande bureauonderzoek blijkt dat het verwachtingsmodel van Van der Kuil 
(2002) niet langer volledig of gespecificeerd genoeg is. Hieronder wordt daarom een nieuw 
verwachtingsmodel opgesteld. 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied waarin het plangebied is gelegen, is opgebouwd uit een 
riviermondlandschap van een vlakte van zand (met een enkel kleilaagje) waarvan de top begroeid is 
geweest met vegetatie zodat daarin een bodem is ontwikkeld. Op deze vlakte komt een 
strandwal/oude duinen complex voor dat zich uitstrekt van het centrum van Rijnsburg naar het 
noordoosten. Deze strandwal is het laagste in het zuiden en bestaat hoofdzakelijk uit een 
aaneensluiting van verschillende duinen en laagtes. De strandwal/duinen zijn ontstaan tussen 3225 
en 2750 voor Chr. Waarschijnlijk dateert ook het begin van de bodemvorming op de vlakte uit de 
periode van rond 2750 voor Chr. De vlaktes tussen de strandwallen werden ontwaterd door kleine 
zijriviertjes van de Oude Rijn, zoals de Vliet. Na de Romeinse tijd kwam het landschap meer en meer 
onder invloed van het getijde (Dijkstra 2011). De Vliet werd een getijdekreek en vanuit deze kreek 
werd het landschap bedekt door een dik pakket kleiige overstromingsafzettingen. Het grootste deel 
van de strandwal en de vlaktes ertussen werd bedekt en de Vliet kon meanderen over en door de 
strandwal. Van het pakket overstromings/getijdeafzettingen is waarschijnlijk ongeveer de bovenste 
meter verstoord door grondbewerking van de tuingronden.  

Op basis van de hierboven beschreven landschappelijke opbouw komen in het plangebied 
waarschijnlijk twee archeologische niveaus voor. Het diepste niveau wordt verwacht op ongeveer -1,7 
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tot -1,3 m NAP en betreft de humeuze bodem in de top van de vlakte van zand. De datering van dit 
niveau is nog onduidelijk omdat er nog geen gedateerde vondsten uit dit niveau bekend zijn. Een 
datering in de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd is mogelijk. De mogelijk aanwezige 
archeologische resten kunnen naar verwachting behoren tot nederzettingen, grafvelden of landbouw 
en bestaan uit resten van onder andere aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal. Door de 
diepteligging van dit mogelijke archeologische niveau is het onwaarschijnlijk dat de 
bodembewerkingen van de tuingronden tot verstoringen van dit niveau hebben geleid. 

Het ondiepste niveau wordt verwacht in de getijdeafzettingen. De exacte diepte is onbekend, maar is 
waarschijnlijk vergelijkbaar met de diepte van het Merovingische grafveld. De archeologische resten 
op dit niveau zullen waarschijnlijk dateren uit de Vroege Middeleeuwen en behoren tot 
nederzettingen, grafvelden of landbouw. Binnen de vindplaatsen kunnen resten van onder andere 
aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal voorkomen. Door de ondiepe ligging van dit 
mogelijke archeologische niveau is het echter mogelijk dat de bodembewerkingen van de tuingronden 
geleid hebben tot verstoringen van dit niveau. Deze verstoringen zijn door Van der Kuil (2002) 
vastgesteld tot een diepte van 0,5 tot 1,3 m –mv. Vanwege deze verstoringen is de archeologische 
verwachting aan het maaiveld, voor waarden uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, zeer laag. 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, noodzakelijk. Een dergelijk onderzoek is reeds in 2002 uitgevoerd (Van der Kuil), 
de boorbeschrijvingen van die boringen zijn echter niet volledig en onduidelijk. In veel boringen 
ontbreken de bijmengingen van humus en het kalkgehalte van de sedimenten. Ook worden in vrijwel 
elke boring sliblagen beschreven, terwijl slib meestal alleen wordt aangetroffen in waterbodems. 
Besloten is daarom om een vijftal boringen uit 2002 te herhalen. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uit een booronderzoek. Een veldkartering was tijdens dit onderzoek niet mogelijk vanwege 
de begroeiing met gras van het hele binnenterrein. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn 5 boringen gezet met een diepte van 3,0 m beneden het maaiveld (bijlage 3 en 
4). Deze boringen zijn geplaatst op ongeveer dezelfde plaats als boorpunten 3, 4, 6, 7 en 8 uit het 
booronderzoek van 2002. Het idee was om de boorbeschrijvingen te kunnen vergelijken en zodanig 
de herinterpretatie van de andere boringen mogelijk te maken. Deze boorlocaties zijn gekozen omdat 
in deze boorbeschrijvingen van Van der Kuil (2002) lagen voorkwamen die mogelijk archeologisch 
interessant zouden kunnen zijn maar die te onduidelijk beschreven zijn. De boorpunten zijn 
doorgenummerd aanvullend op het onderzoek van Van der Kuil (2002); boringen 11 t/m 15. Er is 
gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 12 cm en beneden het 
grondwaterniveau van een zuigerboor met een diameter van 3 cm. Het veldonderzoek is uitgevoerd 
door dr. A.W.E. Wilbers (senior prospector en fysisch geograaf). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten met een ingebouwd GPS systeem. De 
hoogtes van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN2). De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld 
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, 
vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie, bodemopbouw en geologie 
De lithologische opbouw van de bodem bestaat uit een complexe opeenvolging van zand-, veen- en 
kleilagen. Vanwege deze complexiteit is een schematisch profiel gemaakt over de lengte van het 
plangebied (Figuur 3) en zijn de verschillende lagen verdeeld in lithogenetische sedimentpakketten. 

Estuariene afzettingen 

Het onderste pakket bestaat uit kalkrijk, matig fijn, matig siltig zand en aan de top een zwak tot sterk 
zandige kleilaag van 5 tot 10 cm dik. In deze kleilaag komen planten- en wortelresten voor. In de 
boringen van Van der Kuil (2002) is dit pakket beschreven als zwak siltig zand met daarin ook resten 
van hout en kokkels. De lithologische samenstelling en de bijmengingen in de lagen geven aan dat dit 
pakket waarschijnlijk is afgezet in het estuarium van de Oude Rijn. De kleilaag aan de top, met de 
wortels, heeft mogelijk een periode het maaiveld van het landschap gevormd. Deze top is 
aangetroffen op een diepte van 2,6 tot 3,0 m –mv (-2,2 tot -1,9 m NAP). 

Duinafzettingen 

In de meeste boringen is op de dunne kleilaag van de estuariene afzettingen een pakket kalkloos, 
matig fijn, matig siltig zand aanwezig. In de top van dit zandpakket heeft bodemvorming 
plaatsgevonden en in veel boringen is daardoor een 5 tot 20 cm dikke A-horizont aanwezig. De top 
van dit pakket varieert sterk in diepteligging, van 1,75 m -mv in boring 14 tot 2,2 m –mv in boring 12 
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(ofwel tussen -1,5 en -1,0 m NAP). Op basis van het kalkloze zand, de bodemvorming en de 
hoogteverschillen worden deze afzettingen geïnterpreteerd als duinen. 

Restgeul afzettingen 

Naast de kalkloze duinafzettingen komen in sommige boringen, zoals boring 15, op dezelfde diepte 
kalkrijke zandlagen voor, afgetopt door een humeuze, zwak siltige kleilaag. In die kleilaag zijn 

wortelresten en slakjes waargenomen. Deze afzettingen zijn waarschijnlijk afgezet bij de verlanding 
van een geul. Onderin de geul stroomde het water nog snel waardoor vooral zand werd afgezet. Bij 
het laatste deel van het verlanden stond het water stil en groeiden er planten in het water waartussen 
slakjes leefden. De kleilaag aan de top van de restgeulafzettingen ligt op een vergelijkbare hoogte als 
de bodemvorming in het duinzandpakket; 2,0 tot 2,2 m –mv (ofwel -1,5 tot -1,3 m NAP). 

Veen 

In de laagste delen van het duinlandschap en ook op de restgeulafzettingen komt een laag veen voor 
(soms venige klei). Dit veenpakket is riethoudend en daarom geïnterpreteerd als rietveen en is op het 
duinpakket veelal zwak zandig. In de buurt van en boven de restgeulafzettingen is het veen sterk tot 
zeer kleiig. Het veenpakket heeft de hoogteverschillen in het duinlandschap grotendeels genivelleerd 
en varieert daardoor sterk in dikte: van 15 cm in boring 14 tot 40 cm in boring 12. De top van het 
veenpakket ligt op een diepte van 1,6 tot 2,0 m –mv (ofwel -1,2 tot -0,9 m NAP). Door Van der Kuil 
zijn geen veenlagen beschreven maar op vergelijkbare diepte wel organische3 en venige kleilagen. 

Overstromingsdek 1 

De restgeul- en duinafzettingen en het veenpakket worden afgedekt door een pakket dat door Van 
der Kuil beschreven is als zavelig slib. Uit de nieuwe boringen blijkt dat dit pakket onderin bestaat uit 
matig siltige klei dat een zeer geleidelijke overgang heeft met het veenpakket eronder en daarom 
onderin nog humeus is. Naar boven toe komen in de kleilaag steeds meer zandlaagjes voor en nog 

                                                      
3 Vermoedelijk bedoeld Van der Kuil hiermee humeuze klei 

Figuur 3 schematische dwarsdoorsnede van de bodem in het plangebied. Het profiel is gebasseerd 
op zowel de boringen van Van der Kuil (2002) als de nieuwe boringen. 
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verder naar boven gaat het sediment over in uiterst siltig zand met dunne kleilaagjes. Opvallend is dat 
deze klei- en zandlagen allemaal kalkloos zijn. De top van dit pakket wordt gevormd door een dunne 
(5 tot 10 cm) kalkloze, matig humeuze, sterk zandige kleilaag. Deze laag heeft een donkergrijze kleur 
en is geïnterpreteerd als een laklaag. Van der Kuil heeft deze laklaag waarschijnlijk waargenomen in 
boringen 4, 6 en 7, als een donkergrijs kleilaagje in een slibpakket. 

Deze afzettingen zijn ontstaan bij overstromingen van het gebied. In eerste instantie lag de geul van 
waaruit het water en sediment kwam nog ver van het plangebied en werd alleen klei afgezet in 
stilstaand water. Het plangebied lag toen nog in een soort komgebied. De geul kwam langzaam 
dichterbij waardoor steeds meer zand werd afgezet. Uiteindelijk stopten de overstromingen volledig 
en raakte het gebied weer begroeid. Door deze begroeiing kon bodemvorming optreden in de vorm 
van een laklaag, maar kon ook het sediment eronder ontkalken4. Ontkalking van de laklaag betekend 
waarschijnlijk dat deze laag langdurig aan het maaiveld heeft gelegen. De laklaag is aangetroffen op 
een diepte van 1,0 tot 1,3 m –mv (ofwel -0,5 tot -0,3 m NAP). 

Overstromingsdek 2 

Bovenop de laklaag van Overstromingsdek 1 komt een pakket uiterst siltige klei voor. Dit pakket is op 
basis van de hoeveelheid roestvlekken opgedeeld in verschillende lagen, maar lithologisch is het één 
pakket. Van der Kuil heeft dit pakket beschreven als slib, zandige klei of zwak siltige klei, maar wel 
oerhoudend als indicatie van de roestvlekken. De uiterst siltige kleien van dit pakket zijn zeer kalkrijk 
en zijn afgezet bij overstromingen onder invloed van getijde en stormen. Omdat dit het bovenste 
pakket is, is het aannemelijk dat het de afzettingen betreft die vanuit de Vliet zijn achtergelaten bij de 
laatste grote overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn in de 12e eeuw5. 

Recent omgewerkt 

Eigenlijk behoort het bovenste deel van de bodem, het deel dat door recente grondwerkzaamheden is 
omgewerkt, tot het overstromingsdek 2. Voor het grootste deel zal het zandige materiaal van de 
bouwvoor ook zijn afgezet bij de overstromingen. Deze afzettingen zijn echter sinds de ontginning van 
dit gebied (waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen) omgeploegd en gemengd met opgebrachte grond 
(tuineerdgronden). Ook is deze laag omgezet bij de bouw en vooral bij de sloop van de kassen die 
hier voor 2002 nog stonden. De omgewerkte bouwvoor blijkt uit de nieuwe boringen een dikte te 
hebben van 0,5 tot 0,7 m. De top van de onverstoorde lagen van het Overstromingsdek 2 liggen 
daarmee op 0,0 tot 0,3 m NAP. Door Van der Kuil werd in de meeste boringen een vergelijkbare dikte 
van de verstoorde bodem vastgesteld. Alleen bij boringen 1, 2 en 10 was de verstoring uitgebreider. 
Boring 1 ligt in de tuin achter een woonhuis en boring 2 is geplaatst bij wat feitelijk de toegang is tot 
het plangebied, bij een inrit achter de schuren van de Brouwersstraat. In boring 2 werd op 1,3 m –mv 
een oliegeur vastgesteld. Ook boring 10 is destijds geplaatst op de uiterste rand van het plangebied, 
dicht tegen de schuren. Het is dus mogelijk om aan te nemen dat het binnenterrein (het grootste deel 
van het plangebied) niet meer dan 0,5 tot 0,7 m diep is verstoord. 

3.3.2. Archeologische indicatoren 
Zowel in de boringen van Van der Kuil als in de nieuwe boringen zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. In tegenstelling tot wat wordt aangenomen door Van der Kuil betekent dit niet dat er 
geen archeologische resten in het plangebied voorkomen. De kans om met boringen archeologische 
resten op te sporen is sterk gekoppeld aan de vondstdichtheden van de verwachte archeologische 
vindplaatsen. Voor vindplaatsen uit de periodes Bronstijd tot en met Vroege Middeleeuwen zijn deze 
vondstdichtheden zeer laag en dus is ook de kans op vondsten in de boringen zeer laag, ondanks dat 
de vindplaatsen wel kunnen voorkomen. 

3.4. Interpretatie 

Uit de bovenstaande opsomming van pakketten blijkt dat het plangebied ooit lag in het estuarium van 
de Oude Rijn. De datering daarvan is niet duidelijk, maar het estuarium is ouder dan de duinen. Deze 
duinen zijn waarschijnlijk onderdeel van de strandwal/ duinen die in het bureauonderzoek is 
                                                      
4 Overstromingsafzettingen zijn vrijwel altijd kalkrijk (tenzij het bronmateriaal kalkloos is) en het heeft behoorlijk wat tijd nodig 
voordat sedimenten door het ‘zure’ regenwater ontkalkt zijn. 
5 Bij die St. Thomasvloed verdween de monding van de Oude Rijn. 
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gedateerd tussen 3225 en 2750 voor Chr. en op basis daarvan zou kunnen worden aangenomen dat 
het estuariene landschap (en dus ook de kleilaag aan de top die aan het maaiveld heeft gelegen) 
aanwezig was in het Midden Neolithicum. De duinen ontstonden op de estuariene afzettingen aan het 
einde van het Midden Neolithicum en tussen de duinen stroomde mogelijk af en toe een riviertje of 
een kreekje. Deze duinen hebben waarschijnlijk een tijd aan het maaiveld gelegen, waardoor het 
zand kon ontkalken en waardoor er bodemvorming kon optreden. Veenvorming trad in deze regio, in 
de strandvlaktes, meestal pas op vanaf de Late Bronstijd en dan vooral in de laagstgelegen delen van 
het landschap. De hogere delen zijn waarschijnlijk pas in de IJzertijd bedekt geraakt met veen. Op 
basis van de beschrijvingen van de landschappelijke ontwikkeling bij het Merovingisch grafveld 
(Dijkstra 2011) is het waarschijnlijk dat Overstromingsdek 1 dateert uit de Romeinse tijd. In de laklaag 
aan de top van dit pakket mogen vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen worden verwacht. 
Overstromingsdek 2 is zoals gesteld waarschijnlijk afgezet in de 12e eeuw bij de laatste grote 
overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn. De top van dit pakket is verstoord door 
landbouwactiviteiten en bouw- en sloopwerkzaamheden. 

In het plangebied komen dus vier archeologische niveaus voor. Deze niveaus hebben een lage tot 
hoge archeologische verwachting, op basis van landschappelijke situatie en eerdere vondsten 
gedaan in de regio.  

Tabel 1 overzicht archeologische niveaus in de bodem van het plangebied. 

Naam Diepte  (m 
–mv) 

Niveau      
(m NAP) 

Verwachting Periode 

Top estuariene 
afzettingen  

2,6 tot 3,0 -2,2 tot -1,9 laag Midden Neolithicum 

Top duinafzettingen 1,75 tot 2,2 -1,5 tot -1,0 hoog Laat Neolithicum t/m 
IJzertijd 

Top Overstromingsdek 1 
(laklaag) 

1,0 tot 1,3 -0,5 tot -0,3 hoog Vroege Middeleeuwen 

Top Overstromingsdek 2 
(onder de bouwvoor) 

0,5 tot 0,7 0,0 tot 0,3 zeer laag 
(verstoord) 

Late Middeleeuwen t/m 
Nieuwe tijd 
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft IDDS Archeologie in september 2014 een actualisatie 
uitgevoerd van een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase (van der Kuijl 2002), aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente 
Katwijk. Ten behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld die als volgt beantwoord 
kunnen worden: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied heeft sinds waarschijnlijk het Midden Neolithicum achtereenvolgens gelegen in het 
estuarium van de Oude Rijn, op een duincomplex, in een veengebied, in een komgebied, in een 
begroeid overstromingsgebied en in een getijdegebied. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

In het plangebied komen tuineerdgronden voor, waarbij de bouwvoor geroerd is tot een diepte van 
gemiddeld 0,5 tot 0,7 m –mv. Langs de randen van het plangebied komen diepere verstoringen voor. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

Binnen het plangebied komen verschillende archeologisch relevante afzettingen voor. De 
verschillende niveaus zijn opgenomen in tabel 1 en zichtbaar in figuur 3. 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het gebied waarin het plangebied is gelegen is opgebouwd uit een 
riviermondlandschap van een vlakte van zand waarvan de top begroeid is geweest met vegetatie 
zodat daarin een bodem is ontwikkeld. Op deze vlakte komt een strandwal/oude duinen complex voor 
dat zich uitstrekt van het centrum van Rijnsburg naar het noordoosten. De strandwal/duinen zijn 
ontstaan tussen 3225 en 2750 voor Chr., waarschijnlijk dateert ook het begin van de bodemvorming 
op de vlakte uit de periode van rond 2750 voor Chr. Tussen de strandwallen in dit gebied werden de 
vlaktes ontwaterd door kleine zijriviertjes van de Oude Rijn; zoals de Vliet. Na de Romeinse tijd kwam 
het landschap meer en meer onder invloed van het getijde (Dijkstra 2011). De Vliet werd een 
getijdekreek en vanuit deze kreek werd het landschap bedekt door een dik pakket kleiige 
overstromingsafzettingen. Het grootste deel van de strandwal en de vlaktes ertussen werd bedekt en 
de Vliet kon meanderen over en door de strandwal. Van het pakket overstromings/getijdeafzettingen 
is waarschijnlijk ongeveer de bovenste meter verstoord door grondbewerking van de tuingronden.  

Op basis van de hierboven beschreven landschappelijke opbouw komen in het plangebied 
waarschijnlijk twee archeologische niveaus voor. Het diepste niveau wordt verwacht op ongeveer -1,7 
tot -1,3 m NAP; de humeuze bodem in de top van de vlakte van zand. De datering van de resten uit 
dit niveau is nog onduidelijk omdat er nog geen gedateerde vondsten bekend zijn. Resten zijn 
mogelijk uit de periode Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. De mogelijk aanwezige 
archeologische resten kunnen naar verwachting behoren tot nederzettingen, grafvelden of landbouw 
en bestaan uit resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal. Door de diepteligging van 
dit mogelijke archeologische niveau is het onwaarschijnlijk dat de bodembewerkingen van de 
tuingronden tot verstoringen van dit niveau hebben geleid. 

Het ondiepste niveau wordt verwacht in de getijdeafzettingen. De exacte diepte is onbekend, maar is 
waarschijnlijk vergelijkbaar met de aanwezigheid van het Merovingische grafveld, geschat op 
ongeveer een meter beneden het maaiveld. De archeologische resten op dit niveau zullen 
waarschijnlijk dateren uit de Vroege Middeleeuwen en behoren tot nederzettingen, grafvelden of 
landbouw. Binnen de vindplaatsen kunnen resten van aardewerk, bewerkt hout en bot, glas en metaal 
voorkomen. Door de diepteligging van dit mogelijke archeologische niveau is echter mogelijk dat de 
bodembewerkingen van de tuingronden geleid hebben tot verstoringen van dit niveau. Deze 
verstoringen zijn door Van der Kuil (2002) vastgesteld tot een diepte van 05, tot 1,3 m –mv. Vanwege 
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deze verstoringen is de archeologische verwachting aan het maaiveld, voor waarden uit de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, zeer laag. 

Uit het veldonderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het plangebied sterk lijkt op de verwachting uit 
het bureauonderzoek. Afwijkend zijn het archeologisch niveau in de top van de estuariumafzettingen, 
de afwezigheid van een strandwal omdat er duidelijk een duincomplex aanwezig is, de aanwezigheid 
van een duidelijke laklaag tussen twee overstromingsdekken en de minder diepe, maar nog steeds 
substantiële, verstoringen in het gebied. In het gebied komen 4 archeologische niveau voor, Tabel 1. 
Deze niveaus hebben een lage tot hoge archeologische verwachting, op basis van landschappelijke 
situatie en eerdere vondsten gedaan in de regio. De top van de estuariumafzettingen heeft een lage 
archeologische verwachting voor waarden uit het Midden Neolithicum. Dergelijke waarden kunnen 
bestaan uit vindplaatsen van kampementen of nederzettingen met sporen, vuursteenwerktuigen en 
aardewerk. De verwachting is laag omdat het landschap waarschijnlijk wel begroeid was maar toch 
nog relatief nat en omdat in de regio nog vrijwel geen vondsten bekend zijn uit deze periode. 

Het tweede archeologische niveau betreft de bodemvorming in de top van het duinpakket. De 
verwachting voor dit niveau is hoog omdat op dit niveau in de regio al meermalen vindplaatsen zijn 
aangetroffen. Het is echter niet duidelijk uit welke perioden deze vindplaatsen kunnen dateren, 
waarschijnlijk is het mogelijk om waarden te vinden in de vorm van nederzettingen, grafvelden en 
landbouw uit de periode Laat Neolithicum tot en met de IJzertijd.  

Het derde archeologische niveau betreft de laklaag in de top van Overstromingspakket 1. Deze 
laklaag komt in opbouw en diepte waarschijnlijk overeen met de vondstlaag van het Merovingisch 
grafveld ongeveer 300 m ten noorden van het plangebied. De archeologische verwachting voor deze 
laklaag is dan ook hoog voor resten uit de Vroege Middeleeuwen. Archeologische vindplaatsen 
kunnen ook in het plangebied bestaan uit grafvelden, maar ook nederzettingen en landbouw zijn 
waarschijnlijk. 

Het laatste archeologische niveau ligt direct onder de bouwvoor, waar resten kunnen voorkomen uit 
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Vanwege de verstoringen aan het maaiveld is de verwachting 
voor dergelijke archeologische waarden zeer laag.  

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Er is nog niets bekend over de bodemverstorende werkzaamheden in het plangebied en daarom kan 
deze vraag niet worden beantwoord. 

4.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied vier archeologische niveaus bevat, 
waarvan twee met een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de 
periode Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. Op basis van de resultaten van het 
inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek uit te laten voeren indien 
binnen het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden die dieper zullen reiken dan 0,8 m –mv (-
0,1 m NAP) (het hoogste voorkomen van de laklaag is op 1,0 m –mv maar voor het advies wordt een 
veiligheidsmarge aangehouden om de dunne laklaag te beschermen).  

Geadviseerd wordt in het plangebied een proefsleuvenonderzoek uit te voeren voor alle 
archeologische niveaus die bedreigd worden door eventuele ingrepen. De proefsleuven moeten 
worden aangelegd tot de diepte van de geplande verstoringen. Een proefsleuvenonderzoek is 
noodzakelijk omdat de vondstdichtheid van de verwachte archeologische vindplaatsen laag is en 
deze daarom niet met booronderzoek kunnen worden opgespoord. 
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NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Katwijk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de Gemeente Katwijk) alvorens met het onderzoek 
kan worden begonnen.  

4.2. Betrouwbaarheid 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden.  
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Verklarende woordenlijst 
14C-datering (ook wel C14- of C14-datering) Bepaling van gehalte aan radioactieve 

koolstof 14C van organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) 
waaruit de 14C-ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt 
opgegeven in jaren vóór4 1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd 
de aan de meting verbonden mogelijke afwijking (standaarddeviatie). 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt). 

ARCHIS-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS). 

artefact  Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen. 

bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van 
materiaal door plantengroei en dierenactiviteiten. 

crevasse Doorbraakgeul door een oeverwal. 

debiet Het aantal m3 water dat op een bepaald punt in een rivier per seconde 
passeert. 

Edelmanboor Een handboor voor bodemonderzoek. 

eolisch Door de wind gevormd, afgezet. 

estuarien Afgezet in een estuarium 

estuarium In inham aan de kust waarin met name het getijde grote invloed uitoefent op 
het landschap, bijvoorbeeld de Westerschelde. 

fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet. 

horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming. 

humeus  Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 
de bodem. 

ijzeroer IJzeroxidenhydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen 
en moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt. 

inhumatie  Begraving met niet gecremeerd menselijk bot 

kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en 
klei kan bezinken. 

kreek waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde 
in en uitstroomt. 

kwelder zie schor 

laag  Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische 
gronden als eenheid wordt onderscheiden. 

lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 
sedimentaire gesteenten. 

lutum Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 

meanderen (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren. 

oeverafzetting Rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen. 

oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 
oevers treden van de stroom het grovere materiaal het grovere materiaal het 
eerst bezinkt. 

plangebied gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen 
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silt Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 

slik zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij 
eb, kwelder onbegroeid; wad 

strandvlakte groot vlak zandig gebied tussen twee strandwallen 

strandwal langs de kust gevormde langgerekte zandrug die uitsteekt boven het 
gemiddelde hoogwaterniveau; geeft in Nederland de oude ligging van de 
kustlijn weer 

stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem. 

stratigrafisch De ligging der lagen betreffend. 

stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de 
rivier een nieuwe loop heeft gekregen; blijven door inklinking van de 
komgebieden als een rij in het landschap liggen. 

vindplaats Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie 
bevindt. 

zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) 
bevat. 

 

 

Lijst van Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumenten Zorg 
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 
CHS  CultuurHistorische Hoofdstructuur 
GHG  Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GPS  Global Positioning System 
IVO  Inventariserend Archeologisch Onderzoek 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv  beneden maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
NEN  Nederlandse Norm 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voormalig RACM) 
Bijlage 4: Boorbeschrijvingen 
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
sporen baksteen, 
donkergrijs, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

31
Klei, uiterst siltig, zwak 
humeus, sporen 
wortels, grijs, 
geleidelijk, kalkrijk, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

1
Klei, uiterst siltig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
fosfaatvlekken: spoor, 
kalkrijk, C-horizont-19
Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-49
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-54

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-89

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-119
Veen, zwak zandig, 
zwak riethoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos-139

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont

-159

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijs, scherp, 
kalkloos, C-horizont

-184
Klei, sterk zandig, 
sporen wortels, grijs, 
scherp, kalkrijk

-189

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, kalkrijk

-219

Boring: 12

X: 90749
Y: 467655,87

Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,695
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, 
matig wortelhoudend, 
licht grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

19
Klei, uiterst siltig, 
sporen wortels, 
grijsbeige, geleidelijk, 
kalkrijk, A-horizont, 
omgewerkte grond

9

Klei, uiterst siltig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-11

Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-31

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-41

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-70

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-111
Veen, zwak zandig, 
zwak riethoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos

-151
Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont-171

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijs, scherp, 
kalkloos, C-horizont

-196
Klei, sterk zandig, 
sporen wortels, resten 
planten, grijs, scherp, 
kalkrijk

-206

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijsbeige, kalkrijk

-231

Boring: 13

X: 90736,61
Y: 467635,87

Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,742
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, 
matig wortelhoudend, 
licht grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

14
Klei, uiterst siltig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-31
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-36

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont-76

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-116
Veen, zwak zandig, 
zwak riethoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos

-131

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont

-136

Zand, matig fijn, matig 
siltig, grijs, scherp, 
kalkrijk, C-horizont

-206
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Opmerking:
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baksteenhoudend, 
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grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

4
Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-37
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-47

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-76

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-87

Veen, sterk kleiïg, 
zwak riethoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, rietveen, 
kalkloos

-101

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sterk humeus, 
donker bruingrijs, 
geleidelijk, kalkloos, 
A-horizont

-106

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
grijs, geleidelijk, 
kalkloos, C-horizont

-136

Zand, matig fijn, matig 
siltig, licht grijsbruin, 
scherp, kalkloos

-197
Klei, sterk zandig, 
sporen wortels, resten 
planten, grijs, scherp, 
kalkrijk
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Boring: 15

X: 90747,34
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Datum: 26-09-2014

Opmerking:
Hoogte (m NAP): 0,706
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Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak humeus, 
sporen beton, brokken 
zand, sporen sintels, 
grijsbruin, scherp, 
kalkrijk, A-horizont, 
bouwvoor

1
Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk, C-horizont

-39
Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, scherp, 
kalkloos, A-horizont, 
vegetatieniveau

-49

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, lichtgrijs, diffuus, 
kleilagen, 
roestvlekken: spoor, 
kalkloos, C-horizont

-69

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkloos

-109
Klei, matig siltig, zwak 
humeus, zwak 
riethoudend, donker 
bruingrijs, geleidelijk, 
kalkloos, A-horizont-129

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, sterk 
schelphoudend, zwak 
wortelhoudend, donker 
bruingrijs, slakjes, 
geleidelijk, kalkrijk-159
Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen wortels, 
grijs, scherp, kalkrijk, 
C-horizont

-199
Klei, zwak zandig, 
resten planten, 
lichtgrijs, scherp, 
kalkrijk

-204

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtgrijs, kalkrijk-229



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
 



 

   

Bijlage 5: Periodentabel
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 21 
april 2015 en van 19 tot en met 22 mei 2015, een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 
uitgevoerd aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg (gemeente Katwijk). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied. Van de herontwikkeling zijn nog geen 
specifieke plannen bekend. Vooronderzoek in de vorm van een bureau- en booronderzoek heeft 
uitgewezen dat in het plangebied minimaal vier archeologische niveaus aanwezig zijn, waarvan twee 
met een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode 
Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. 

Tijdens het onderzoek werd een vindplaats uit de Prehistorie aangetroffen. De sporen betreffen 
enkele greppels en eergetouwkrassen. De sporen zijn afgedekt door een veenlaag en daardoor goed 
geconserveerd. Door de hoge scores voor de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit wordt 
vindplaats 1 behoudenswaardig geacht. Verder werden de oevers van een geul uit de Prehistorie en 
de insteek van een jongere geul herkend. 

Op dit moment zijn de plannen voor de herontwikkeling van het plangebied nog niet concreet. 
Vindplaats 1 werd op redelijk grote diepte aangetroffen (1,00 m tot 1,50 m –NAP). Wanneer er geen 
diepe kelders of liftschachten worden aangelegd, kan de vindplaats in situ bewaard blijven. Verstoring 
van de vindplaats door heipalen zal gering zijn, al zal dit afhangen van het heipalenplan. Bij een dicht 
palenplan en/of diepe kelders dan wel liftschachten wordt een opgraving geadviseerd. Doordat op dit 
moment de verstoringsdiepte voor de herontwikkeling nog onbekend is, wordt een evaluatiefase 
geadviseerd wanneer de plannen wel concreet zijn. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader  

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 21 
april 2015 en van 19 tot en met 22 mei 2015, een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 
uitgevoerd aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg (gemeente Katwijk). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied. Van de herontwikkeling zijn nog geen 
specifieke plannen bekend. Vooronderzoek in de vorm van een bureau- en booronderzoek heeft 
uitgewezen dat in het plangebied minimaal vier archeologische niveaus aanwezig zijn, waarvan twee 
met een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode 
Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen.  
 
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen in het plangebied is het nodig om te inventariseren of er 
archeologische resten aanwezig zijn en of deze behoudenswaardig zijn.  Op basis van het bureau- en 
verkennend booronderzoek heeft IDDS Archeologie vastgesteld dat er voor twee niveaus in het 
plangebied een hoge archeologische verwachting bestaat, welke het beste door middel van 
proefsleuven kunnen worden onderzocht. De gemeente Katwijk heeft deze aanbeveling 
overgenomen, wat resulteerde in de aanleg van drie proefsleuven met een karterend-waarderend 
karakter, gericht op de twee niveaus met een hoge archeologische verwachting. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3 (KNA; 
Centraal College van Deskundigen 2013) en conform het Programma van Eisen (PvE) dat voor dit 
onderzoek is opgesteld door S. Moerman van IDDS Archeologie (Moerman 2015). Het veldwerk is 
uitgevoerd door P.A. van den Bos (senior archeoloog, projectleider), Y. Meijer (senior archeoloog), 
B.A. Corver (senior archeoloog), K. van Veen (veldarcheoloog). 

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek. 

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven is het aanvullen en toetsen van 
de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek en 
verkennend booronderzoek (Wilbers 2014). Aan de hand van het veldonderzoek wordt informatie 
verkregen omtrent de aanwezige archeologische waarden (aard, omvang, datering, gaafheid, 
conservering en inhoudelijke kwaliteit). Vervolgens wordt een waardering van de archeologische 
waarden in het plangebied opgesteld.  

De vraagstelling is gericht op het inzicht verschaffen in de archeologische relicten in het plangebied. 
Bij afwezigheid van archeologische resten dient daarvoor een verklaring gegeven te worden. 

Om de doelstelling te realiseren dient op de volgende onderzoeksvragen een antwoord te worden 
gegeven: 

 Hoe ziet de bodemopbouw er uit? In hoeverre is de bodem intact? Komt het overeen met de in 
het booronderzoek gestelde verwachting? 

 Is met behulp van de boringen en de proefsleuven een nadere begrenzing en datering van de 
geul vast te stellen? 

 Is er sprake van één of meer behoudenswaardige vindplaatsen? Zo nee, wat is hiervoor de 
verklaring? Zo ja, beantwoord de onderstaande vragen: 

 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 
sporenclusters? 

 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)? 
 Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? 
 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij? 
 Uit welke periode dateren de eventuele sporen? 
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 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten? Is er een relatie 
tussen de resten en de geul en zo ja, hoe kan deze worden omschreven? 

 Zijn er aanwijzingen voor oude perceelsscheidingen? Komen deze overeen met het historische 
kaartmateriaal? 

 Hoe verhouden de aangetroffen resten zich tot de bekende vindplaatsen in de omgeving? 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het onderzochte gebied, oftewel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het 
plangebied ligt in Rijnsburg en wordt aan de noordzijde begrensd door de Joachim Oudaanstraat, aan 
de oostzijde door de Collegiantenstraat, aan de zuidzijde door de Van der Koddestraat en aan de 
westzijde door de Brouwerstraat. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader 
weergegeven in bijlage 3. Ten tijde van het veldonderzoek was het plangebied in gebruik als grasland 
(Figuur 1). 

 
Figuur 1: Locatie van het onderzoeksgebied. Het plangebied is met rood aangegeven (bron: Google 

maps). 
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2. Vooronderzoek 

Cultuurlandschap 

Het plangebied heeft sinds waarschijnlijk het Midden Neolithicum achtereenvolgens gelegen in het 
estuarium van de Oude Rijn, op een duincomplex, in een veengebied, in een komgebied, in een 
begroeid overstromingsgebied en in een getijdegebied. De datering van het estuarium is niet duidelijk, 
maar het landschap was waarschijnlijk aanwezig in het Midden Neolithicum. De duinen ontstonden op 
de estuariene afzettingen aan het einde van het Midden Neolithicum en tussen de duinen stroomde 
mogelijk af en toe een riviertje of een kreekje. Deze duinen hebben waarschijnlijk een tijd aan het 
maaiveld gelegen, waardoor het zand kon ontkalken en waardoor er bodemvorming kon optreden. 
Veenvorming trad in deze regio, in de strandvlaktes, meestal pas vanaf de Late Bronstijd en dan 
vooral in de laagstgelegen delen van het landschap. De hogere delen zijn waarschijnlijk pas in de 
IJzertijd bedekt geraakt met veen (Wilbers 2014).  

In het plangebied is sprake van twee overstromingsdekken. Overstromingsdek 1 dateert waarschijnlijk 
uit de Romeinse tijd. In de laklaag aan de top van dit pakket mogen vindplaatsen uit de Vroege 
Middeleeuwen worden verwacht. Overstromingsdek 2 is waarschijnlijk afgezet in de 12e eeuw bij de 
laatste grote overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn. De top van dit pakket is 
verstoord door landbouwactiviteiten en bouw- en sloopwerkzaamheden (Wilbers 2014). 

Archeologie 

Binnen de onderzoeksstraal van ongeveer 500 m bevinden zich twee archeologische terreinen. Het 
betreft ten eerste een archeologisch monument (Terrein van zeer hoge archeologische waarde, 
beschermd; monument 1148) van een Merovingisch grafveld dat ligt in een binnenbocht van de Vliet 
op ongeveer 300 m ten noordoosten van het plangebied. Uit Dijkstra (2011) blijkt dat het grafveld 
bestaat uit inhumaties en crematies die aanwezig zijn in het pakket getijdeafzettingen. Onder de 
getijdeafzettingen komen strandwalafzettingen voor, waarschijnlijk vooral in de vorm van duinen. De 
exacte hoogteligging van de archeologische vindplaats is onbekend. Het tweede archeologisch terrein 
betreft een terrein van zeer hoge archeologische waarde op ongeveer 500 m ten zuidwesten van het 
plangebied, het terrein van de voormalige abdij van Rijnsburg uit de Late Middeleeuwen (monument 
3074). Binnen dit monument zijn ook resten gevonden van bewoning in de Vroege Middeleeuwen. De 
resten uit de Vroege en Late Middeleeuwen zijn aangetroffen op een niveau van ongeveer 0,5 m 
NAP. 

Rondom het plangebied zijn in ARCHIS tientallen onderzoeken opgenomen. Het betreft veelal 
archeologische vooronderzoeken waarbij de bodem onderzocht is met boringen. Ook proefsleuven en 
opgravingen zijn in de omgeving uitgevoerd, zoals aan de Vinkenweg (Corver/Wilbers 2013), bij de 
gemeentewerf (Van den Bos 2014), Vlietstede (Corver in prep.) en alle onderzoeken aan het 
Merovingische grafveld (Dijkstra 2011). De belangrijkste waarnemingen van buiten de archeologische 
monumenten zijn: het aantreffen van de omgrachting van de ringwalburg van Rijnsburg uit de 9e-10e 
eeuw (Corver in prep.), verschillende waarnemingen van aardewerk en dergelijke uit de Vroege 
Middeleeuwen in de kern van Rijnsburg (waarnemingen 24185, 33477), mogelijke bewoningsresten 
uit de IJzertijd op een overspoelde en deels geërodeerde duin aan de Vinkenweg (Corver/Wilbers 
2013) en de waarnemingen van houtskool, huttenleem of een cultuurlaag onder de getijdeafzettingen 
(verschillende waarnemingen in ARCHIS). Bij Vlietstede bevond zich een dergelijke cultuurlaag ook 
onder de gracht van de ringwalburg en in deze laag zijn ook archeologische sporen van onbekende 
ouderdom aangetroffen (Corver in prep.). Ook op de gemeentewerf kwam dit archeologische niveau 
voor. Hoewel daarin geen indicatoren werden aangetroffen, leek de humeuze laag wel geploegd en 
kwamen er betredingssporen van vee voor (Van den Bos 2014). 

Historie 

Op historisch kaartmateriaal tussen de 16e eeuw en halverwege de 20e eeuw staat het plangebied als 
niet bebouwd aangegeven (Van der Kuil 2002, watwaswaar.nl). Uit de kaarten blijkt dat de 
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Brouwerstraat (vroeger steeg genoemd) al sinds de 16e eeuw bestaat. Het plangebied was al die tijd 
waarschijnlijk in gebruik als tuingrond. Pas rond 1960 zijn de omliggende wegen, Joachim 
Oudaanstraat en de Collegiantensstraat, aangelegd en zijn hieraan woningen gebouwd. Het 
plangebied bleef in gebruik als tuingrond en was bebouwd met kassen. Deze kassen zijn vlak voor 
het onderzoek van Van der Kuil (2002) verwijderd en sindsdien heeft het terrein braak gelegen. 
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3. Werkwijze 

In het plangebied zijn twee proefsleuven aangelegd van 4 bij 30 m en één proefsleuf van 4 bij 45 m 
(WP 1-3). Werkput 1 en 2 zijn conform het PvE aangelegd. Werkput 3 is ca. 5 m richting het westen 
en 2 m richting het noorden verplaatst, omdat dit logistiek beter uit kwam (bijlage 3). Dit had verder 
geen gevolgen voor de locatiekeuze, zoals deze in het PvE was vastgesteld. 

Tijdens de aanleg van het eerste vlak in werkput 1 (WP1) op 21 april 2015 werd in de bovenste 50 cm 
redelijk veel asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het betrof vast gebonden plaatmateriaal van 
asbest. Doordat onduidelijk was om hoeveel asbest het ging en of er gedegen onderzoek was 
gepleegd, is het werk stilgelegd. In de weken daar opvolgend is asbestonderzoek uitgevoerd en 19 
mei 2015 is het archeologisch onderzoek voortgezet.  

In de proefsleuven zijn twee vlakken aangelegd op de niveaus zoals die tijdens het vooronderzoek 
zijn bepaald. Het eerste vlak is direct onder de laklaag in de top van overstromingsdek 1 aangelegd. 
Dit niveau werd op ca. 1,0 tot 1,3 m –mv (0,5 tot 0,4 m –NAP) aangetroffen. Vlak 1 was had een 
breedte van 4 m, zodat 420 m2 (ca. 10% van het terrein) kon worden onderzocht. Vanaf vlak 1 is 
laagsgewijs doorgegraven tot het niveau van vlak 2, welke in de top van de duinafzettingen is 
aangelegd. Dit niveau lag op ca. 1,75 tot 2,5 m –mv (1,8 tot 1,0 m –NAP). Vanwege de diepte zijn de 
sleuven trapsgewijs aangelegd. Vlak 2 heeft daarom een breedte van 2 m, waardoor minimaal 210 m2 
(ca. 5% van het terrein) is onderzocht.  

De vlakken en sporen zijn conform het PvE gedocumenteerd. De sporen in vlak 2 zijn onderzocht 
voor zover dat noodzakelijk is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. De sporen in vlak 1 
zijn gecoupeerd en afgewerkt. De hoofdmeetpunten zijn met behulp van een GPS-apparaat 
ingemeten. 



                                                                               IDDS Archeologie rapport 1769  Versie 1.1 (definitief) 
 

 10 

4. Resultaten van het veldwerk 

4.1. Fysische geografie  

4.1.1. Beschrijving van de profielen 
Tijdens het onderzoek werden in de drie werkputten diverse profielen gedocumenteerd. In bijlage 4 
en 5 zijn de locaties van de profielen weergegeven. In werkput 1 werd in P1a en P1b de bovenste 
helft van het oostprofiel tot het niveau van vlak 1 gedocumenteerd (Figuur 2). Hierin zijn van boven 
naar beneden een bouwvoor (S9000), het tweede overstromingsdek (S9008), de laklaag (S9009) en 
het eerste overstromingsdek (S9010) waargenomen. S9008 bestond uit een licht bruine uiterst siltige 
klei (Ks4) met dunne zandbandjes, ijzervlekken en wat organische vlekjes. Daaronder werd de 
laklaag (S9009) aangetroffen welke uit een donkergrijze humeuze uiterst siltige klei (Ks4) bestond. 
Overstromingsdek 1 (S9010) was opgebouwd uit lichtbruingrijs matig siltig zand (Zs2) met daarin 
kleibandjes en ijzervlekjes. Deze gelaagdheid werd over de gehele lengte van werkput 1 aangetroffen 
en ook in de bovenste helft van de profielen in werkput 2 en 3.  

 
Figuur 2: In P1 van werkput 1 werden de twee overstromingsdekken gescheidden door een laklaag. 

In het diepere deel van het oostprofiel van werkput 1 werd aan de zuidzijde wel een variatie 
waargenomen. In de noordelijke 24 m van het profiel is de gelaagdheid, net als in het bovenste deel 
van het profiel, horizontaal gelijk (P2 en P3; Figuur 3). Het bestond vanaf het niveau van vlak 1 uit het 
eerste overstromingsdek (S9010), welke hierboven al is beschreven. Onder S9010 werd S9020, 
S9021 en S9022 aangetroffen. Deze lagen bestonden respectievelijk uit lichtbruine iets humeuze 
matig siltige klei (Ks2) met ijzervlekjes en bovenin enkele zandbandjes, een lichtgrijs matig fijn 
zandbandje en een grijze zeer humeuze slappe sterk siltige klei (Ks3). Hieronder werd een veenlaag 
(S9030) en een donkergrijsbruin sterk humeuze zandlaag (S9031) waargenomen. Deze zijn op het 
duinzand (S9040) afgezet. Het duinzand is donkergrijs van kleur (gereduceerd) en bestond uit matig  
fijn zand.  

Overstromingsdek 2 (S9008) 

Laklaag (S9009) 
Overstromingsdek 1 (S9010) 

Bouwvoor (S9000) 
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Figuur 3: In P2 van werkput 1 was de gelaagdheid vanaf het niveau van vlak 1 uniform en horizontaal. 

Dit beeld komt overeen met dat in het noordelijk deel van werkput 2. 

In het zuidelijk deel van werkput 1 werd in het oostprofiel een geul waargenomen (Figuur 4). De geul 
is door de veenlaag heen gebroken, wat betekent dat de geul jonger is dan de veenlaag. De laag 
9020 en het eerste overstromingsdek (S9010) zijn over de geul afgezet, welke in die periode dus al 
dicht moest zijn. Dit houdt in dat de geul ouder is dan de overstromingspakketten (S9010 en S9020). 
Van de (rest)geul werden in P4 drie vullingen herkend. De afzettingen die ontstaan zijn net na de 
insnijding van de geul (S13.2) bestaan uit grijs zand. De geul is opgevuld met een donkergrijze slappe 
sterk humeuze uiterst siltige klei (Ks4) waarin plantenresten werden herkend (S13.1). Na de 
verlanding werd er nog een laag donkergrijsbruine met lichtgrijze vlekken sterk humeuze uiterst siltige 
klei (Ks4) afgezet (S13.3). 

Overstromingsdek 1 (S9010) 

S9020 

S9021 
S9022 
S9030 

S9031 

S9040 
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Figuur 4: In het zuiden van werkput 1 werd een geulinsnijding waargenomen. 

Op het niveau van vlak 2 (ca. 1,70 m –NAP) werd in de zuidelijke helft van werkput 2 de noordelijke 
oever van een geul aangetroffen (S7). In het zuidelijke deel van werkput 3 werd de zuidoever (S8) 
van dezelfde geul aangetroffen. Doordat de wanden van de geul opgevuld raakte met meer kleiig 
materiaal zijn door inklinking de randen van de geul laagtes geworden. Hierdoor is ook op het niveau 
van vlak 1 al de contour van de geul zichtbaar terwijl in het profiel goed te zien is dat de afzettingen 
op dat niveau niet onderbroken worden door de insnijding van de geul.  

Naar aanleiding van het vooronderzoek werd al een geul verwacht tussen werkput 2 en 3 (Wilbers 
2014). Dit beeld was ontstaan omdat boring 15 van het vooronderzoek sterk afweek van de 
bodemopbouw over de rest van het plangebied. De aanwezigheid van een brede geul van ca. 45 m, 
is dus bevestigd met dit proefsleuvenonderzoek. Op vlak 2 in werkput 2 en 3 werden slechts resten 
van de oevers van de geul waargenomen. De oevers (S7 en S8) bestonden in het tweede vlak uit een 
(donker)bruine sterk siltige klei (Ks3) met plantenresten. De werkelijke insteek van de geul bevind 
zich onder het niveau van vlak 2. Door wateroverlast was het echter niet mogelijk de profielen verder 
te verdiepen om de insteek en de verschillende geulvullingen in beeld te krijgen. De geul is ouder dan 
de veenlaag (S9030), omdat deze over de oevers (S7 en S8) is afgezet. De veenlaag (S9030) is 
boven de geul wel kleiiger dan naast de geul. Dit komt doordat de geul na het verlanden toch een 
laagte in het landschap is gebleven.  In de bovenste helft van de profielen, tot het niveau van vlak 1 
(ca. 0,50 m –NAP), bleef de horizontale gelaagdheid vergelijkbaar met die in werkput 1. Over de 
diepte van de geul is aan de hand van de boringen niet veel te zeggen omdat deze waarschijnlijk aan 
de rand van de geul zijn gezet. Waar de oevers in de ondergrond aanwezig waren, werden wel 
enkele dipjes in de overstromingsdekken waargenomen. Dit heeft met het nazakken van de bodem te 
maken waardoor zoals eerder gezegd ook op vlak 1 de oevers al zichtbaar waren. 

 
4.1.2. Interpretatie 
De bodemopbouw bestaat uit duinzand (S9040), wat werd aangetroffen vanaf ca. 1,50 m –NAP, 
waarop een veenlaag (S9030) heeft kunnen vormen. Op het veen is een klei (S9022), een zandlaag 
(S9021) en weer een kleilaag (S9020) afgezet. Vervolgens is het eerste overstromingsdek ontstaan 
(S9010). Op het eerste overstromingsdek is een laklaag (S9009) ontstaan en daarover is het tweede 
overstromingsdek (S9010) afgezet. Hierboven is de bouwvoor (S9000) gelegen.  

Laklaag (S9009) 

Overstromingsdek 2 (S9008) 

Overstromingsdek 1 (S9010) 

S9020 

S13.1 
S13.2 

S13.3 
S9022 

S9030 

S9040 
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In de lagen werd geen daterend vondstmateriaal aangetroffen. De datering van lagen en sporen is 
afgeleid uit het vooronderzoek (Wilbers 2014). Hierin zijn de lagen gedateerd, naar aanleiding van 
onderzoeken uit de omgeving van het plangebied. In deze archeologische onderzoeken 
(Gemeentewerf, Van den Bos 2014;  Vinkenweg, Corver/Wilbers 2013; Vlietstede, Corver in prep.) 
werd namelijk een vergelijkbare bodemopbouw waargenomen. Daaruit blijkt dat de duinen vanaf het 
Midden Neolithicum geschikt waren voor bewoning. In de Late Bronstijd tot in de IJzertijd raakten de 
duinen begroeid en overdekt met een laag veen. Het eerste overstromingsdek ontstaat waarschijnlijk 
in de Romeinse tijd. De laklaag aan de top van dit pakket dateert waarschijnlijk in de Vroege 
Middeleeuwen en overstromingsdek 2 is vermoedelijk afgezet in de 12e eeuw bij de laatste grote 
overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn.  

Tussen de duintoppen stroomden waarschijnlijk beekjes en geultjes. Voorafgaand aan de vorming 
van het veen is een vrij brede geul (S7/8) in het plangebied ontstaan. In het zuiden van werkput 2 
werd de noordoever aangetroffen en in het zuiden van werkput 3 de zuidoever. Tijdens het 
booronderzoek werd in boring 15 een afwijkende bodemopbouw herkend. Deze boring is in de geul 
geplaatst. De geul is waarschijnlijk in de Prehistorie al verland, omdat de veenlaag zich eroverheen 
heeft kunnen vormen. De geul bleef wel een laagte in het landschap, waardoor het veen op deze 
plaats kleiiger is dan in de rest van het plangebied.  

In het zuiden van werkput 1 werd de insnijding van een tweede geul (S13) waargenomen. Deze geul 
is jonger en waarschijnlijk ook smaller dan de geul S7/8. Deze jongere geul snijdt door de veenlaag 
heen en is afgedekt door het eerste overstromingsdek. De datering van deze geul zal daarom tussen 
de Prehistorie en Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen.  

4.2. Sporen  

In totaal werden dertien sporen geadministreerd, waarvan er vijf van antropogene aard waren. De 
overige acht sporen zijn na het couperen van natuurlijke aard geacht.  

4.2.1. Natuurlijke sporen  
De sporen S1 tot S3 in vlak 1 (0,50 m –NAP) van werkput 1 zijn van natuurlijke aard. Deze kleine 
ronde sporen bleken slechts enkele centimeters diep en onregelmatig van vorm. De kleur en textuur 
van de spoortjes komt overeen met de boven gelegen laklaag (S9009). De sporen zijn waarschijnlijk 
net iets dieper gelegen delen van deze laklaag, welke waarschijnlijk in de vroege Middeleeuwen is 
ontstaan. Dit kan mogelijk door betreding van vee komen.   

Spoor 4 werd in het tweede vlak van werkput 1 op 1,48 m –NAP waargenomen. Het tweede vlak is in 
de top van het duinzand aangelegd, wat op deze diepte gereduceerd is. Spoor 4 is een niet 
gereduceerde vlek in het verder gereduceerde zand. Het betreft dus geen antropogeen spoor, maar 
een natuurlijk verschijnsel. 

In werkput 2 werd in het tweede vlak op 1,57 m –NAP een kuil S12 waargenomen. De kuil wordt 
oversneden door de geul S7 (Figuur 5). S7 is echter de noordelijke oever van de geul. Zoals eerder 
beschreven blijken de oevers door inklinking laagtes te zijn geworden. Het lijkt erop dat op de 
noordelijke oever in deze laagte een reactivering van de geul is geweest waardoor een deel van S12 
is geërodeerd.  
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Figuur 5: In het tweede vlak van werkput 2 werd een kuil (S12) aangetroffen. 

In de coupe is het spoor ook redelijk scherp afgetekend (Figuur 6). De vulling bestond uit grijs 
humeus zand met daarin lichte zandvlekken. In het spoor werd geen vondstmateriaal of houtskool 
waargenomen. Dit doet vermoeden dat de kuil niet antropogeen, maar natuurlijk van aard is. Het gaat 
dan waarschijnlijk om een boomval.  

 
Figuur 6: Het ontstaan van S12 is onduidelijk. Waarschijnlijk gaat het om een boomval. 

S7 

S12 

S7 S12 
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Tijdens het onderzoek werden twee geulen waargenomen. Het gaat om S13, een geul in de 
zuidoosthoek van werkput 1, S7 werd in de zuidelijke helft van werkput 2 waargenomen en S8 in het 
midden van werkput 3. S7 en S8 maken deel uit van dezelfde geul, waarbij S7 de noordoever en S8 
de zuidoever is. In paragraaf 4.1 worden deze geulen besproken. 

4.2.2. Greppels 
In werkput 2 werden twee greppels (S5 en S6) op 1,44 m-NAP aangetroffen (Figuur 7). De greppels 
tekenden zich in het tweede vlak scherp af. S5 heeft een oost-westrichting en was 45 cm breed, 
terwijl S6 licht afbuigt en een noordwest-zuidoostoriëntatie heeft. S6 was in vlak 2 nog 60 cm breed. 
Voor beide sporen is het profiel aan de westzijde gedocumenteerd, om meer inzicht in de opbouw van 
de greppels te krijgen. In het profiel is echter geen duidelijke insteek van de greppels waargenomen. 
De sporen hebben dezelfde venige vulling als de laag erboven S9030. Wel werden bij S6 enkele 
zandbandjes in de venige vulling herkend. Het veenpakket (S9030) leek hier omgewoeld te zijn. 
Doordat de greppels zijn opgevuld met de venige laag S9030 dateren de sporen waarschijnlijk in de 
Prehistorie. In S5 werd een botfragment van een scheenbeen van een jong rund gevonden. De 
greppels S5 en S6 waren respectievelijk nog 6 cm en 10 cm diep, gemeten vanaf vlak 2.  

 
Figuur 7: De greppels S5 (onder) en S6 (boven) tekenden zich scherp af in het tweede vlak van 

werkput 2. 

In werkput 3 is op 1,25 m –NAP de greppel S11 aangetroffen. Het spoor is in het profiel duidelijk 
zichtbaar en is opgevuld met dezelfde venige laag (S9030) die op de top van het duinzand (S9040) 
over het gehele plangebied werd waargenomen (Figuur 8). S11 is ingegraven in de laatste 
opvullingslagen van de geul S7/8. De greppel bleef een laagte in het landschap, waardoor er een 
kleipakket in kon ontstaan. Vanaf het niveau van vlak 2 is het spoor nog 26 cm diep en het had een 
breedte van 1,10 m. In de greppel werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Doordat het spoor is 
ingegraven in de laatste opvulling van de geul S7/8, voordat de veenlaag (S9030) zich kon vormen, 
dateert de greppel waarschijnlijk in de Prehistorie. Waarschijnlijk is de rand van de geul door 
inklinking een lage (natte) plek gebleven en is dit gebruikt als logische plaats voor een greppel t.b.v. 
de afwatering bij de akkers. Parallel aan de geul en de greppel zijn namelijk eergetouw krassen 
aangetroffen (zie onderstaande paragraaf). 

 

S5 

S6 
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Figuur 8: In het tweede vlak van werkput 3 werd de greppel S11 aangetroffen. De greppel is opgevuld 

met een venige vulling met  zandlaagjes, waarop een kleipakket is ontstaan.   

4.2.3. Eergetouwkrassen 
Aan de zuidzijde van werkput 3 werden eergetouwkrassen in de top van het duinzand (S9040) op ca. 
1 m –NAP waargenomen (S9). De sporen dateren waarschijnlijk in de Prehistorie, omdat in die 
periode de duintoppen werden bewoond (Wilbers 2014). De ploegsporen (S9) hebben overwegend 
een zuidwest-noordoostrichting (Figuur 9) en waren aan de westzijde van de werkput tot ca. 2 m 
richting het noorden te volgen en aan de oostzijde tot ca. 4 m te volgen. Dit resulteert in een zone 
eergetouwkrassen (S9) van ca. 6 m2.  De krassen lopen tot en parallel aan de zuidelijke oever van de 
geul S8 en S11. In het profiel zijn de ploegsporen niet goed te herkennen, omdat de cultuurlaag is 
opgenomen in de op het duinzand gelegen veenlaag (S9030). 
 

 
Figuur 9: De eergetouwkrassen (S9) aan de zuidzijde van werkput 3 waren duidelijk zichtbaar in het 

duinzand. 
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4.3. Vondsten 

Tijdens het onderzoek zijn zes vondstnummers uitgedeeld (Tabel 1). De meeste vondsten zijn tijdens 
de aanleg van het vlak gedaan en zijn afkomstig uit de lagen. Uit de bouwvoor S9000 werd een 
spijker (vnr. 1) en een slakkenhuis (vnr. 3) gevonden (Figuur 10). Het slakkenhuis is van een 
Noordhoren (Neptunea antiqua). De Noordhoren is een roofslak van de koudere zeeën, die vooral in 
noordelijke delen van de Noordzee voorkomt.1 De vondst werd op de overgang van de bouwvoor naar 
het tweede overstromingsdek uit vermoedelijk de Middeleeuwen (S9008) ontdekt. 

 
Figuur 10: Op de overgang tussen de bouwvoor en het tweede overstromingsdek werd het 

slakkenhuis van een Noordhoren gevonden. 

Uit het tweede overstromingsdek (S9008) werden verder nog een fragment van een onderkaak van 
een rund (vnr. 2), een deel van een opperarmbeen van een rund (vnr. 5) en een stukje tefriet (vnr. 4) 
gevonden. 

De enige vondst uit een spoor betreft een fragment van een scheenbeen van een jong rund (vnr. 6) 
dat in de greppel S5 werd aangetroffen. De datering van de greppel is nog onduidelijk. Het spoor is 
wel ontstaan voor de vorming van het veen, waarvan wordt aangenomen dat dit vanaf de Bronstijd tot 
aan de Romeinse tijd is gevormd. Een 14C datering van het bot draagt mogelijk bij aan de datering 
van S5 en de veenlaag (S9030). Voor het waarderen van de vindplaats is deze 14C datering niet 
nodig aangezien alle dateringen tussen de Bronstijd tot aan de Romeinse tijd een zelfde (hoge) 
waardering hebben. 

Vondstnummer Spoornummer Vondstcategorie Aantal 

1 S9000 Metaal; Spijker 1 
2 S9008 Dierlijk bot; onderkaak rund 1 
3 S9000 Slakkenhuis; Noordhoren 1 
4 S9008 Natuursteen; tefriet 1 
5 S9008 Dierlijk bot; opperarmbeen rund 1 
6 S5 Dierlijk bot; scheenbeen jong rund 1 
Tabel 1: Vondstenlijst 

 
 
  

                                                      
1 Bron: www.ecomare.nl 
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5. Synthese 

Met dit proefsleuvenonderzoek zijn twee niveaus onderzocht. Het eerste niveau lag op ca. 0,50 m –
NAP en betrof het eerste overstromingsdek. De datering van dit pakket is nog onduidelijk. In het 
vooronderzoek is aangenomen dat dit pakket in de Romeinse tijd is ontstaan. Op dit pakket is een 
laklaag aanwezig dat vermoedelijk in de vroege Middeleeuwen is gevormd. Sporen uit deze periode 
werden derhalve net onder deze laklaag verwacht. Tijdens het onderzoek werden echter geen sporen 
van antropogene aard op dit niveau aangetroffen.  

Het tweede niveau is aangelegd in de top van het duinzand op 1 m tot 1,70 m –NAP. Ook de datering 
van het duinzand is tot nu toe onduidelijk. Vermoedelijk dateert de bewoning op dit vlak in het 
Neolithicum, maar het kan ook later in de Prehistorie zijn bewoond. Op het duinzand is een veenlaag 
ontstaan welke vermoedelijk in de Bronstijd of IJzertijd is ontstaan. 

Gedurende het veldonderzoek werden in de top van het duinzand (S9040) twee greppels (S5, S6) 
aangetroffen. De greppel S11 werd in de laatste opvulling van de geul S7/8 waargenomen. De 
greppels zijn opgevuld met de bovenliggende veenlaag (S9030). De sporen dateren dus van voor de 
vorming van het veen. In de sporen werd geen daterend vondstmateriaal aangetroffen. Stratigrafisch 
gezien zullen de sporen in de Prehistorie dateren. Verder werd in het duinzand een zone met 
eergetouwkrassen (S9) waargenomen. Deze ploegsporen hadden een zuidwest-noordoostrichting en 
liepen parallel aan de geul S7/8. De datering van deze sporen ligt ook in de Prehistorie en zijn 
waarschijnlijk gelijktijdig met de greppel S11. Dit spoor is ingegraven in de laagte aan de zuidzijde 
van de geul en diende waarschijnlijk de watervoorziening/afwatering van de naastgelegen akkers.  
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6. Waardering  

In het plangebied is een vindplaats uit de Prehistorie aangetroffen. Een scherpere datering van de 
vindplaats is op dit moment niet mogelijk, omdat de datering van de stratigrafie op gegevens van 
andere vindplaatsen is gebaseerd. De vindplaats bestaat uit drie greppels (S5, S6 en S11) en een 
zone met eergetouwkrassen (S9). Alle sporen zijn onder de veenlaag (S9030) waargenomen. 

Hieronder is de waardering van de resultaten gepresenteerd volgens de KNA, versie 3.3 (Centraal 
College van Deskundigen 2013). De waardering bestaat uit twee gedeelten; te weten een 
beslissingsdiagram en een scoretabel.  

In de scoretabel worden de resultaten van het onderzoek van een gewicht voorzien. De vindplaatsen, 
die gewaardeerd moeten worden, worden beoordeeld op drie aspecten, namelijk beleving, fysieke 
kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. De score gaat van 1 tot 3. Een laag getal representeert een lage 
waarde en een hoog getal een hoge waarde.  

Waarden Scores Opmerkingen 

Belevingswaarde 

Schoonheid - wordt niet gescoord 

Herinneringswaarde - wordt niet gescoord 

Fysieke kwaliteit 

Gaafheid 3  

Conservering 3  

Inhoudelijke kwaliteit 

Zeldzaamheid 3  

Informatiewaarde 2  

Ensemblewaarde 3  

Representativiteit n.v.t.  

Tabel 1: scoretabel volgens bijlage IV van KNA 3.3 

De fysieke kwaliteit van de vindplaats is hoog. De sporen zijn goed bewaard gebleven, onder andere 
doordat ze zijn afgedekt door een veenlaag. Doordat de sporen zich onder het grondwaterniveau 
bevinden blijven de sporen (en eventuele vondsten) goed geconserveerd. De duintop lijkt niet 
geërodeerd te zijn, aangezien ondiepe eergetouwkrassen (S9) nog werden aangetroffen. 

Ook de inhoudelijke kwaliteit is hoog voor vindplaats 1. Prehistorische sporen in het duinzand zijn, 
door de relatief grote diepte waarop het duinzand wordt aangetroffen, vrij zeldzaam in de regio. Door 
het ontbreken van daterend vondstmateriaal bestaat er nog onduidelijkheid over de datering van de 
verschillende lagen en pakketten in het plangebied. De datering van deze lagen is op basis van het 
vooronderzoek gedaan, waarbij vooral gekeken is naar vergelijkbare lagen en pakketten. In de 
omgeving van het plangebied werd de laklaag (S9009) en de overstromingsdekken (S9008 en 
S9010) ook waargenomen. Ook het duinzand (S9040) en de daarboven gelegen veenlaag (S9030) 
werden in de regio gezien. Sporen in het duinzand bleven echter beperkt tot enkele 
eergetouwkrassen (Vlietstede; Corver in prep), net als deze vindplaats. Echte bewoningssporen uit 
deze periode werden op het duinzand nog niet gevonden. Hierdoor is de informatiewaarde en 
ensemblewaarde van deze vindplaats hoog, aangezien de zoektocht naar de bewoning uit de 
Prehistorie op de duintoppen doorgaat. Naast deze synchrone context is ook de diachrone context in 
de regio van belang.   

Om met de scores uit te maken of de archeologische resten volgens de normen van de KNA (versie 
3.3) behoudenswaardig zijn, worden ze overgebracht naar deel twee, het beslissingsdiagram (Figuur 
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2). In het beslissingdiagram wordt op de basis van de scores in de tabel bepaald of het object 
behoudenswaardig is.  

 
Figuur 9: Beslissingsdiagram conform bijlage IV van de KNA 3.3. 

Uit het door ons uitgevoerde waarderende onderzoek is gebleken, dat er in binnen het plangebied 
een archeologische vindplaats ligt. Uit de tabel en het beslissingsdiagram blijkt, dat de gewaardeerde 
vindplaats hoge archeologische waarde bezit. Door de hoge scores voor de fysieke kwaliteit en de 
inhoudelijke kwaliteit wordt vindplaats 1 behoudenswaardig geacht.  

Wat dit voor gevolgen heeft, staat in de volgende paragraaf, het selectieadvies, beschreven. 

 

  

1. Beleving 

2. Fysieke kwaliteit 

3. Inhoudelijke kwaliteit 

Hoge inhoudelijke kwaliteit? 

4. Representativiteit 

Behoudens-
waardig 

Niet 
behoudens-

waardig 

Bovengemiddelde score 

Bovengemiddelde 
score 

Lage score 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Lage score 
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7. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Hoe ziet de bodemopbouw er uit? In hoeverre is de bodem intact? Komt het overeen met de in 
het booronderzoek gestelde verwachting? 
De bodemopbouw bestaat uit duinzand (S9040), wat werd aangetroffen vanaf ca. 1,50 m –NAP, 
waarop een veenlaag (S9030) heeft kunnen vormen. Op het veen is een klei (S9022), een 
zandlaag (S9021) en weer een kleilaag (S9020) afgezet. Vervolgens is het eerste 
overstromingsdek ontstaan (S9010). Op het eerste overstromingsdek is een laklaag (S9009) 
ontstaan en daarover is het tweede overstromingsdek (S9010) afgezet. Hierboven is de bouwvoor 
(S9000) gelegen. Dit komt overeen met de in het booronderzoek gestelde verwachting. Ook de 
geul die tussen werkput 2 en 3 verwacht werd is aangetroffen. In het zuiden van werkput 2 werd 
de noordoever aangetroffen en in het zuiden van werkput 3 de zuidoever. Tijdens het 
booronderzoek werd in boring 15 een afwijkende bodemopbouw herkend. Deze boring is in de 
geul geplaatst. De geul bleef wel een laagte in het landschap waardoor het veen op deze plaats 
kleiiger is dan in de rest van het plangebied.  

In het zuiden van werkput 1 werd de insnijding van een tweede geul (S13) waargenomen. Deze 
geul is jonger en waarschijnlijk ook smaller dan de geul S7/8. Deze jongere geul snijdt door de 
veenlaag heen en is afgedekt door het eerste overstromingsdek. Dit verschijnsel was bij het 
vooronderzoek niet vastgesteld.  

De bodem is intact. Alleen de top van het vermoedelijk Middeleeuwse overstromingsdek (S9008) 
lijkt omgewerkt en opgenomen in de bouwvoor. Dit werd ook in het booronderzoek al vastgesteld. 

 
 Is met behulp van de boringen en de proefsleuven een nadere begrenzing en datering van de 

geul vast te stellen? 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de noord –en zuidoever van de geul aangetroffen. 
Hierdoor kan de geul begrensd worden. Door de grote diepte waarop de geul werd waargenomen 
en wateroverlast, bleek het niet mogelijk de verschillende geulvullingen te onderzoeken. Daardoor 
werd er geen daterend vondstmateriaal uit de geul aangetroffen. Wel zijn in boring 15 van het 
booronderzoek deze opvullagen gedocumenteerd. De datering van de geul ligt waarschijnlijk in 
de Prehistorie. De geul is afgedekt door een veenlaag, welke in de omgeving van het plangebied 
ook is aangetroffen. Deze laag is waarschijnlijk gevormd vanaf de Late Bronstijd tot IJzertijd.  
 

 Is er sprake van één of meer behoudenswaardige vindplaatsen? Zo nee, wat is hiervoor de 
verklaring? Zo ja, beantwoord de onderstaande vragen: 

 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 
sporenclusters? 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden drie greppels en eergetouwkrassen uit de Prehistorie 
gedocumenteerd (vindplaats 1). De sporen werden in werkput 2 en 3 aangetroffen. Doordat de 
sporen afgedekt zijn met een veenlaag is de kwaliteit van de vindplaats goed. De sporen lijken in 
dezelfde periode te zijn ontstaan, al is de greppel S11 mogelijk iets jonger. De sporen bevinden 
zich ten noorden en zuiden van de geul. Met uitzondering van de locatie van de geul is het hele 
plangebied behoudenswaardig.  
 

 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)? 
Doordat de sporen afgedekt zijn met een veenlaag en zich onder grondwater bevinden is de 
conservering van de vindplaats goed. De gaafheid van de vindplaats is ook uitstekend gezien de 
oppervlakkige eergetouwkrassen nog herkenbaar zijn. 
 

 Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? 
De sporen lijken in dezelfde periode te zijn ontstaan, al is de greppel S11 mogelijk iets jonger. 
 

 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij? 
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De datering van het aangetroffen vondstmateriaal is Middeleeuws of jonger. Het gaat daarbij om 
een spijker, een slakkenhuis, een fragment tefriet en fragmenten runderbot. Slechts één bot werd 
in een greppel met een datering in de Prehistorie aangetroffen. 
 

 Uit welke periode dateren de eventuele sporen? 
De sporen kennen een datering in de Prehistorie. Door het ontbreken van vondstmateriaal is een 
scherpere datering niet mogelijk.  
 

 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten? Is er een relatie 
tussen de resten en de geul en zo ja, hoe kan deze worden omschreven? 
De eergetouwkrassen (S9) werden aan de zuidzijde van de oever van de geul, in de top van het 
duinzand, gevonden. De krassen lijken parallel aan de geul te lopen. Mogelijk was de geul nog 
actief of een depressie in het landschap. De greppels S5 en S6 werden aan de noordzijde van de 
geul aangetroffen. Deze greppels werden in de top van het duinzand waargenomen. De greppel 
S11 werd in de laatste opvulling van de geul gevonden. Alle sporen en de geul waren afgedekt 
door de veenlaag (S9030). 
 

 Zijn er aanwijzingen voor oude perceelsscheidingen? Komen deze overeen met het historische 
kaartmateriaal? 
De aangetroffen greppels dateren in de Prehistorie. Deze staan niet op historisch kaartmateriaal 
aangegeven. Perceelsscheidingen uit latere perioden werden niet aangetroffen. 
 

 Hoe verhouden de aangetroffen resten zich tot de bekende vindplaatsen in de omgeving? 
De bodemopbouw is vergelijkbaar met die van de Gemeentewerf (Van den Bos 2014),  
Vinkenweg (Corver/Wilbers 2013) en Vlietstede (Corver in prep.). Daarnaast werden bij deze 
onderzoeken ook sporen uit de Prehistorie aangetroffen. Bij Vlietstede werden in het duinzand 
ook eergetouwkrassen waargenomen. 
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8. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Gemeente Katwijk is op 21 april en 19 tot en met 22 mei 2015 een inventariserend 
veldonderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het 
plangebied aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente Katwijk. 

Tijdens het onderzoek werd een vindplaats uit de Prehistorie aangetroffen. De sporen betreffen 
enkele greppels en eergetouwkrassen. De sporen zijn afgedekt door een veenlaag en daardoor goed 
geconserveerd. Door de hoge scores voor de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit wordt 
vindplaats 1 behoudenswaardig geacht. Verder werden de oevers van een geul uit de Prehistorie en 
de insteek van een jongere geul herkend. 

8.1. Aanbevelingen 

Op dit moment zijn de plannen voor de herontwikkeling van het plangebied nog niet concreet. 
Vindplaats 1 werd op redelijk grote diepte aangetroffen (1,00 m tot 1,50 m –NAP). Wanneer er geen 
diepe kelders of liftschachten worden aangelegd, kan de vindplaats in situ bewaard blijven. Verstoring 
van de vindplaats door heipalen zal gering zijn, al zal dit afhangen van het heipalenplan. Bij een dicht 
palenplan en/of diepe kelders dan wel liftschachten wordt een opgraving geadviseerd. Doordat op dit 
moment de verstoringsdiepte voor de herontwikkeling nog onbekend is, wordt een evaluatiefase 
geadviseerd wanneer de plannen wel concreet zijn. 

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Katwijk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. 
IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan worden met 
bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden.  

Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de 
Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld 
dienen te worden. Dit kan door het invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de 
InfoDesk  (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 

Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 

antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
silt zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
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Bijlage 3  Beschikking bodem Omgevingsdienst West-Holland 

  



Omgevingsdienst 
West-Holland 

Datum: 
11 juni 2015 

Kenmerk: 
2015012565 

Gemeente Katwij 

KATWIJK 
Contactpersoon: 
M. Münnïnghoff 
m.munninghoff@odwh.nl 

De heer J.R. Brouwer 
Postbus 589 ingekomen d.d. 17 JUN 2015 Postbus 589 
2220 AN KATWIJK 

Zaaknr.: CC: 

Ovb Fvsiek Refereert aan: 

Squitnummer: 
2H060200024 
Zaaknummer: 
2015005823 

VERZONDEN 15 Ml 2015 

Betreft: Toezending beschikking Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg 

Geachte heer Brouwer, 

De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 10 maart 2015 uw melding inzake de 
bodemverontreiniging op de locatie Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg (locatiecode 
ZH060200024) ontvangen. U vraagt om een beschikking over de ernst van de verontreiniging 
en de spoedeisendheid van de sanering. 

Wij hebben besloten dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Hierdoor is er geen aanleiding om de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde beschikking en de kennisgeving die wordt geplaatst 
op onze website. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw M. Münninghoff via 071-4083246 
of m.munninghoff@odwh.nl. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen. 

Dhr. J. Smits 
hoofd afdeling Reguleren 

Bijlage(n): 
beschikking 
kennisgeving 

Telefoon 071-4083100 

Fax 071-4083101 

www.odwh.nl 

Correspondentieadres: 

Postbus 159 

2300 AD Leiden 

Bezoekadres: 

Schipholweg 128 

2316 XD Leiden 



Omgevingsdienst 
West-Holland 

Ons kenmerk: 
2015012558 

Contactpersoon: 
M. Münnmghoff 
m.munninghoff@odwh.nl 

Verzonden: ^ ^ ^ 

Betreft Beschikking Wet bodembescherming (Wbb) Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg 
Locatiecode ZH060200024 

BESCHIKKING VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING (artikel 29 Wbb) 

1. Melding 
De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 10 maart 2015 een melding ontvangen van de 
gemeente Katwijk. De melding betreft een verzoek tot: 

vaststelling of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (artikel 29 eerste 
lid Wbb); 
vaststelling of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke 
verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier 
dat spoedige sanering noodzakelijk is (artikel 37 eerste lid Wbb). 

De melding heeft betrekking op de locatie Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg en is 
geregistreerd onder de locatiecode ZH060200024. 

Bij de melding zijn de volgende documenten aangeleverd: 
1. Verkennend bodemonderzoek J. Oudaanstraat 1 Rijnsburg, Blgg, 77545,10 maart 

1998; 
2. Resultaten herbemonstering grondwater op het perceel J. Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, 

BK, 000217004/JK, 24 februari 2000; 
3. Nader bodemonderzoek Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, BK, 000403001/MS, 5 

april 2000; 
4. Risicobeoordeling Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, BK, 080601001/MS, 11 juni 

2001; 
5. Analyseresultaten monitoring grondwater perceel Joachim Oudaanstraat 1 te 

Rijnsburg, IDDS, 01062895/MX/br f l , 19 juli 2001; 
6. Ontwerpbeschikking provincie Zuid-Holland, DWM/2001/6062, 9 augustus 2001; 
7. Brief provincie Zuid-Holland, beoordeling l e monitoring, DWM/2001/7749, 10 

september 2001; 
8. Beschikking provincie Zuid-Holland, DWM/2001/7942, 21 september 2001; 
9. Analyseresultaten monitoring grondwater Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, IDDS, 

02093906/DL/mon02, 4 oktober 2002; 
10. Brief gemeente Rijnsburg, analyseresultaten 2e monitoring, OBIV1M/259343, 21 

oktober 2002; 
11. Brief provincie Zuid-Holland, beoordeling 2e monitoring, DWM/2002/10395, 5 

november 2002; 
12. Analyseresultaten monitoring grondwater Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, IDDS, 

03054584/DL/mon03,17 juli 2003; 
13. Aanvullend bodemonderzoek Joachim Oudaanstraat 1 te Rijnsburg, Inventerra, 

14-2061-R01AvH, 22 april 2014. 

Telefoon 071-4083100 Correspondentieadres: Bezoekadres: 

Fax 071-4083101 Postbus 159 Schipholweg 128 

www.odwh.nl 2300 AD Leiden 2316 XD Leiden 



Kenmerk: 
2015012558 

Bij het toetsen van de melding gaat de Omgevingsdienst uit van: 
• de Wet bodembescherming; 
• de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant 16675 van 27 juni 2013; 
• NOBO rapport: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling, 12 september 2008; 
• de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland; 

• de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014 - 2017, vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten, 17 december 2013. 

2. Procedure 
Op de totstandkoming van dit besluit zijn afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en de Wbb van toepassing. 
Van de melding heeft de Omgevingsdienst kennis gegeven op de website www.odwh.nl. 

Gedurende zes weken heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
geen zienswijzen naar voren gebracht. 

3. Overwegingen 
Ernst 
De locatie is in gebruik als openbaar groen. Uit de bodemonderzoeken en 
monitoringrapporten uitgevoerd in de periode van 1998 tot 2001, is gebleken dat op de locatie 
bodemverontreiniging aanwezig was. In een volume van tenminste 100 m 3 grondwater 
overschreed de gemiddelde concentratie van nikkel de interventiewaarde voor het 
grondwater. Op grond daarvan heeft de provincie Zuid-Holland vastgesteld dat sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet urgent is (kenmerk 
DWM/2001/7942, datum 21 september 2001). 
Dit verhoogde nikkelgehalte werd veroorzaakt door de voormalige bedrijfsactiviteiten (kweek 
in kassen). Door bemesting vindt er een verstoring van het natuurlijk evenwicht in de bodem 
plaats waardoor zware metalen kunnen oplossen in grondwater. De verwachting is dat, nu de 
kweekactiviteiten beëindigd zijn, het natuurlijk evenwicht zich zal herstellen en het gehalte 
aan nikkel in het grondwater dus zal afnemen. 
Na 2001 zijn een drietal monitoringrondes uitgevoerd en in 2014 is een actualiserend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de grond licht verontreinigd is 
met bestrijdingsmiddelen en dat het grondwater matig verontreinigd is met nikkel. De 
interventiewaarde wordt zowel in de grond als in het grondwater niet overschreden. Omdat de 
genoemde stoffen voorkomen in deze omvang en concentratie is geen sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb. 

Spoedeisendheid 
Indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dient tevens te worden 
vastgesteld of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem ofde mogelijke 
verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier dat 
spoedige sanering noodzakelijk is. Aangezien er echter geen sprake is van een geval van 
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Omgevingsdienst 
West-Holland 

Kenmerk: 
2015012558 

ernstige bodemverontreiniging, is er ook geen aanleiding om de spoedeisendheid van de 
sanering vast te stellen. 

4. Besluit 
Gelet op de hiervoor beschreven overwegingen besluit de Omgevingsdienst het volgende: 

1. Op voornoemde locatie is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (artikel 29 Wbb). Hierdoor is er geen aanleiding om de 
spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

2. De beschikking van de provincie Zuid-Holland van 21 september 2001, kenmerk 
DWM/2001/7942, in te trekken. 

5. Registratie 
De beschikking ernst en spoed is door de provincie Zuid-Holland in 2001 geregistreerd bij het 
Kadaster. Omdat er geen sprake was van een overschrijding van de interventiewaarde in de 
grond, is de publiekrechtelijke beperking bij de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken verwijderd. 

6. Beroep 
Tegen de beschikking kan een beroepschrift worden ingediend, door belanghebbenden die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling een zienswijze 
in te brengen inzake de ontwerpbeschikking. Dit moet binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een beroepsschrift, 
gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, is ingediend bij de Voorzitter van 
genoemde afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezeti. 

Dhr. J. Smits 
hoofd afdeling Reguleren 

Een afschrift wordt verzonden aan: Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. S. Garstman. 
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Omgevingsdienst 
West-Holland 

Beschikking Wet bodembescherming - Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg 

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland 
op 10 maart 2015 een melding ontvangen ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en spoed) van de Wet 
bodembescherming, ingediend door de gemeente Katwijk. Het betreft een verzoek tot het afgeven 
van een beschikking inzake ernst en spoed voor de locatie Joachim Oudaanstraat 1 in Rijnsburg, 
kadastraal bekend B4217 en B6451. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode ZH060200024. 

Beschikking 
Wij hebben besloten dat geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierdoor is 
er geen aanleiding om de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. 

Stukken inzien 
De stukken liggen ter inzage van donderdag 18 juni 2015 tot en met woensdag 29 juli 2015 in het 
gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 in Katwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur 
tot 12.30 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur. De mogelijkheid bestaat om hier op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur een toelichting 
op de ter inzage liggende stukken te krijgen. 

Beroep 
Tegen de beschikking kan een beroepschrift worden ingediend, door belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling een zienswijze in te brengen 
inzake de ontwerpbeschikking. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een beroepsschrift, 
gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, is ingediend bij de Voorzitter van 
genoemde afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Omgevingsdienst, telefoon 
071-4083100. 

Kenmerk: 2015012561 

15 JUN 2015 
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Bijlage 4  Akoestisch onderzoek 

  



 blz. 1 

  

memo 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Onderwerp: Akoestisch onderzoek Collegiantenstraat Rijnsburg 

Datum: 13 januari 2016 

Referte: Marjoke Seidel 

 
De ruimtelijke onderbouwing voorziet in 15 nieuwe woningen aan de Collegiantenstraat in Rijnsburg. Een nieuwe 
woning is een geluidsgevoelige functie waarvoor, indien gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, 
akoestisch onderzoek nodig is. De nabij het projectgebied gelegen Brouwerstraat is een 30 km/h-weg en is daarom op 
grond van de Wgh niet gezoneerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of 
sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

 
Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven- bevinden zich op grond van de Wet 

geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van 

de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging.  

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat 

wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 

wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling 

van een hogere waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te 

boven gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavig situatie bedraagt 63 dB (binnenstedelijk gelegen woning). 

De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in 

het Bouwbesluit neergelegde norm. 

 

30 km/h-wegen 
Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet gezoneerd. 
Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit 
niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels 
noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting 
wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde 
wegen. Vanuit dat oogpunt wordt de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader 
gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 
63 dB als maximaal aanvaardbare waarde.  

 
Aftrek ex artikel 110g Wgh 

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden 

gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van de aftrek 

conform artikel 3.4 uit het Reken- en Meetvoorschrift 2012 is gebruik gemaakt. 

 

Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma 

Geomilieu versie 3.11 van DGMR.  
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De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze 

factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg 

(geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. 

 

Gegevens weg 

Verkeersintensiteiten  

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal 

motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal 

(mvt/etmaal) op de wegen.  

 

De verkeersintensiteiten van de Brouwerstraat zijn afkomstig uit het dynamisch verkeersmodel Katwijk (Goudappel 

Coffeng, 2015) en zijn prognoses van 2030. 

 

Voertuigcategorieën 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 

 

Voor de voertuigverdelingen van de Brouwerstraat is aangesloten bij een standaard voertuigverdeling op een 

stedelijke hoofdweg (RBOI, 2010). 

 

Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het 

algemeen de wettelijk toegestane snelheid.  

 

De maximumsnelheid op de Brouwerstraat bedraagt de maximumsnelheid 30 km/h. 

 

Type wegdek 

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg 

van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee 

worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van 

het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft 

het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.  

 
De Brouwerstraat is uitgevoerd in dicht asfaltbeton.  

 

Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Ruimtelijke gegevens 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en 

de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) 

bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. De voor 

het gebied relevante rijlijnen en de bouwvlakken zijn in dit model ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven 

van het rekenmodel en de invoergegevens. 

 

Rijlijnen 

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.  

 

Waarneempunten 

De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de 

geluidsgevoelige objecten. De woningen hebben in totaal één bouwlaag. De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 

m. 

 

Sectorhoek en reflecties 
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Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 

2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze 

projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren. 

 
Onderzoek 
In figuur 1 is de geluidsbelasting ter plaatse van de verschillende bouwvlakken weergegeven ten gevolge van het 
verkeer op de Brouwerstraat. Het bouwvlak geeft niet de exacte ligging van de woningen aan. Vanuit een 
worstcasebenadering is een bouwvlak op de grens van het projectgebied geplaatst. Hieruit blijkt dat de maximale 
geluidsbelasting op de grens van het projectgebied maximaal 37 dB bedraagt. De richtwaarde van 48 dB wordt dan 
ook niet overschreden. Zodoende kan gesteld worden dat de richtwaarde niet wordt overschreden als het bouwvlak 
op een andere locatie binnen het projectgebied zou liggen.  

 

 
Figuur 1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Brouwerstraat 

 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
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Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Brouwerstraat de richtwaarde van 48 dB op het 

bouwvlak van de nieuwe woningen niet wordt overschreden. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling niet 

in de weg. 
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Bijlage 1 Verkeersgegevens 
 



Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)

Brouwerstraat W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30  14150,00   6,70   2,70   1,10  93,46

13-1-2016 15:48:45Geomilieu V3.11



Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Lengte

 93,46  93,46   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46           512,39

13-1-2016 15:48:45Geomilieu V3.11
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Bijlage 2 Invoergegevens 
 





Toetspunten

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

00      1,50 -- -- -- -- -- Ja
01      1,50 -- -- -- -- -- Ja
02      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04      1,50 -- -- -- -- -- Ja

05      1,50 -- -- -- -- -- Ja
06      1,50 -- -- -- -- -- Ja
07      1,50 -- -- -- -- -- Ja
08      1,50 -- -- -- -- -- Ja
09      1,50 -- -- -- -- -- Ja

10      1,50 -- -- -- -- -- Ja
11      1,50 -- -- -- -- -- Ja
12      1,50 -- -- -- -- -- Ja
13      1,50 -- -- -- -- -- Ja
14      1,50 -- -- -- -- -- Ja

15      1,50 -- -- -- -- -- Ja
16      1,50 -- -- -- -- -- Ja

13-1-2016 14:36:22Geomilieu V3.11



Bijlage 3 Rekenresultaten Brouwerstraat 
 
 

 



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Brouwerstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Akoestisch onderzoek

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

00_A 1,50 31,25
01_A 1,50 30,89
02_A 1,50 30,90
03_A 1,50 30,67
04_A 1,50 30,52

05_A 1,50 30,56
06_A 1,50 31,39
07_A 1,50 31,63
08_A 1,50 31,75
09_A 1,50 31,53

10_A 1,50 28,66
11_A 1,50 21,52
12_A 1,50 23,82
13_A 1,50 21,69
14_A 1,50 21,61

15_A 1,50 22,86
16_A 1,50 28,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-1-2016 15:48:32Geomilieu V3.11
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 21 
april 2015 en van 19 tot en met 22 mei 2015, een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 
uitgevoerd aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg (gemeente Katwijk). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied. Van de herontwikkeling zijn nog geen 
specifieke plannen bekend. Vooronderzoek in de vorm van een bureau- en booronderzoek heeft 
uitgewezen dat in het plangebied minimaal vier archeologische niveaus aanwezig zijn, waarvan twee 
met een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode 
Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen. 

Tijdens het onderzoek werd een vindplaats uit de Prehistorie aangetroffen. De sporen betreffen 
enkele greppels en eergetouwkrassen. De sporen zijn afgedekt door een veenlaag en daardoor goed 
geconserveerd. Door de hoge scores voor de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit wordt 
vindplaats 1 behoudenswaardig geacht. Verder werden de oevers van een geul uit de Prehistorie en 
de insteek van een jongere geul herkend. 

Op dit moment zijn de plannen voor de herontwikkeling van het plangebied nog niet concreet. 
Vindplaats 1 werd op redelijk grote diepte aangetroffen (1,00 m tot 1,50 m –NAP). Wanneer er geen 
diepe kelders of liftschachten worden aangelegd, kan de vindplaats in situ bewaard blijven. Verstoring 
van de vindplaats door heipalen zal gering zijn, al zal dit afhangen van het heipalenplan. Bij een dicht 
palenplan en/of diepe kelders dan wel liftschachten wordt een opgraving geadviseerd. Doordat op dit 
moment de verstoringsdiepte voor de herontwikkeling nog onbekend is, wordt een evaluatiefase 
geadviseerd wanneer de plannen wel concreet zijn. 
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1. Inleiding 

1.1. Onderzoekskader  

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 21 
april 2015 en van 19 tot en met 22 mei 2015, een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 
uitgevoerd aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg (gemeente Katwijk). De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van het plangebied. Van de herontwikkeling zijn nog geen 
specifieke plannen bekend. Vooronderzoek in de vorm van een bureau- en booronderzoek heeft 
uitgewezen dat in het plangebied minimaal vier archeologische niveaus aanwezig zijn, waarvan twee 
met een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode 
Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen.  
 
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen in het plangebied is het nodig om te inventariseren of er 
archeologische resten aanwezig zijn en of deze behoudenswaardig zijn.  Op basis van het bureau- en 
verkennend booronderzoek heeft IDDS Archeologie vastgesteld dat er voor twee niveaus in het 
plangebied een hoge archeologische verwachting bestaat, welke het beste door middel van 
proefsleuven kunnen worden onderzocht. De gemeente Katwijk heeft deze aanbeveling 
overgenomen, wat resulteerde in de aanleg van drie proefsleuven met een karterend-waarderend 
karakter, gericht op de twee niveaus met een hoge archeologische verwachting. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.3 (KNA; 
Centraal College van Deskundigen 2013) en conform het Programma van Eisen (PvE) dat voor dit 
onderzoek is opgesteld door S. Moerman van IDDS Archeologie (Moerman 2015). Het veldwerk is 
uitgevoerd door P.A. van den Bos (senior archeoloog, projectleider), Y. Meijer (senior archeoloog), 
B.A. Corver (senior archeoloog), K. van Veen (veldarcheoloog). 

Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek. 

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven is het aanvullen en toetsen van 
de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek en 
verkennend booronderzoek (Wilbers 2014). Aan de hand van het veldonderzoek wordt informatie 
verkregen omtrent de aanwezige archeologische waarden (aard, omvang, datering, gaafheid, 
conservering en inhoudelijke kwaliteit). Vervolgens wordt een waardering van de archeologische 
waarden in het plangebied opgesteld.  

De vraagstelling is gericht op het inzicht verschaffen in de archeologische relicten in het plangebied. 
Bij afwezigheid van archeologische resten dient daarvoor een verklaring gegeven te worden. 

Om de doelstelling te realiseren dient op de volgende onderzoeksvragen een antwoord te worden 
gegeven: 

 Hoe ziet de bodemopbouw er uit? In hoeverre is de bodem intact? Komt het overeen met de in 
het booronderzoek gestelde verwachting? 

 Is met behulp van de boringen en de proefsleuven een nadere begrenzing en datering van de 
geul vast te stellen? 

 Is er sprake van één of meer behoudenswaardige vindplaatsen? Zo nee, wat is hiervoor de 
verklaring? Zo ja, beantwoord de onderstaande vragen: 

 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 
sporenclusters? 

 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)? 
 Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? 
 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij? 
 Uit welke periode dateren de eventuele sporen? 
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 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten? Is er een relatie 
tussen de resten en de geul en zo ja, hoe kan deze worden omschreven? 

 Zijn er aanwijzingen voor oude perceelsscheidingen? Komen deze overeen met het historische 
kaartmateriaal? 

 Hoe verhouden de aangetroffen resten zich tot de bekende vindplaatsen in de omgeving? 

1.3. Ligging van het plangebied 

De ligging van het onderzochte gebied, oftewel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het 
plangebied ligt in Rijnsburg en wordt aan de noordzijde begrensd door de Joachim Oudaanstraat, aan 
de oostzijde door de Collegiantenstraat, aan de zuidzijde door de Van der Koddestraat en aan de 
westzijde door de Brouwerstraat. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn nader 
weergegeven in bijlage 3. Ten tijde van het veldonderzoek was het plangebied in gebruik als grasland 
(Figuur 1). 

 
Figuur 1: Locatie van het onderzoeksgebied. Het plangebied is met rood aangegeven (bron: Google 

maps). 
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2. Vooronderzoek 

Cultuurlandschap 

Het plangebied heeft sinds waarschijnlijk het Midden Neolithicum achtereenvolgens gelegen in het 
estuarium van de Oude Rijn, op een duincomplex, in een veengebied, in een komgebied, in een 
begroeid overstromingsgebied en in een getijdegebied. De datering van het estuarium is niet duidelijk, 
maar het landschap was waarschijnlijk aanwezig in het Midden Neolithicum. De duinen ontstonden op 
de estuariene afzettingen aan het einde van het Midden Neolithicum en tussen de duinen stroomde 
mogelijk af en toe een riviertje of een kreekje. Deze duinen hebben waarschijnlijk een tijd aan het 
maaiveld gelegen, waardoor het zand kon ontkalken en waardoor er bodemvorming kon optreden. 
Veenvorming trad in deze regio, in de strandvlaktes, meestal pas vanaf de Late Bronstijd en dan 
vooral in de laagstgelegen delen van het landschap. De hogere delen zijn waarschijnlijk pas in de 
IJzertijd bedekt geraakt met veen (Wilbers 2014).  

In het plangebied is sprake van twee overstromingsdekken. Overstromingsdek 1 dateert waarschijnlijk 
uit de Romeinse tijd. In de laklaag aan de top van dit pakket mogen vindplaatsen uit de Vroege 
Middeleeuwen worden verwacht. Overstromingsdek 2 is waarschijnlijk afgezet in de 12e eeuw bij de 
laatste grote overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn. De top van dit pakket is 
verstoord door landbouwactiviteiten en bouw- en sloopwerkzaamheden (Wilbers 2014). 

Archeologie 

Binnen de onderzoeksstraal van ongeveer 500 m bevinden zich twee archeologische terreinen. Het 
betreft ten eerste een archeologisch monument (Terrein van zeer hoge archeologische waarde, 
beschermd; monument 1148) van een Merovingisch grafveld dat ligt in een binnenbocht van de Vliet 
op ongeveer 300 m ten noordoosten van het plangebied. Uit Dijkstra (2011) blijkt dat het grafveld 
bestaat uit inhumaties en crematies die aanwezig zijn in het pakket getijdeafzettingen. Onder de 
getijdeafzettingen komen strandwalafzettingen voor, waarschijnlijk vooral in de vorm van duinen. De 
exacte hoogteligging van de archeologische vindplaats is onbekend. Het tweede archeologisch terrein 
betreft een terrein van zeer hoge archeologische waarde op ongeveer 500 m ten zuidwesten van het 
plangebied, het terrein van de voormalige abdij van Rijnsburg uit de Late Middeleeuwen (monument 
3074). Binnen dit monument zijn ook resten gevonden van bewoning in de Vroege Middeleeuwen. De 
resten uit de Vroege en Late Middeleeuwen zijn aangetroffen op een niveau van ongeveer 0,5 m 
NAP. 

Rondom het plangebied zijn in ARCHIS tientallen onderzoeken opgenomen. Het betreft veelal 
archeologische vooronderzoeken waarbij de bodem onderzocht is met boringen. Ook proefsleuven en 
opgravingen zijn in de omgeving uitgevoerd, zoals aan de Vinkenweg (Corver/Wilbers 2013), bij de 
gemeentewerf (Van den Bos 2014), Vlietstede (Corver in prep.) en alle onderzoeken aan het 
Merovingische grafveld (Dijkstra 2011). De belangrijkste waarnemingen van buiten de archeologische 
monumenten zijn: het aantreffen van de omgrachting van de ringwalburg van Rijnsburg uit de 9e-10e 
eeuw (Corver in prep.), verschillende waarnemingen van aardewerk en dergelijke uit de Vroege 
Middeleeuwen in de kern van Rijnsburg (waarnemingen 24185, 33477), mogelijke bewoningsresten 
uit de IJzertijd op een overspoelde en deels geërodeerde duin aan de Vinkenweg (Corver/Wilbers 
2013) en de waarnemingen van houtskool, huttenleem of een cultuurlaag onder de getijdeafzettingen 
(verschillende waarnemingen in ARCHIS). Bij Vlietstede bevond zich een dergelijke cultuurlaag ook 
onder de gracht van de ringwalburg en in deze laag zijn ook archeologische sporen van onbekende 
ouderdom aangetroffen (Corver in prep.). Ook op de gemeentewerf kwam dit archeologische niveau 
voor. Hoewel daarin geen indicatoren werden aangetroffen, leek de humeuze laag wel geploegd en 
kwamen er betredingssporen van vee voor (Van den Bos 2014). 

Historie 

Op historisch kaartmateriaal tussen de 16e eeuw en halverwege de 20e eeuw staat het plangebied als 
niet bebouwd aangegeven (Van der Kuil 2002, watwaswaar.nl). Uit de kaarten blijkt dat de 
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Brouwerstraat (vroeger steeg genoemd) al sinds de 16e eeuw bestaat. Het plangebied was al die tijd 
waarschijnlijk in gebruik als tuingrond. Pas rond 1960 zijn de omliggende wegen, Joachim 
Oudaanstraat en de Collegiantensstraat, aangelegd en zijn hieraan woningen gebouwd. Het 
plangebied bleef in gebruik als tuingrond en was bebouwd met kassen. Deze kassen zijn vlak voor 
het onderzoek van Van der Kuil (2002) verwijderd en sindsdien heeft het terrein braak gelegen. 
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3. Werkwijze 

In het plangebied zijn twee proefsleuven aangelegd van 4 bij 30 m en één proefsleuf van 4 bij 45 m 
(WP 1-3). Werkput 1 en 2 zijn conform het PvE aangelegd. Werkput 3 is ca. 5 m richting het westen 
en 2 m richting het noorden verplaatst, omdat dit logistiek beter uit kwam (bijlage 3). Dit had verder 
geen gevolgen voor de locatiekeuze, zoals deze in het PvE was vastgesteld. 

Tijdens de aanleg van het eerste vlak in werkput 1 (WP1) op 21 april 2015 werd in de bovenste 50 cm 
redelijk veel asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het betrof vast gebonden plaatmateriaal van 
asbest. Doordat onduidelijk was om hoeveel asbest het ging en of er gedegen onderzoek was 
gepleegd, is het werk stilgelegd. In de weken daar opvolgend is asbestonderzoek uitgevoerd en 19 
mei 2015 is het archeologisch onderzoek voortgezet.  

In de proefsleuven zijn twee vlakken aangelegd op de niveaus zoals die tijdens het vooronderzoek 
zijn bepaald. Het eerste vlak is direct onder de laklaag in de top van overstromingsdek 1 aangelegd. 
Dit niveau werd op ca. 1,0 tot 1,3 m –mv (0,5 tot 0,4 m –NAP) aangetroffen. Vlak 1 was had een 
breedte van 4 m, zodat 420 m2 (ca. 10% van het terrein) kon worden onderzocht. Vanaf vlak 1 is 
laagsgewijs doorgegraven tot het niveau van vlak 2, welke in de top van de duinafzettingen is 
aangelegd. Dit niveau lag op ca. 1,75 tot 2,5 m –mv (1,8 tot 1,0 m –NAP). Vanwege de diepte zijn de 
sleuven trapsgewijs aangelegd. Vlak 2 heeft daarom een breedte van 2 m, waardoor minimaal 210 m2 
(ca. 5% van het terrein) is onderzocht.  

De vlakken en sporen zijn conform het PvE gedocumenteerd. De sporen in vlak 2 zijn onderzocht 
voor zover dat noodzakelijk is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. De sporen in vlak 1 
zijn gecoupeerd en afgewerkt. De hoofdmeetpunten zijn met behulp van een GPS-apparaat 
ingemeten. 
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4. Resultaten van het veldwerk 

4.1. Fysische geografie  

4.1.1. Beschrijving van de profielen 
Tijdens het onderzoek werden in de drie werkputten diverse profielen gedocumenteerd. In bijlage 4 
en 5 zijn de locaties van de profielen weergegeven. In werkput 1 werd in P1a en P1b de bovenste 
helft van het oostprofiel tot het niveau van vlak 1 gedocumenteerd (Figuur 2). Hierin zijn van boven 
naar beneden een bouwvoor (S9000), het tweede overstromingsdek (S9008), de laklaag (S9009) en 
het eerste overstromingsdek (S9010) waargenomen. S9008 bestond uit een licht bruine uiterst siltige 
klei (Ks4) met dunne zandbandjes, ijzervlekken en wat organische vlekjes. Daaronder werd de 
laklaag (S9009) aangetroffen welke uit een donkergrijze humeuze uiterst siltige klei (Ks4) bestond. 
Overstromingsdek 1 (S9010) was opgebouwd uit lichtbruingrijs matig siltig zand (Zs2) met daarin 
kleibandjes en ijzervlekjes. Deze gelaagdheid werd over de gehele lengte van werkput 1 aangetroffen 
en ook in de bovenste helft van de profielen in werkput 2 en 3.  

 
Figuur 2: In P1 van werkput 1 werden de twee overstromingsdekken gescheidden door een laklaag. 

In het diepere deel van het oostprofiel van werkput 1 werd aan de zuidzijde wel een variatie 
waargenomen. In de noordelijke 24 m van het profiel is de gelaagdheid, net als in het bovenste deel 
van het profiel, horizontaal gelijk (P2 en P3; Figuur 3). Het bestond vanaf het niveau van vlak 1 uit het 
eerste overstromingsdek (S9010), welke hierboven al is beschreven. Onder S9010 werd S9020, 
S9021 en S9022 aangetroffen. Deze lagen bestonden respectievelijk uit lichtbruine iets humeuze 
matig siltige klei (Ks2) met ijzervlekjes en bovenin enkele zandbandjes, een lichtgrijs matig fijn 
zandbandje en een grijze zeer humeuze slappe sterk siltige klei (Ks3). Hieronder werd een veenlaag 
(S9030) en een donkergrijsbruin sterk humeuze zandlaag (S9031) waargenomen. Deze zijn op het 
duinzand (S9040) afgezet. Het duinzand is donkergrijs van kleur (gereduceerd) en bestond uit matig  
fijn zand.  

Overstromingsdek 2 (S9008) 

Laklaag (S9009) 
Overstromingsdek 1 (S9010) 

Bouwvoor (S9000) 
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Figuur 3: In P2 van werkput 1 was de gelaagdheid vanaf het niveau van vlak 1 uniform en horizontaal. 

Dit beeld komt overeen met dat in het noordelijk deel van werkput 2. 

In het zuidelijk deel van werkput 1 werd in het oostprofiel een geul waargenomen (Figuur 4). De geul 
is door de veenlaag heen gebroken, wat betekent dat de geul jonger is dan de veenlaag. De laag 
9020 en het eerste overstromingsdek (S9010) zijn over de geul afgezet, welke in die periode dus al 
dicht moest zijn. Dit houdt in dat de geul ouder is dan de overstromingspakketten (S9010 en S9020). 
Van de (rest)geul werden in P4 drie vullingen herkend. De afzettingen die ontstaan zijn net na de 
insnijding van de geul (S13.2) bestaan uit grijs zand. De geul is opgevuld met een donkergrijze slappe 
sterk humeuze uiterst siltige klei (Ks4) waarin plantenresten werden herkend (S13.1). Na de 
verlanding werd er nog een laag donkergrijsbruine met lichtgrijze vlekken sterk humeuze uiterst siltige 
klei (Ks4) afgezet (S13.3). 

Overstromingsdek 1 (S9010) 

S9020 

S9021 
S9022 
S9030 

S9031 

S9040 
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Figuur 4: In het zuiden van werkput 1 werd een geulinsnijding waargenomen. 

Op het niveau van vlak 2 (ca. 1,70 m –NAP) werd in de zuidelijke helft van werkput 2 de noordelijke 
oever van een geul aangetroffen (S7). In het zuidelijke deel van werkput 3 werd de zuidoever (S8) 
van dezelfde geul aangetroffen. Doordat de wanden van de geul opgevuld raakte met meer kleiig 
materiaal zijn door inklinking de randen van de geul laagtes geworden. Hierdoor is ook op het niveau 
van vlak 1 al de contour van de geul zichtbaar terwijl in het profiel goed te zien is dat de afzettingen 
op dat niveau niet onderbroken worden door de insnijding van de geul.  

Naar aanleiding van het vooronderzoek werd al een geul verwacht tussen werkput 2 en 3 (Wilbers 
2014). Dit beeld was ontstaan omdat boring 15 van het vooronderzoek sterk afweek van de 
bodemopbouw over de rest van het plangebied. De aanwezigheid van een brede geul van ca. 45 m, 
is dus bevestigd met dit proefsleuvenonderzoek. Op vlak 2 in werkput 2 en 3 werden slechts resten 
van de oevers van de geul waargenomen. De oevers (S7 en S8) bestonden in het tweede vlak uit een 
(donker)bruine sterk siltige klei (Ks3) met plantenresten. De werkelijke insteek van de geul bevind 
zich onder het niveau van vlak 2. Door wateroverlast was het echter niet mogelijk de profielen verder 
te verdiepen om de insteek en de verschillende geulvullingen in beeld te krijgen. De geul is ouder dan 
de veenlaag (S9030), omdat deze over de oevers (S7 en S8) is afgezet. De veenlaag (S9030) is 
boven de geul wel kleiiger dan naast de geul. Dit komt doordat de geul na het verlanden toch een 
laagte in het landschap is gebleven.  In de bovenste helft van de profielen, tot het niveau van vlak 1 
(ca. 0,50 m –NAP), bleef de horizontale gelaagdheid vergelijkbaar met die in werkput 1. Over de 
diepte van de geul is aan de hand van de boringen niet veel te zeggen omdat deze waarschijnlijk aan 
de rand van de geul zijn gezet. Waar de oevers in de ondergrond aanwezig waren, werden wel 
enkele dipjes in de overstromingsdekken waargenomen. Dit heeft met het nazakken van de bodem te 
maken waardoor zoals eerder gezegd ook op vlak 1 de oevers al zichtbaar waren. 

 
4.1.2. Interpretatie 
De bodemopbouw bestaat uit duinzand (S9040), wat werd aangetroffen vanaf ca. 1,50 m –NAP, 
waarop een veenlaag (S9030) heeft kunnen vormen. Op het veen is een klei (S9022), een zandlaag 
(S9021) en weer een kleilaag (S9020) afgezet. Vervolgens is het eerste overstromingsdek ontstaan 
(S9010). Op het eerste overstromingsdek is een laklaag (S9009) ontstaan en daarover is het tweede 
overstromingsdek (S9010) afgezet. Hierboven is de bouwvoor (S9000) gelegen.  

Laklaag (S9009) 

Overstromingsdek 2 (S9008) 

Overstromingsdek 1 (S9010) 

S9020 

S13.1 
S13.2 

S13.3 
S9022 

S9030 

S9040 
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In de lagen werd geen daterend vondstmateriaal aangetroffen. De datering van lagen en sporen is 
afgeleid uit het vooronderzoek (Wilbers 2014). Hierin zijn de lagen gedateerd, naar aanleiding van 
onderzoeken uit de omgeving van het plangebied. In deze archeologische onderzoeken 
(Gemeentewerf, Van den Bos 2014;  Vinkenweg, Corver/Wilbers 2013; Vlietstede, Corver in prep.) 
werd namelijk een vergelijkbare bodemopbouw waargenomen. Daaruit blijkt dat de duinen vanaf het 
Midden Neolithicum geschikt waren voor bewoning. In de Late Bronstijd tot in de IJzertijd raakten de 
duinen begroeid en overdekt met een laag veen. Het eerste overstromingsdek ontstaat waarschijnlijk 
in de Romeinse tijd. De laklaag aan de top van dit pakket dateert waarschijnlijk in de Vroege 
Middeleeuwen en overstromingsdek 2 is vermoedelijk afgezet in de 12e eeuw bij de laatste grote 
overstroming van het mondingsgebied van de Oude Rijn.  

Tussen de duintoppen stroomden waarschijnlijk beekjes en geultjes. Voorafgaand aan de vorming 
van het veen is een vrij brede geul (S7/8) in het plangebied ontstaan. In het zuiden van werkput 2 
werd de noordoever aangetroffen en in het zuiden van werkput 3 de zuidoever. Tijdens het 
booronderzoek werd in boring 15 een afwijkende bodemopbouw herkend. Deze boring is in de geul 
geplaatst. De geul is waarschijnlijk in de Prehistorie al verland, omdat de veenlaag zich eroverheen 
heeft kunnen vormen. De geul bleef wel een laagte in het landschap, waardoor het veen op deze 
plaats kleiiger is dan in de rest van het plangebied.  

In het zuiden van werkput 1 werd de insnijding van een tweede geul (S13) waargenomen. Deze geul 
is jonger en waarschijnlijk ook smaller dan de geul S7/8. Deze jongere geul snijdt door de veenlaag 
heen en is afgedekt door het eerste overstromingsdek. De datering van deze geul zal daarom tussen 
de Prehistorie en Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen.  

4.2. Sporen  

In totaal werden dertien sporen geadministreerd, waarvan er vijf van antropogene aard waren. De 
overige acht sporen zijn na het couperen van natuurlijke aard geacht.  

4.2.1. Natuurlijke sporen  
De sporen S1 tot S3 in vlak 1 (0,50 m –NAP) van werkput 1 zijn van natuurlijke aard. Deze kleine 
ronde sporen bleken slechts enkele centimeters diep en onregelmatig van vorm. De kleur en textuur 
van de spoortjes komt overeen met de boven gelegen laklaag (S9009). De sporen zijn waarschijnlijk 
net iets dieper gelegen delen van deze laklaag, welke waarschijnlijk in de vroege Middeleeuwen is 
ontstaan. Dit kan mogelijk door betreding van vee komen.   

Spoor 4 werd in het tweede vlak van werkput 1 op 1,48 m –NAP waargenomen. Het tweede vlak is in 
de top van het duinzand aangelegd, wat op deze diepte gereduceerd is. Spoor 4 is een niet 
gereduceerde vlek in het verder gereduceerde zand. Het betreft dus geen antropogeen spoor, maar 
een natuurlijk verschijnsel. 

In werkput 2 werd in het tweede vlak op 1,57 m –NAP een kuil S12 waargenomen. De kuil wordt 
oversneden door de geul S7 (Figuur 5). S7 is echter de noordelijke oever van de geul. Zoals eerder 
beschreven blijken de oevers door inklinking laagtes te zijn geworden. Het lijkt erop dat op de 
noordelijke oever in deze laagte een reactivering van de geul is geweest waardoor een deel van S12 
is geërodeerd.  
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Figuur 5: In het tweede vlak van werkput 2 werd een kuil (S12) aangetroffen. 

In de coupe is het spoor ook redelijk scherp afgetekend (Figuur 6). De vulling bestond uit grijs 
humeus zand met daarin lichte zandvlekken. In het spoor werd geen vondstmateriaal of houtskool 
waargenomen. Dit doet vermoeden dat de kuil niet antropogeen, maar natuurlijk van aard is. Het gaat 
dan waarschijnlijk om een boomval.  

 
Figuur 6: Het ontstaan van S12 is onduidelijk. Waarschijnlijk gaat het om een boomval. 

S7 

S12 

S7 S12 
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Tijdens het onderzoek werden twee geulen waargenomen. Het gaat om S13, een geul in de 
zuidoosthoek van werkput 1, S7 werd in de zuidelijke helft van werkput 2 waargenomen en S8 in het 
midden van werkput 3. S7 en S8 maken deel uit van dezelfde geul, waarbij S7 de noordoever en S8 
de zuidoever is. In paragraaf 4.1 worden deze geulen besproken. 

4.2.2. Greppels 
In werkput 2 werden twee greppels (S5 en S6) op 1,44 m-NAP aangetroffen (Figuur 7). De greppels 
tekenden zich in het tweede vlak scherp af. S5 heeft een oost-westrichting en was 45 cm breed, 
terwijl S6 licht afbuigt en een noordwest-zuidoostoriëntatie heeft. S6 was in vlak 2 nog 60 cm breed. 
Voor beide sporen is het profiel aan de westzijde gedocumenteerd, om meer inzicht in de opbouw van 
de greppels te krijgen. In het profiel is echter geen duidelijke insteek van de greppels waargenomen. 
De sporen hebben dezelfde venige vulling als de laag erboven S9030. Wel werden bij S6 enkele 
zandbandjes in de venige vulling herkend. Het veenpakket (S9030) leek hier omgewoeld te zijn. 
Doordat de greppels zijn opgevuld met de venige laag S9030 dateren de sporen waarschijnlijk in de 
Prehistorie. In S5 werd een botfragment van een scheenbeen van een jong rund gevonden. De 
greppels S5 en S6 waren respectievelijk nog 6 cm en 10 cm diep, gemeten vanaf vlak 2.  

 
Figuur 7: De greppels S5 (onder) en S6 (boven) tekenden zich scherp af in het tweede vlak van 

werkput 2. 

In werkput 3 is op 1,25 m –NAP de greppel S11 aangetroffen. Het spoor is in het profiel duidelijk 
zichtbaar en is opgevuld met dezelfde venige laag (S9030) die op de top van het duinzand (S9040) 
over het gehele plangebied werd waargenomen (Figuur 8). S11 is ingegraven in de laatste 
opvullingslagen van de geul S7/8. De greppel bleef een laagte in het landschap, waardoor er een 
kleipakket in kon ontstaan. Vanaf het niveau van vlak 2 is het spoor nog 26 cm diep en het had een 
breedte van 1,10 m. In de greppel werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Doordat het spoor is 
ingegraven in de laatste opvulling van de geul S7/8, voordat de veenlaag (S9030) zich kon vormen, 
dateert de greppel waarschijnlijk in de Prehistorie. Waarschijnlijk is de rand van de geul door 
inklinking een lage (natte) plek gebleven en is dit gebruikt als logische plaats voor een greppel t.b.v. 
de afwatering bij de akkers. Parallel aan de geul en de greppel zijn namelijk eergetouw krassen 
aangetroffen (zie onderstaande paragraaf). 

 

S5 

S6 
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Figuur 8: In het tweede vlak van werkput 3 werd de greppel S11 aangetroffen. De greppel is opgevuld 

met een venige vulling met  zandlaagjes, waarop een kleipakket is ontstaan.   

4.2.3. Eergetouwkrassen 
Aan de zuidzijde van werkput 3 werden eergetouwkrassen in de top van het duinzand (S9040) op ca. 
1 m –NAP waargenomen (S9). De sporen dateren waarschijnlijk in de Prehistorie, omdat in die 
periode de duintoppen werden bewoond (Wilbers 2014). De ploegsporen (S9) hebben overwegend 
een zuidwest-noordoostrichting (Figuur 9) en waren aan de westzijde van de werkput tot ca. 2 m 
richting het noorden te volgen en aan de oostzijde tot ca. 4 m te volgen. Dit resulteert in een zone 
eergetouwkrassen (S9) van ca. 6 m2.  De krassen lopen tot en parallel aan de zuidelijke oever van de 
geul S8 en S11. In het profiel zijn de ploegsporen niet goed te herkennen, omdat de cultuurlaag is 
opgenomen in de op het duinzand gelegen veenlaag (S9030). 
 

 
Figuur 9: De eergetouwkrassen (S9) aan de zuidzijde van werkput 3 waren duidelijk zichtbaar in het 

duinzand. 



                                                                               IDDS Archeologie rapport 1769  Versie 1.1 (definitief) 
 

 17 

4.3. Vondsten 

Tijdens het onderzoek zijn zes vondstnummers uitgedeeld (Tabel 1). De meeste vondsten zijn tijdens 
de aanleg van het vlak gedaan en zijn afkomstig uit de lagen. Uit de bouwvoor S9000 werd een 
spijker (vnr. 1) en een slakkenhuis (vnr. 3) gevonden (Figuur 10). Het slakkenhuis is van een 
Noordhoren (Neptunea antiqua). De Noordhoren is een roofslak van de koudere zeeën, die vooral in 
noordelijke delen van de Noordzee voorkomt.1 De vondst werd op de overgang van de bouwvoor naar 
het tweede overstromingsdek uit vermoedelijk de Middeleeuwen (S9008) ontdekt. 

 
Figuur 10: Op de overgang tussen de bouwvoor en het tweede overstromingsdek werd het 

slakkenhuis van een Noordhoren gevonden. 

Uit het tweede overstromingsdek (S9008) werden verder nog een fragment van een onderkaak van 
een rund (vnr. 2), een deel van een opperarmbeen van een rund (vnr. 5) en een stukje tefriet (vnr. 4) 
gevonden. 

De enige vondst uit een spoor betreft een fragment van een scheenbeen van een jong rund (vnr. 6) 
dat in de greppel S5 werd aangetroffen. De datering van de greppel is nog onduidelijk. Het spoor is 
wel ontstaan voor de vorming van het veen, waarvan wordt aangenomen dat dit vanaf de Bronstijd tot 
aan de Romeinse tijd is gevormd. Een 14C datering van het bot draagt mogelijk bij aan de datering 
van S5 en de veenlaag (S9030). Voor het waarderen van de vindplaats is deze 14C datering niet 
nodig aangezien alle dateringen tussen de Bronstijd tot aan de Romeinse tijd een zelfde (hoge) 
waardering hebben. 

Vondstnummer Spoornummer Vondstcategorie Aantal 

1 S9000 Metaal; Spijker 1 
2 S9008 Dierlijk bot; onderkaak rund 1 
3 S9000 Slakkenhuis; Noordhoren 1 
4 S9008 Natuursteen; tefriet 1 
5 S9008 Dierlijk bot; opperarmbeen rund 1 
6 S5 Dierlijk bot; scheenbeen jong rund 1 
Tabel 1: Vondstenlijst 

 
 
  

                                                      
1 Bron: www.ecomare.nl 
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5. Synthese 

Met dit proefsleuvenonderzoek zijn twee niveaus onderzocht. Het eerste niveau lag op ca. 0,50 m –
NAP en betrof het eerste overstromingsdek. De datering van dit pakket is nog onduidelijk. In het 
vooronderzoek is aangenomen dat dit pakket in de Romeinse tijd is ontstaan. Op dit pakket is een 
laklaag aanwezig dat vermoedelijk in de vroege Middeleeuwen is gevormd. Sporen uit deze periode 
werden derhalve net onder deze laklaag verwacht. Tijdens het onderzoek werden echter geen sporen 
van antropogene aard op dit niveau aangetroffen.  

Het tweede niveau is aangelegd in de top van het duinzand op 1 m tot 1,70 m –NAP. Ook de datering 
van het duinzand is tot nu toe onduidelijk. Vermoedelijk dateert de bewoning op dit vlak in het 
Neolithicum, maar het kan ook later in de Prehistorie zijn bewoond. Op het duinzand is een veenlaag 
ontstaan welke vermoedelijk in de Bronstijd of IJzertijd is ontstaan. 

Gedurende het veldonderzoek werden in de top van het duinzand (S9040) twee greppels (S5, S6) 
aangetroffen. De greppel S11 werd in de laatste opvulling van de geul S7/8 waargenomen. De 
greppels zijn opgevuld met de bovenliggende veenlaag (S9030). De sporen dateren dus van voor de 
vorming van het veen. In de sporen werd geen daterend vondstmateriaal aangetroffen. Stratigrafisch 
gezien zullen de sporen in de Prehistorie dateren. Verder werd in het duinzand een zone met 
eergetouwkrassen (S9) waargenomen. Deze ploegsporen hadden een zuidwest-noordoostrichting en 
liepen parallel aan de geul S7/8. De datering van deze sporen ligt ook in de Prehistorie en zijn 
waarschijnlijk gelijktijdig met de greppel S11. Dit spoor is ingegraven in de laagte aan de zuidzijde 
van de geul en diende waarschijnlijk de watervoorziening/afwatering van de naastgelegen akkers.  
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6. Waardering  

In het plangebied is een vindplaats uit de Prehistorie aangetroffen. Een scherpere datering van de 
vindplaats is op dit moment niet mogelijk, omdat de datering van de stratigrafie op gegevens van 
andere vindplaatsen is gebaseerd. De vindplaats bestaat uit drie greppels (S5, S6 en S11) en een 
zone met eergetouwkrassen (S9). Alle sporen zijn onder de veenlaag (S9030) waargenomen. 

Hieronder is de waardering van de resultaten gepresenteerd volgens de KNA, versie 3.3 (Centraal 
College van Deskundigen 2013). De waardering bestaat uit twee gedeelten; te weten een 
beslissingsdiagram en een scoretabel.  

In de scoretabel worden de resultaten van het onderzoek van een gewicht voorzien. De vindplaatsen, 
die gewaardeerd moeten worden, worden beoordeeld op drie aspecten, namelijk beleving, fysieke 
kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. De score gaat van 1 tot 3. Een laag getal representeert een lage 
waarde en een hoog getal een hoge waarde.  

Waarden Scores Opmerkingen 

Belevingswaarde 

Schoonheid - wordt niet gescoord 

Herinneringswaarde - wordt niet gescoord 

Fysieke kwaliteit 

Gaafheid 3  

Conservering 3  

Inhoudelijke kwaliteit 

Zeldzaamheid 3  

Informatiewaarde 2  

Ensemblewaarde 3  

Representativiteit n.v.t.  

Tabel 1: scoretabel volgens bijlage IV van KNA 3.3 

De fysieke kwaliteit van de vindplaats is hoog. De sporen zijn goed bewaard gebleven, onder andere 
doordat ze zijn afgedekt door een veenlaag. Doordat de sporen zich onder het grondwaterniveau 
bevinden blijven de sporen (en eventuele vondsten) goed geconserveerd. De duintop lijkt niet 
geërodeerd te zijn, aangezien ondiepe eergetouwkrassen (S9) nog werden aangetroffen. 

Ook de inhoudelijke kwaliteit is hoog voor vindplaats 1. Prehistorische sporen in het duinzand zijn, 
door de relatief grote diepte waarop het duinzand wordt aangetroffen, vrij zeldzaam in de regio. Door 
het ontbreken van daterend vondstmateriaal bestaat er nog onduidelijkheid over de datering van de 
verschillende lagen en pakketten in het plangebied. De datering van deze lagen is op basis van het 
vooronderzoek gedaan, waarbij vooral gekeken is naar vergelijkbare lagen en pakketten. In de 
omgeving van het plangebied werd de laklaag (S9009) en de overstromingsdekken (S9008 en 
S9010) ook waargenomen. Ook het duinzand (S9040) en de daarboven gelegen veenlaag (S9030) 
werden in de regio gezien. Sporen in het duinzand bleven echter beperkt tot enkele 
eergetouwkrassen (Vlietstede; Corver in prep), net als deze vindplaats. Echte bewoningssporen uit 
deze periode werden op het duinzand nog niet gevonden. Hierdoor is de informatiewaarde en 
ensemblewaarde van deze vindplaats hoog, aangezien de zoektocht naar de bewoning uit de 
Prehistorie op de duintoppen doorgaat. Naast deze synchrone context is ook de diachrone context in 
de regio van belang.   

Om met de scores uit te maken of de archeologische resten volgens de normen van de KNA (versie 
3.3) behoudenswaardig zijn, worden ze overgebracht naar deel twee, het beslissingsdiagram (Figuur 
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2). In het beslissingdiagram wordt op de basis van de scores in de tabel bepaald of het object 
behoudenswaardig is.  

 
Figuur 9: Beslissingsdiagram conform bijlage IV van de KNA 3.3. 

Uit het door ons uitgevoerde waarderende onderzoek is gebleken, dat er in binnen het plangebied 
een archeologische vindplaats ligt. Uit de tabel en het beslissingsdiagram blijkt, dat de gewaardeerde 
vindplaats hoge archeologische waarde bezit. Door de hoge scores voor de fysieke kwaliteit en de 
inhoudelijke kwaliteit wordt vindplaats 1 behoudenswaardig geacht.  

Wat dit voor gevolgen heeft, staat in de volgende paragraaf, het selectieadvies, beschreven. 

 

  

1. Beleving 

2. Fysieke kwaliteit 

3. Inhoudelijke kwaliteit 

Hoge inhoudelijke kwaliteit? 

4. Representativiteit 

Behoudens-
waardig 

Niet 
behoudens-

waardig 

Bovengemiddelde score 

Bovengemiddelde 
score 

Lage score 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Lage score 



                                                                               IDDS Archeologie rapport 1769  Versie 1.1 (definitief) 
 

 21 

7. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Hoe ziet de bodemopbouw er uit? In hoeverre is de bodem intact? Komt het overeen met de in 
het booronderzoek gestelde verwachting? 
De bodemopbouw bestaat uit duinzand (S9040), wat werd aangetroffen vanaf ca. 1,50 m –NAP, 
waarop een veenlaag (S9030) heeft kunnen vormen. Op het veen is een klei (S9022), een 
zandlaag (S9021) en weer een kleilaag (S9020) afgezet. Vervolgens is het eerste 
overstromingsdek ontstaan (S9010). Op het eerste overstromingsdek is een laklaag (S9009) 
ontstaan en daarover is het tweede overstromingsdek (S9010) afgezet. Hierboven is de bouwvoor 
(S9000) gelegen. Dit komt overeen met de in het booronderzoek gestelde verwachting. Ook de 
geul die tussen werkput 2 en 3 verwacht werd is aangetroffen. In het zuiden van werkput 2 werd 
de noordoever aangetroffen en in het zuiden van werkput 3 de zuidoever. Tijdens het 
booronderzoek werd in boring 15 een afwijkende bodemopbouw herkend. Deze boring is in de 
geul geplaatst. De geul bleef wel een laagte in het landschap waardoor het veen op deze plaats 
kleiiger is dan in de rest van het plangebied.  

In het zuiden van werkput 1 werd de insnijding van een tweede geul (S13) waargenomen. Deze 
geul is jonger en waarschijnlijk ook smaller dan de geul S7/8. Deze jongere geul snijdt door de 
veenlaag heen en is afgedekt door het eerste overstromingsdek. Dit verschijnsel was bij het 
vooronderzoek niet vastgesteld.  

De bodem is intact. Alleen de top van het vermoedelijk Middeleeuwse overstromingsdek (S9008) 
lijkt omgewerkt en opgenomen in de bouwvoor. Dit werd ook in het booronderzoek al vastgesteld. 

 
 Is met behulp van de boringen en de proefsleuven een nadere begrenzing en datering van de 

geul vast te stellen? 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de noord –en zuidoever van de geul aangetroffen. 
Hierdoor kan de geul begrensd worden. Door de grote diepte waarop de geul werd waargenomen 
en wateroverlast, bleek het niet mogelijk de verschillende geulvullingen te onderzoeken. Daardoor 
werd er geen daterend vondstmateriaal uit de geul aangetroffen. Wel zijn in boring 15 van het 
booronderzoek deze opvullagen gedocumenteerd. De datering van de geul ligt waarschijnlijk in 
de Prehistorie. De geul is afgedekt door een veenlaag, welke in de omgeving van het plangebied 
ook is aangetroffen. Deze laag is waarschijnlijk gevormd vanaf de Late Bronstijd tot IJzertijd.  
 

 Is er sprake van één of meer behoudenswaardige vindplaatsen? Zo nee, wat is hiervoor de 
verklaring? Zo ja, beantwoord de onderstaande vragen: 

 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 
sporenclusters? 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden drie greppels en eergetouwkrassen uit de Prehistorie 
gedocumenteerd (vindplaats 1). De sporen werden in werkput 2 en 3 aangetroffen. Doordat de 
sporen afgedekt zijn met een veenlaag is de kwaliteit van de vindplaats goed. De sporen lijken in 
dezelfde periode te zijn ontstaan, al is de greppel S11 mogelijk iets jonger. De sporen bevinden 
zich ten noorden en zuiden van de geul. Met uitzondering van de locatie van de geul is het hele 
plangebied behoudenswaardig.  
 

 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)? 
Doordat de sporen afgedekt zijn met een veenlaag en zich onder grondwater bevinden is de 
conservering van de vindplaats goed. De gaafheid van de vindplaats is ook uitstekend gezien de 
oppervlakkige eergetouwkrassen nog herkenbaar zijn. 
 

 Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? 
De sporen lijken in dezelfde periode te zijn ontstaan, al is de greppel S11 mogelijk iets jonger. 
 

 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 
vondstcategorieën behoren zij? 
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De datering van het aangetroffen vondstmateriaal is Middeleeuws of jonger. Het gaat daarbij om 
een spijker, een slakkenhuis, een fragment tefriet en fragmenten runderbot. Slechts één bot werd 
in een greppel met een datering in de Prehistorie aangetroffen. 
 

 Uit welke periode dateren de eventuele sporen? 
De sporen kennen een datering in de Prehistorie. Door het ontbreken van vondstmateriaal is een 
scherpere datering niet mogelijk.  
 

 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten? Is er een relatie 
tussen de resten en de geul en zo ja, hoe kan deze worden omschreven? 
De eergetouwkrassen (S9) werden aan de zuidzijde van de oever van de geul, in de top van het 
duinzand, gevonden. De krassen lijken parallel aan de geul te lopen. Mogelijk was de geul nog 
actief of een depressie in het landschap. De greppels S5 en S6 werden aan de noordzijde van de 
geul aangetroffen. Deze greppels werden in de top van het duinzand waargenomen. De greppel 
S11 werd in de laatste opvulling van de geul gevonden. Alle sporen en de geul waren afgedekt 
door de veenlaag (S9030). 
 

 Zijn er aanwijzingen voor oude perceelsscheidingen? Komen deze overeen met het historische 
kaartmateriaal? 
De aangetroffen greppels dateren in de Prehistorie. Deze staan niet op historisch kaartmateriaal 
aangegeven. Perceelsscheidingen uit latere perioden werden niet aangetroffen. 
 

 Hoe verhouden de aangetroffen resten zich tot de bekende vindplaatsen in de omgeving? 
De bodemopbouw is vergelijkbaar met die van de Gemeentewerf (Van den Bos 2014),  
Vinkenweg (Corver/Wilbers 2013) en Vlietstede (Corver in prep.). Daarnaast werden bij deze 
onderzoeken ook sporen uit de Prehistorie aangetroffen. Bij Vlietstede werden in het duinzand 
ook eergetouwkrassen waargenomen. 
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8. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Gemeente Katwijk is op 21 april en 19 tot en met 22 mei 2015 een inventariserend 
veldonderzoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het 
plangebied aan de Joachim Oudaanstraat in Rijnsburg, gemeente Katwijk. 

Tijdens het onderzoek werd een vindplaats uit de Prehistorie aangetroffen. De sporen betreffen 
enkele greppels en eergetouwkrassen. De sporen zijn afgedekt door een veenlaag en daardoor goed 
geconserveerd. Door de hoge scores voor de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit wordt 
vindplaats 1 behoudenswaardig geacht. Verder werden de oevers van een geul uit de Prehistorie en 
de insteek van een jongere geul herkend. 

8.1. Aanbevelingen 

Op dit moment zijn de plannen voor de herontwikkeling van het plangebied nog niet concreet. 
Vindplaats 1 werd op redelijk grote diepte aangetroffen (1,00 m tot 1,50 m –NAP). Wanneer er geen 
diepe kelders of liftschachten worden aangelegd, kan de vindplaats in situ bewaard blijven. Verstoring 
van de vindplaats door heipalen zal gering zijn, al zal dit afhangen van het heipalenplan. Bij een dicht 
palenplan en/of diepe kelders dan wel liftschachten wordt een opgraving geadviseerd. Doordat op dit 
moment de verstoringsdiepte voor de herontwikkeling nog onbekend is, wordt een evaluatiefase 
geadviseerd wanneer de plannen wel concreet zijn. 

Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Katwijk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen procedure. 
IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan worden met 
bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden.  

Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de 
Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld 
dienen te worden. Dit kan door het invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de 
InfoDesk  (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 

Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 

antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
silt zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
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Bijlage 2: Periodentabel 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2167011

Aanvraagnaam De Twee Hofjes

Uw referentiecode 2758

Ingediend op 29-01-2016

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen - energiezuinigheid en milieu (wordt in week 5 bijgevoegd)
- constructieve veiligheid complexere bouwwerken
(minimaal drie weken voor aanvang bouw)

Bijlagen n.v.t. of al bekend - gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen
van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden (niet van toepassing
op dit project)

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Katwijk

Bezoekadres: Koningin Julianalaan 3
2224 EW KATWIJK ZH

Postadres: Postbus 589
2220 AN KATWIJK ZH

Telefoonnummer: 0714065000

Faxnummer: 0714065065

E-mailadres algemeen: info@katwijk.nl

Website: www.katwijk.nl

Contactpersoon: Team vergunningen

Bereikbaar op: Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Mij bekend, Hoofd Afdeling 
Ruimte & Veiligheid

d.d.
no. 631380

20102016



Datum aanvraag: 29 januari 2016 Aanvraagnummer: 2167011 Pagina 2 van 2

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2016.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Katwijk

Kadastrale gemeente Rijnsburg

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 4217

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie sectie: B, nummer: 4217 en 6451
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Formulierversie
2016.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

Is er sprake van particulier
opdrachtgeverschap?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

1589

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0
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Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

5148

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1589

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

terrein

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1355

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

941

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

overige gebruiksfunctie als nevenfunctie van de woonfunctie
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9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

15 109 109

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

15

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

zie kleur- en materiaalstaat, tekening blad A.21

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

2758 Machtiging WABO 2758 Machtiging
WABO
2016-01-26.pdf

Anders 2016-01-29 In
behandeling

2758_SA_R16_04_A01 2758_SA_R16_04-
_A01_2016--
01-29-.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

2016-01-29 In
behandeling

2758_SA_R16_04_A02 2758_SA_R16_04-
_A02_2016--
01-29-.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

2016-01-29 In
behandeling

2758_SA_R16_04_A03 2758_SA_R16_04-
_A03_2016--
01-29-.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

2016-01-29 In
behandeling

2758_SA_R16_04_A04 2758_SA_R16_04-
_A04_2016--
01-29-.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid

2016-01-29 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

2758_SA_R16_04_A21 2758_SA_R16_04-
_A21_2016--
01-29-.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Gezondheid
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

2016-01-29 In
behandeling

2758_SA_R16_04_A51 2758_SA_R16_04-
_A51_2016--
01-29-.pdf

Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand

2016-01-29 In
behandeling

2758 Bouwbesluit
berekeningen

2758 Bouwbesluit
berekeningen
2016-01-29.pdf

Gezondheid 2016-01-29 In
behandeling
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GEMEENTE  KATWIJK
Afdeling Veiligheid

Team Vergunningen

Gezien                       d.d. 07  07  201120-10-2016

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Mij bekend, Hoofd Afdeling 
Ruimte & Veiligheid

d.d.
no. 631380
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renvooi

bouwkundig

veiligheid

gezondheid

bruikbaarheid

energiezuinigheid / milieu

installaties

algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk; woning betreft woonfunctie, berging betreft overige gebruiksfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministriele goedgekeurde kwaliteitsverklaring
  (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)

- op dit project is het Bouwbesluit van toepassing alware het letterlijk op dit blad opgenomen
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)

- Peil = 0 = XXXX +NAP (nog nader te bepalen)

hemelwaterafvoerhwa

kozijn
lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO zwaar o.g.), I(lu) > 32dB, I(co) < 79dB

30/60 minuten WBDBO
zelfsluitende deur
zelfsluitende deur, 30/60 minuten WBDBO
niet-ioniserende rookmelder en/of automatische melders conform NEN2555

- bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid op bezwijken

30
/6

0
30

/6
0

- vloer, trap of hellingbaan waarover/waaronder een vluchtroute voert, 30 minuten brandwerendheid op bezwijken

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN1010
- gasinstallaties conform voorschriften NEN1078

- beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; voorziening voor afvoer van rook conform NEN6062
  brandveilig, dak van het bouwwerk conform NEN6063 niet brandgevaarlijk

- beperking van uitbreiding van brand; elke woning vormt een afzonderlijk brandcompartiment, 60 min. WBDBO
- beperking van verspreiding van rook; elke woning vormt een afzonderlijk subbrandcompartiment

- beperking van ontwikkeling van brand/rook; constructie-onderdelen in het bouwwerk conform brand- en
  rookklasse aansturingstabel (BB afd. 2.9, art. 2.66) bepaald volgens NEN-EN 13501-1

- (karakteristieke) geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN5077
- geluidsniveau toiletten, mengkranen, mechanische ventilatie, warmwatertoestel ten hoogste 30dB

- toiletten en badkamers voorzien van vloer- en wandtegelwerk (in toiletten min. tot 1200mm+vl., in badkamers

- afvoer van afvalwater en fecalien conform voorschriften NEN3215 en NTR3216

- luchtverversing en spuivoorziening conform NEN1087 en NPR1088, volgens Bouwbesluitberekeningen
- wering van ratten en muizen, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten breder dan

- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006

- daglichttoetreding conform NEN2057, berekening equivalente daglichtoppervlakte volgens Bouwbesluit-
  0,01m

- vrije doorgang toegang en route conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, dagmaat binnendeurkozijnen
  minimaal 850mm, tenzij anders vermeld op tekening
- stallingsruimte voor fietsen en inrichting parkeervoorzieningen, volgens rechtens verkregen niveau

- afmeting, indeling en leidingdoorvoeren meterruimte conform NEN2768

- milieuprestatie gebouwen, belasting van het milieu conform MPG-score, volgens Bouwbesluitberekeningen
- energieprestatiecoëfficient conform NEN7120, volgens Bouwbesluitberekeningen

- uitwendige scheidingsconstructies van het bouwwerk hebben conform NEN1068 een warmteweerstand van

- kozijnen, ramen en deuren in uitwendige scheidingsconstructies hebben een U-waarde van ten hoogste
  n2,2W/m2K conform NEN1068

- principe detaillering gezichtbepalende bouwdelen, zie tekening blad A.51

steenstrips, dik 25mm op cementgebonden laag / kleur: vlgs kleurenstaat

schoon metselwerk, dikte 100mm / kleur: vlgs kleurenstaat
isolatie, dikte 140mm, Rc=4,5m2K/W
lichtbeton wanden, dikte 100mm (kwaliteit vlgs constructeur)

ventilatie, zie tekening blad A.21v.
no.
kv.

noodoverstort, posities nog nader te bepalen
kruipruimte ventilatie, posities nog nader te bepalen

h01 aanduiding principe detaillering, zie tekening blad A.51

lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO o.g.)

RM

(gekoppeld indien van toepassing, situering midden in ruimte aan plafond)

- weerstandklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN5087/5096

- t.b.v. geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie geldt: DnT,a,K>32dB en LnT,A<79dB,
  conform Bouwbesluit, afd. 3.4, art. 3.17a

  min. tot 2100mm+vl.)

  berekeningen

  ten minste 4,5m2K/W (verticaal), 6,0m2K/W (verticaal/schuin) en 3,5m2K/W (scheiding kruipruimte)

PU isolatieplaat, dik 90mm
stalen stijl- en regelwerk, minerale wol, Rc=7,45m2K/W
fermacell binnenplaat, dik 12,5mm

kadastrale grenzen
inmeting terrein

oppervlakte / inhoud

type bebouwd oppervlak bruto vloeroppervlak bruto-inhoud

App Extra 106,73 m2 345,81 m3
109,54 m2 354,91 m3

totaal 1588,89 m2 5147,96 m3

99,81 m2 323,38 m3

bouwnummer

App Out Max 2.2
01/14/15
02/05/06

App Out 08/09
105,78 m2 342,72 m3App Plus Out 03/04/07/10/11/12/13

01 t/m 15

106,73 m2
109,54 m2

1588,89 m2

99,81 m2
105,78 m2

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(1037,43 m3)

(1064,73 m3)

(646,76 m3)

(2399,04 m3)
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hwa

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

PV panelen,
vlgs leverancier
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houten pergola

hwahwa

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

prefab dakunit,
rookgasafvoer,
mv afvoer,
ontluchting

PV panelen,
vlgs leverancier

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

PV panelen,
vlgs leverancier

PV panelen,
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B
W

N
R

13
-

TY
PE

A
PP

O
U

T
PL

U
S

EX
TR

A

status

datum

tekenaar

formaat

bestand

onderdeel

opdrachtgever

werk
bladnr.

werknr.

schaal

gewijzigd

:

:

:

594x1650mm

TECHNISCH ONTWERP

A.02

2758

1:100
29-01-2016

MdJ

De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Van Rhijn Bouw B.V., Postbus 76, 2220 AB te Katwijk ZH

Technisch Ontwerp / dakaanzicht

09-02-2016

-21-03-2016

-

2758_SA_R16_04.rvt

-

GEMEENTE  KATWIJK
Afdeling Veiligheid

Team Vergunningen

Gezien                       d.d. 07  07  201120-10-2016

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Mij bekend, Hoofd Afdeling 
Ruimte & Veiligheid

d.d.
no. 631380

20102016



kr
ui

pr
ui

m
te

B
U

kr
ui

pr
ui

m
te

B
U

A
S

w
oo

nk
am

er
B
I

w
oo

nk
am

er
B
I

za
nd

ce
m

en
t

d e
kv

lo
er

,
di

k
70

m
m

ri
bc

as
se

tt
ev

lo
er

,
R
c=

3,
5m

2K
/W

op
le

gh
oo

gt
e

3 5
0m

m

op
le

gv
ilt

,
vl

gs
le

ve
ra

nc
i e

r
op

le
gv

ilt
,

vl
gs

le
ve

ra
nc

i e
r

lic
ht

be
to

n
w

a n
d,

di
k

10
0m

m

et
ha

fo
am

et
ha

fo
am

lic
ht

be
to

n
w

a n
d,

di
k

10
0m

m
lu

ch
ts

po
uw

50
m

m

25
0

12
5

12
5

10
0

50
10

0

P=
0

bk
.

af
ge

w
er

kt
e

vl
oe

r

70
-

bk
.

be
to

nv
lo

e r

ge
w

ap
en

de
fu

nd
er

in
gs

ba
lk

,
vl

gs
co

ns
tr

uc
t e

ur

w
er

kv
lo

er

on
de

rs
ab

el
en

m
et

kr
im

pv
ri
je

m
or

te
l

42
0-

bk
.

fu
nd

er
in

g

92
0-

ok
.

fu
nd

er
in

g

bo
de

m
af

sl
ui

ti n
g,

sc
ho

on
za

nd

70 350 500

420

afwerking,vlgsafwerkstaat

afwerking,vlgsafwerkstaat

bladnr.werknr.

v082758

19-10-2016

GEMEENTE  KATWIJK
Afdeling Veiligheid

Team Vergunningen

Gezien                       d.d. 07  07  201120-10-2016

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Mij bekend, Hoofd Afdeling 
Ruimte & Veiligheid

d.d.
no. 631380

20102016



A
S

w
oo

nk
am

er
B
I

w
oo

nk
am

er
B
I

ka
na

al
pl

aa
tv

lo
er

,
di

k
20

0m
m

ba
lla

st
la

ag
(g

ri
nd

),
bi

tu
m

en
da

kb
ed

ek
ki

ng
,

2-
la

ag
s,

is
ol

at
ie

(o
p

af
sc

ho
t)

,
R
c

co
nf

or
m

EP
C

da
m

pr
em

m
en

de
fo

lie

lic
ht

be
to

n
w

a n
d,

di
k

10
0m

m

lic
ht

be
to

n
w

a n
d,

di
k

10
0m

m
lu

ch
ts

po
uw

50
m

m

afwerking,vlgsafwerkstaat

afwerking,vlgsafwerkstaat

af
w

er
ki

ng
,
vl

gs
af

w
er

ks
ta

at
op

le
gv

ilt
,

vl
gs

le
ve

ra
nc

i e
r

25
0

12
5

12
5

10
0

50
10

0

28
20

+
bk

.
da

kv
lo

er

26
20

+
ok

.
da

kv
lo

er

31
60

+
bk

.
da

kr
an

d

bladnr.werknr.

v092758

19-10-2016

GEMEENTE  KATWIJK
Afdeling Veiligheid

Team Vergunningen

Gezien                       d.d. 07  07  201120-10-2016

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Mij bekend, Hoofd Afdeling 
Ruimte & Veiligheid

d.d.
no. 631380

20102016



C E G H JF

255 4742 8828 9325 4542 155
27847

BWNR 01 / TYPE APP BWNR 02 / TYPE APP OUT MAX 2.2

binnengevel, as C t/m J
bouwnummer 01 en 02
(orientatie: noord-west, bezonning: 21 juni, 17.00u)

01 02 03 04 0605 08 110907 10

binnengevel, as 1 t/m 11
bouwnummer 02, 03, 04 en 05
(orientatie: noord-oost, bezonning: 21 juni, 09.30u)

47428158815847424742815879584742155
51555

BWNR 02 / TYPE APP OUT MAX 2.2 BWNR 03 / TYPE APP OUT + BWNR 04 / TYPE APP OUT + BWNR 04 / TYPE APP OUT MAX 2.2

CEGHJ F

binnengevel, as C t/m J
bouwnummer 05 en 14
(orientatie: zuid-oost, bezonning: 21 juni, 09.30u)

155 4542 9325 8828 4742 255
27847

BWNR 05 / TYPE APP OUT MAX 2.2 BWNR 14 / TYPE APP

C E G H JF

binnengevel, as C t/m J
bouwnummer 06 en 13
(orientatie: noord-west, bezonning: 21 juni, 17.00u)

255 4742 8828 9325 4542 155
27847

BWNR 06 / TYPE APP OUT MAX 2.2BWNR 13 / TYPE APP OUT

11 14 16 18 20 22 2412 1513 17 19 21 23

binnengevel, as 11 t/m 24
bouwnummer 06, 07, 08, 09, 10 en 11
(orientatie: noord-oost, bezonning: 21 juni, 09.30u)

155474281588158474247426958695847424742815881584742
75155

BWNR 06 / TYPE APP OUT MAX 2.2 BWNR 07 / TYPE APP OUT + BWNR 08 / TYPE APP OUT BWNR 09 / TYPE APP OUT BWNR 10 / TYPE APP OUT + BWNR 11 / TYPE APP OUT MAX 2.2

GHJ

binnengevel, as A t/m J
bouwnummer 11 en 12
(orientatie: zuid-oost, bezonning: 21 juni, 09.30u)

ABD

BWNR 11 - TYPE APP OUT PLUS BWNR 12 - TYPE APP OUT PLUS

155 12842 275 9046 275 12842 250
155 4542 8300 275 275 8300 4542 250

renvooi

bouwkundig

algemeen

- voor renvooi t.b.v. Bouwbesluit, zie blad A.01

hemelwaterafvoerhwa

ventilatierooster, fabr. BUVA, type FitStreamv.

no.
kv.

noodoverstort, posities nog nader te bepalen
kruipruimte ventilatie, posities nog nader te bepalen

v01 aanduiding principe detaillering, zie tekening blad A.51

lengte volgens ventilatieberekening

oppervlakte / inhoud

type bebouwd oppervlak bruto vloeroppervlak bruto-inhoud

App Extra 106,73 m2 345,81 m3
109,54 m2 354,91 m3

totaal 1588,89 m2 5147,96 m3

99,81 m2 323,38 m3

bouwnummer

App Out Max 2.2
01/14/15
02/05/06

App Out 08/09
105,78 m2 342,72 m3App Plus Out 03/04/07/10/11/12/13

01 t/m 15

106,73 m2
109,54 m2

1588,89 m2

99,81 m2
105,78 m2

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(1037,43 m3)

(1064,73 m3)

(646,76 m3)

(2399,04 m3)

kleur- en materiaalstaat

metselwerk, hoofdmassa

omschrijving materiaal kleur codering
baksteen, handvorm

voegwerk, hoofdmassa cement, Beamix (o.g.) grijs
rood/paars n.t.b.

kozijnen hout helderwit RAL 9010
ramen hout agaatgrijs RAL 7040
deuren hout agaatgrijs
schuifpui

waterslagen prefab beton grijs
kozijn kaders prefab beton grijs
afwerking hoekkozijn hout helderwit
hemelwaterafvoer pvc grijs
dakrand aluminium blank
dakbedekking bitumen zwart

RAL 7040

-
-
RAL 9010
-
-
-

hout agaatgrijs RAL 7040

dakverharding grind, 16/32 blank -

gevelbekleding, berging gewolmaniseerde vuren delen grijs, naturel -

tuinverharding betontegels grijs -

-dakkappen aluminium donkergrijs

ventilatieroosters aluminium blank -
kozijnen, berging hout helderwit RAL 9010
deuren, berging multiplex agaatgrijs RAL 7040

metselwerk, accent baksteen, handvorm
voegwerk, accent cement, Beamix (o.g.) grijs

zandgeel
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

pergola gewolmaniseerde vuren delen grijs, naturel -
tuinafscheiding beukenhaag, ca. 500mm hoog groen -

achtergevels (uit het zicht) prefab beton grijs -

Brouwerstraat

Collegiantenstraat

situatie
schaal :
kad. gemeente:
sectie :
nummer :

1:1250
Rijnsburg
B
4217 en 6451

G H J

55
0

42
0

26
20

20
0

2820+ bk. dakvloer

0000+ begane grond

doorsnede A-A
tpv. bouwnummer 04

275 12842 155
275 8300 4542 155

aluminium dakrand
op wbp, dik 18mm

aluminium dakrand
op wbp, dik 18mm

gewapende fundering,
vlgs constructeur

gewapende fundering,
vlgs constructeur

ballastlaag (grind),
bitumen dakbedekking, 2-laags,
isolatie (op afschot), Rc conform EPC
kanaalplaatvloer, dik 200mm

geisoleerde prefab betonwand,
Rc=4,5m2K/W, dik 280mm,
fabr. Noordhuis Bouwelementen

PV paneel, 250Wp,
afm. ca. 990x1640mm,
aantal conform EPC berekening

prefab beton
omkadering

lichtkoepel, fabr. n.t.b.
afm. 1200x1200mm

zandcement dekvloer, dik 70mm
ribcassettevloer, dik 350mm

schoon metselwerk, dik 100mm
isolatie, Rc=4,5m2K/W,
dik 135mm
lichtbeton wand, dik 100mm

badkamer
0.09

berging
0.10

keuken
0.04

woonkamer
0.05

status

datum

tekenaar

formaat

bestand

onderdeel

opdrachtgever

werk
bladnr.

werknr.
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:
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24 23

mw: rood mw: geel

v.
merk B3 merk F

1232 1110 1310 1540

175 4742 275
bouwnummer 12

2820+ bk. dakvloer

0000+ begane grond

gevel 31
bouwnummer 12

h01h04

BD

mw: rood

hwa

v.

v01

v02

v03

v04

merk F merk G merk A

1650 2400 2100 650 1254 246

275 8025 275
bouwnummer 12

2565+ o.k. beton

32 - o.k. kozijn

2455+ b.k. kozijn

790+ o.k. kozijn

653+ o.k. beton

3142+ b.k. mw.

gevel 32
bouwnummer 12

h01

22 2123

mw: roodmw: geel mw: geel

v. v. v. v. v. v.

v07 v07 v07 v07

merk B2 merk B2 merk J merk J merk B2 merk B2

4401000540100054016505426165054010005401000440

275 7883 7883 275
bouwnummer 12 bouwnummer 13

gevel 33
bouwnummer 12 en 13

B D

mw: rood
hwa

v.

v01 v03

v02 v04

merk Fmerk Gmerk A

32 - o.k. kozijn

790+ o.k. kozijn

653+ o.k. beton

2565+ o.k. beton
2455+ b.k. kozijn

3142+ b.k. mw.

246 1254 650 2100 2400 1650

275 8025 275

bouwnummer 13

gevel 34
bouwnummer
13

h01

ABD

540 1000 4440 6100 1287

275 8300 4542 250
bouwnummer 13

mw: rood mw: rood

merk B1

v07

790+ o.k. kozijn

653+ o.k. beton

3142+ b.k. mw.

2596+ b.k. mw.

2332+ o.k. mw.

gevel 36
bouwnummer 13

ventilatie garage conform NEN 1087,
open stootvoegen, 9 stuks, afm. 10x190 mm,
2 aangrenzende gevels, inwendige hoek ≤ 90gr.

20 22 2421 23

mw: roodmw: rood

2446 1034 320 3858 1034 21333

3800 250 4742 8158 8158 4742 175
bouwnummer13 bouwnummer 12

merk Kmerk M

2820+ bk. dakvloer

0000+ begane grond

2455+ b.k. kozijn K

2332+ b.k. kozijn M

32- o.k. kozijn

gevel 37
bouwnummer 12 en 13

h04

ventilatie garage conform NEN 1087,
open stootvoegen, 9 stuks, afm. 10x190 mm,
2 aangrenzende gevels, inwendige hoek ≤ 90gr.

2021

mw: rood mw: roodmw: geel

hwa

v.

merk F merk B3 handbediende
ongeisoleerde kanteldeur

70024007001307111013101540

275 4742 250 3800
bouwnummer 13

2820+ bk. dakvloer

0000+ begane grond

790+ o.k. kozijn

653+ o.k. beton

3142+ b.k. mw.

2596+ b.k. mw.

2332+ o.k. mw.

2565+ o.k. beton
2455+ b.k. kozijn

gevel 35
bouwnummer 13

h01

renvooi

algemeen

- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministriele goedgekeurde kwaliteits-
  verklaring (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)

- op dit project is het Bouwbesluit van toepassing alware het letterlijk op dit blad opgenomen
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)

- Peil = 0 = XXXX +NAP (nog nader te bepalen)
- principe detaillering gezichtbepalende bouwdelen, zie tekening blad W.51

- gebruiksfunctie van het bouwwerk; woning betreft woonfunctie, berging betreft overige gebruiksfunctie

bouwkundig

hemelwaterafvoerhwa

ventilatierooster, fabr. BUVA, type FitStreamv.
no.
kv.

noodoverstort, posities nog nader te bepalen
kruipruimte ventilatie, posities nog nader te bepalen

v01 aanduiding principe detaillering, zie tekening blad A.51

31

32
33

34

35

36

37

woningdifferentiatie

status

datum

tekenaar

formaat

bestand

onderdeel

opdrachtgever

werk
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werknr.
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creëren van een
nieuwe inrit

creëren van een
nieuwe inrit

exacte maatvoering en
materialen conform
civiel technisch bedrijf,
iom. gemeente Katwijk

exacte maatvoering en
materialen conform
civiel technisch bedrijf,
iom. gemeente Katwijk

inrichting terrein
conform tekening
blad A.03

inrichting terrein
conform tekening
blad A.04
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rijcurve redvoertuig
binnenstraal 2576mm
buitenstraal 6939mm
wielinslag 52 procent
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buitenstraal 6939mm
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positie nieuwe brandkraan,
in overleg met Brandweer
en Dunea

positie nieuwe brandkraan,
in overleg met Brandweer
en Dunea

parkeerzoneparkeerzone
inritbanden inritbanden

rioleringsplan wordt minimaal drie weken
voor aanvang bouw ter controle aangeboden,
uitgangspunt voor het rioleringsplan betreft
het aanbieden van een gescheiden stelsel
t.p.v. de overgang naar het gemeenteriool
nabij de perceelgrens

rioleringsplan wordt minimaal drie weken
voor aanvang bouw ter controle aangeboden,
uitgangspunt voor het rioleringsplan betreft
het aanbieden van een gescheiden stelsel
t.p.v. de overgang naar het gemeenteriool
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BWNR 01 - TYPE APP EXTRA BWNR 15 - TYPE APP EXTRA

P P P P
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2.
2

renvooi

bouwkundig

veiligheid

gezondheid

bruikbaarheid

energiezuinigheid / milieu

installaties

algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk; woning betreft woonfunctie, berging betreft overige gebruiksfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministriele goedgekeurde kwaliteitsverklaring
  (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)

- op dit project is het Bouwbesluit van toepassing alware het letterlijk op dit blad opgenomen
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)

- Peil = 0 = XXXX +NAP (nog nader te bepalen)

hemelwaterafvoerhwa

kozijn
lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO zwaar o.g.), I(lu) > 32dB, I(co) < 79dB

30/60 minuten WBDBO
zelfsluitende deur
zelfsluitende deur, 30/60 minuten WBDBO
niet-ioniserende rookmelder en/of automatische melders conform NEN2555

- bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid op bezwijken

30
/6

0
30

/6
0

- vloer, trap of hellingbaan waarover/waaronder een vluchtroute voert, 30 minuten brandwerendheid op bezwijken

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN1010
- gasinstallaties conform voorschriften NEN1078

- beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; voorziening voor afvoer van rook conform NEN6062
  brandveilig, dak van het bouwwerk conform NEN6063 niet brandgevaarlijk

- beperking van uitbreiding van brand; elke woning vormt een afzonderlijk brandcompartiment, 60 min. WBDBO
- beperking van verspreiding van rook; elke woning vormt een afzonderlijk subbrandcompartiment

- beperking van ontwikkeling van brand/rook; constructie-onderdelen in het bouwwerk conform brand- en
  rookklasse aansturingstabel (BB afd. 2.9, art. 2.66) bepaald volgens NEN-EN 13501-1

- (karakteristieke) geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN5077
- geluidsniveau toiletten, mengkranen, mechanische ventilatie, warmwatertoestel ten hoogste 30dB

- toiletten en badkamers voorzien van vloer- en wandtegelwerk (in toiletten min. tot 1200mm+vl., in badkamers

- afvoer van afvalwater en fecalien conform voorschriften NEN3215 en NTR3216

- luchtverversing en spuivoorziening conform NEN1087 en NPR1088, volgens Bouwbesluitberekeningen
- wering van ratten en muizen, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten breder dan

- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006

- daglichttoetreding conform NEN2057, berekening equivalente daglichtoppervlakte volgens Bouwbesluit-
  0,01m

- vrije doorgang toegang en route conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, dagmaat binnendeurkozijnen
  minimaal 850mm, tenzij anders vermeld op tekening
- stallingsruimte voor fietsen en inrichting parkeervoorzieningen, volgens rechtens verkregen niveau

- afmeting, indeling en leidingdoorvoeren meterruimte conform NEN2768

- milieuprestatie gebouwen, belasting van het milieu conform MPG-score, volgens Bouwbesluitberekeningen
- energieprestatiecoëfficient conform NEN7120, volgens Bouwbesluitberekeningen

- uitwendige scheidingsconstructies van het bouwwerk hebben conform NEN1068 een warmteweerstand van

- kozijnen, ramen en deuren in uitwendige scheidingsconstructies hebben een U-waarde van ten hoogste
  n2,2W/m2K conform NEN1068

- principe detaillering gezichtbepalende bouwdelen, zie tekening blad A.51

steenstrips, dik 25mm op cementgebonden laag / kleur: vlgs kleurenstaat

schoon metselwerk, dikte 100mm / kleur: vlgs kleurenstaat
isolatie, dikte 140mm, Rc=4,5m2K/W
lichtbeton wanden, dikte 100mm (kwaliteit vlgs constructeur)

ventilatie, zie tekening blad A.21v.
no.
kv.

noodoverstort, posities nog nader te bepalen
kruipruimte ventilatie, posities nog nader te bepalen

h01 aanduiding principe detaillering, zie tekening blad A.51

lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO o.g.)

RM

(gekoppeld indien van toepassing, situering midden in ruimte aan plafond)

- weerstandklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN5087/5096

- t.b.v. geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie geldt: DnT,a,K>32dB en LnT,A<79dB,
  conform Bouwbesluit, afd. 3.4, art. 3.17a

  min. tot 2100mm+vl.)

  berekeningen

  ten minste 4,5m2K/W (verticaal), 6,0m2K/W (verticaal/schuin) en 3,5m2K/W (scheiding kruipruimte)

PU isolatieplaat, dik 90mm
stalen stijl- en regelwerk, minerale wol, Rc=7,45m2K/W
fermacell binnenplaat, dik 12,5mm

kadastrale grenzen
inmeting terrein

oppervlakte / inhoud

type bebouwd oppervlak bruto vloeroppervlak bruto-inhoud

App Extra 106,73 m2 345,81 m3
109,54 m2 354,91 m3

totaal 1588,89 m2 5147,96 m3

99,81 m2 323,38 m3

bouwnummer

App Out Max 2.2
01/14/15
02/05/06

App Out 08/09
105,78 m2 342,72 m3App Plus Out 03/04/07/10/11/12/13

01 t/m 15

106,73 m2
109,54 m2

1588,89 m2

99,81 m2
105,78 m2

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(1037,43 m3)

(1064,73 m3)

(646,76 m3)

(2399,04 m3)

status

datum

tekenaar

formaat

bestand

onderdeel

opdrachtgever

werk
bladnr.

werknr.
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BWNR 14 - TYPE APP EXTRA

P P P P P P P

P

5.8 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.8 m²
slaapk. 3
0.08

VR

18.5 m²
slaapkamer 1
0.06

VR 18.4 m²
slaapkamer 1
0.06

VR

5.8 m²
slaapk. 3
0.08
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slaapk. 1
0.06

VR

houten pergola

houten pergola

P

P

betontegels,
400x600mm

betontegels,
400x600mm

beukenhaag, 500mm hoog

beukenhaag, 500mm hoog

BWNR 12 - TYPE APP OUT PLUSBWNR 13 - TYPE APP OUT PLUS EXTRA

B
W

N
R

13
-

TY
PE

A
PP

O
U

T
PL

U
S

EX
TR

A

250 12900 12900 155
250 4742 8158 8158 4742 155

27
5

12
84

2
25

0
27

5
83

00
45

42
25

0

11842 275

I(
lu

)
>

3
2d

B,
I(

co
)

<
79

dB

I(
lu

)
>

3
2d

B,
I(

co
)

<
79

dB

I(
lu

)
>

3
2d

B,
I(

co
)

<
79

dB

I(
lu

)
>

3
2d

B,
I(

co
)

<
79

dB

I(
lu

)
>

3
2d

B,
I(

co
)

<
79

dB

hwa

hwa hwa

hwa

21.4 m²
garage
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renvooi

bouwkundig

veiligheid

gezondheid

bruikbaarheid

energiezuinigheid / milieu

installaties

algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk; woning betreft woonfunctie, berging betreft overige gebruiksfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministriele goedgekeurde kwaliteitsverklaring
  (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)

- op dit project is het Bouwbesluit van toepassing alware het letterlijk op dit blad opgenomen
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)

- Peil = 0 = XXXX +NAP (nog nader te bepalen)

hemelwaterafvoerhwa

kozijn
lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO zwaar o.g.), I(lu) > 32dB, I(co) < 79dB

30/60 minuten WBDBO
zelfsluitende deur
zelfsluitende deur, 30/60 minuten WBDBO
niet-ioniserende rookmelder en/of automatische melders conform NEN2555

- bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid op bezwijken

30
/6

0
30

/6
0

- vloer, trap of hellingbaan waarover/waaronder een vluchtroute voert, 30 minuten brandwerendheid op bezwijken

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN1010
- gasinstallaties conform voorschriften NEN1078

- beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; voorziening voor afvoer van rook conform NEN6062
  brandveilig, dak van het bouwwerk conform NEN6063 niet brandgevaarlijk

- beperking van uitbreiding van brand; elke woning vormt een afzonderlijk brandcompartiment, 60 min. WBDBO
- beperking van verspreiding van rook; elke woning vormt een afzonderlijk subbrandcompartiment

- beperking van ontwikkeling van brand/rook; constructie-onderdelen in het bouwwerk conform brand- en
  rookklasse aansturingstabel (BB afd. 2.9, art. 2.66) bepaald volgens NEN-EN 13501-1

- (karakteristieke) geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN5077
- geluidsniveau toiletten, mengkranen, mechanische ventilatie, warmwatertoestel ten hoogste 30dB

- toiletten en badkamers voorzien van vloer- en wandtegelwerk (in toiletten min. tot 1200mm+vl., in badkamers

- afvoer van afvalwater en fecalien conform voorschriften NEN3215 en NTR3216

- luchtverversing en spuivoorziening conform NEN1087 en NPR1088, volgens Bouwbesluitberekeningen
- wering van ratten en muizen, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten breder dan

- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006

- daglichttoetreding conform NEN2057, berekening equivalente daglichtoppervlakte volgens Bouwbesluit-
  0,01m

- vrije doorgang toegang en route conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, dagmaat binnendeurkozijnen
  minimaal 850mm, tenzij anders vermeld op tekening
- stallingsruimte voor fietsen en inrichting parkeervoorzieningen, volgens rechtens verkregen niveau

- afmeting, indeling en leidingdoorvoeren meterruimte conform NEN2768

- milieuprestatie gebouwen, belasting van het milieu conform MPG-score, volgens Bouwbesluitberekeningen
- energieprestatiecoëfficient conform NEN7120, volgens Bouwbesluitberekeningen

- uitwendige scheidingsconstructies van het bouwwerk hebben conform NEN1068 een warmteweerstand van

- kozijnen, ramen en deuren in uitwendige scheidingsconstructies hebben een U-waarde van ten hoogste
  n2,2W/m2K conform NEN1068

- principe detaillering gezichtbepalende bouwdelen, zie tekening blad A.51

steenstrips, dik 25mm op cementgebonden laag / kleur: vlgs kleurenstaat

schoon metselwerk, dikte 100mm / kleur: vlgs kleurenstaat
isolatie, dikte 140mm, Rc=4,5m2K/W
lichtbeton wanden, dikte 100mm (kwaliteit vlgs constructeur)

ventilatie, zie tekening blad A.21v.
no.
kv.

noodoverstort, posities nog nader te bepalen
kruipruimte ventilatie, posities nog nader te bepalen

h01 aanduiding principe detaillering, zie tekening blad A.51

lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO o.g.)

RM

(gekoppeld indien van toepassing, situering midden in ruimte aan plafond)

- weerstandklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN5087/5096

- t.b.v. geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie geldt: DnT,a,K>32dB en LnT,A<79dB,
  conform Bouwbesluit, afd. 3.4, art. 3.17a

  min. tot 2100mm+vl.)

  berekeningen

  ten minste 4,5m2K/W (verticaal), 6,0m2K/W (verticaal/schuin) en 3,5m2K/W (scheiding kruipruimte)

PU isolatieplaat, dik 90mm
stalen stijl- en regelwerk, minerale wol, Rc=7,45m2K/W
fermacell binnenplaat, dik 12,5mm

kadastrale grenzen
inmeting terrein

oppervlakte / inhoud

type bebouwd oppervlak bruto vloeroppervlak bruto-inhoud

App Extra 106,73 m2 345,81 m3
109,54 m2 354,91 m3

totaal 1588,89 m2 5147,96 m3

99,81 m2 323,38 m3

bouwnummer

App Out Max 2.2
01/14/15
02/05/06

App Out 08/09
105,78 m2 342,72 m3App Plus Out 03/04/07/10/11/12/13

01 t/m 15

106,73 m2
109,54 m2

1588,89 m2

99,81 m2
105,78 m2

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(1037,43 m3)

(1064,73 m3)

(646,76 m3)

(2399,04 m3)

status

datum

tekenaar

formaat

bestand

onderdeel

opdrachtgever

werk
bladnr.

werknr.

schaal

gewijzigd

:

:

:

594x1100mm
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BWNR 01 - TYPE APP EXTRA BWNR 15 - TYPE APP EXTRA BWNR 14 - TYPE APP EXTRA

P P P P P P P P P P P

P

17.6 m²
slaapkamer 1
0.06

VR 18.5 m²
slaapkamer 1
0.06

VR

5.8 m²
slaapk. 3
0.08

VR5.8 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.8 m²
slaapk. 3
0.08

VR 5.8 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.8 m²
slaapk. 2
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slaapk. 3
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VR

18.5 m²
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VR
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0.07

VR 5.8 m²
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renvooi

bouwkundig

veiligheid

gezondheid

bruikbaarheid

energiezuinigheid / milieu

installaties

algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk; woning betreft woonfunctie, berging betreft overige gebruiksfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministriele goedgekeurde kwaliteitsverklaring
  (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)

- op dit project is het Bouwbesluit van toepassing alware het letterlijk op dit blad opgenomen
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)

- Peil = 0 = XXXX +NAP (nog nader te bepalen)

hemelwaterafvoerhwa

kozijn
lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO zwaar o.g.), I(lu) > 32dB, I(co) < 79dB

30/60 minuten WBDBO
zelfsluitende deur
zelfsluitende deur, 30/60 minuten WBDBO
niet-ioniserende rookmelder en/of automatische melders conform NEN2555

- bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid op bezwijken

30
/6

0
30

/6
0

- vloer, trap of hellingbaan waarover/waaronder een vluchtroute voert, 30 minuten brandwerendheid op bezwijken

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN1010
- gasinstallaties conform voorschriften NEN1078

- beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; voorziening voor afvoer van rook conform NEN6062
  brandveilig, dak van het bouwwerk conform NEN6063 niet brandgevaarlijk

- beperking van uitbreiding van brand; elke woning vormt een afzonderlijk brandcompartiment, 60 min. WBDBO
- beperking van verspreiding van rook; elke woning vormt een afzonderlijk subbrandcompartiment

- beperking van ontwikkeling van brand/rook; constructie-onderdelen in het bouwwerk conform brand- en
  rookklasse aansturingstabel (BB afd. 2.9, art. 2.66) bepaald volgens NEN-EN 13501-1

- (karakteristieke) geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN5077
- geluidsniveau toiletten, mengkranen, mechanische ventilatie, warmwatertoestel ten hoogste 30dB

- toiletten en badkamers voorzien van vloer- en wandtegelwerk (in toiletten min. tot 1200mm+vl., in badkamers

- afvoer van afvalwater en fecalien conform voorschriften NEN3215 en NTR3216

- luchtverversing en spuivoorziening conform NEN1087 en NPR1088, volgens Bouwbesluitberekeningen
- wering van ratten en muizen, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten breder dan

- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006

- daglichttoetreding conform NEN2057, berekening equivalente daglichtoppervlakte volgens Bouwbesluit-
  0,01m

- vrije doorgang toegang en route conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, dagmaat binnendeurkozijnen
  minimaal 850mm, tenzij anders vermeld op tekening
- stallingsruimte voor fietsen en inrichting parkeervoorzieningen, volgens rechtens verkregen niveau

- afmeting, indeling en leidingdoorvoeren meterruimte conform NEN2768

- milieuprestatie gebouwen, belasting van het milieu conform MPG-score, volgens Bouwbesluitberekeningen
- energieprestatiecoëfficient conform NEN7120, volgens Bouwbesluitberekeningen

- uitwendige scheidingsconstructies van het bouwwerk hebben conform NEN1068 een warmteweerstand van

- kozijnen, ramen en deuren in uitwendige scheidingsconstructies hebben een U-waarde van ten hoogste
  n2,2W/m2K conform NEN1068

- principe detaillering gezichtbepalende bouwdelen, zie tekening blad A.51

steenstrips, dik 25mm op cementgebonden laag / kleur: vlgs kleurenstaat

schoon metselwerk, dikte 100mm / kleur: vlgs kleurenstaat
isolatie, dikte 140mm, Rc=4,5m2K/W
lichtbeton wanden, dikte 100mm (kwaliteit vlgs constructeur)

ventilatie, zie tekening blad A.21v.
no.
kv.

noodoverstort, posities nog nader te bepalen
kruipruimte ventilatie, posities nog nader te bepalen

h01 aanduiding principe detaillering, zie tekening blad A.51

lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO o.g.)

RM

(gekoppeld indien van toepassing, situering midden in ruimte aan plafond)

- weerstandklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN5087/5096

- t.b.v. geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie geldt: DnT,a,K>32dB en LnT,A<79dB,
  conform Bouwbesluit, afd. 3.4, art. 3.17a

  min. tot 2100mm+vl.)

  berekeningen

  ten minste 4,5m2K/W (verticaal), 6,0m2K/W (verticaal/schuin) en 3,5m2K/W (scheiding kruipruimte)

PU isolatieplaat, dik 90mm
stalen stijl- en regelwerk, minerale wol, Rc=7,45m2K/W
fermacell binnenplaat, dik 12,5mm

kadastrale grenzen
inmeting terrein

oppervlakte / inhoud

type bebouwd oppervlak bruto vloeroppervlak bruto-inhoud

App Extra 106,73 m2 345,81 m3
109,54 m2 354,91 m3

totaal 1588,89 m2 5147,96 m3

99,81 m2 323,38 m3

bouwnummer

App Out Max 2.2
01/14/15
02/05/06

App Out 08/09
105,78 m2 342,72 m3App Plus Out 03/04/07/10/11/12/13

01 t/m 15

106,73 m2
109,54 m2

1588,89 m2

99,81 m2
105,78 m2

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(320,19 m2)

(328,62 m2)

(199,62 m2)

(740,46 m2)

(1037,43 m3)

(1064,73 m3)

(646,76 m3)

(2399,04 m3)

status

datum

tekenaar

formaat

bestand

onderdeel

opdrachtgever

werk
bladnr.

werknr.

schaal

gewijzigd

:

:

:

594x1650mm

TECHNISCH ONTWERP
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1:100
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De Twee Hofjes; 15 ApparterrA's Van Der Burg locatie te Rijnsburg

Van Rhijn Bouw B.V., Postbus 76, 2220 AB te Katwijk ZH

Technisch Ontwerp / plattegrond begane grond

09-02-2016

-21-03-2016

-

2758_SA_R16_04.rvt
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BWNR 01 - TYPE APP EXTRA BWNR 15 - TYPE APP EXTRA BWNR 14 - TYPE APP EXTRA

P P P P P P P P P P P

P

17.7 m²
slaapkamer 1
0.06

VR 18.6 m²
slaapkamer 1
0.06

VR

5.7 m²
slaapk. 3
0.08

VR5.7 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.7 m²
slaapk. 3
0.08

VR 5.7 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.7 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.7 m²
slaapk. 3
0.08

VR

18.6 m²
slaapkamer 1
0.06

VR 18.5 m²
slaapkamer 1
0.06

VR

5.7 m²
slaapk. 3
0.08

VR 5.7 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.7 m²
slaapk. 2
0.07

VR 5.7 m²
slaapk. 3
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bouwkundig

veiligheid

gezondheid

bruikbaarheid

energiezuinigheid / milieu

installaties

algemeen

- gebruiksfunctie van het bouwwerk; woning betreft woonfunctie, berging betreft overige gebruiksfunctie
- toe te passen bouwproducten dienen te zijn voorzien van een door ministriele goedgekeurde kwaliteitsverklaring
  (KOMO, KIWA, KEMA, BRL of CE-markering)

- op dit project is het Bouwbesluit van toepassing alware het letterlijk op dit blad opgenomen
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm)

- Peil = 0 = XXXX +NAP (nog nader te bepalen)

hemelwaterafvoerhwa

kozijn
lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO zwaar o.g.), I(lu) > 32dB, I(co) < 79dB

30/60 minuten WBDBO
zelfsluitende deur
zelfsluitende deur, 30/60 minuten WBDBO
niet-ioniserende rookmelder en/of automatische melders conform NEN2555

- bouwconstructie 60 minuten brandwerendheid op bezwijken

30
/6

0
30

/6
0

- vloer, trap of hellingbaan waarover/waaronder een vluchtroute voert, 30 minuten brandwerendheid op bezwijken

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN1010
- gasinstallaties conform voorschriften NEN1078

- beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; voorziening voor afvoer van rook conform NEN6062
  brandveilig, dak van het bouwwerk conform NEN6063 niet brandgevaarlijk

- beperking van uitbreiding van brand; elke woning vormt een afzonderlijk brandcompartiment, 60 min. WBDBO
- beperking van verspreiding van rook; elke woning vormt een afzonderlijk subbrandcompartiment

- beperking van ontwikkeling van brand/rook; constructie-onderdelen in het bouwwerk conform brand- en
  rookklasse aansturingstabel (BB afd. 2.9, art. 2.66) bepaald volgens NEN-EN 13501-1

- (karakteristieke) geluidwering van buiten, installaties en tussen ruimten conform NEN5077
- geluidsniveau toiletten, mengkranen, mechanische ventilatie, warmwatertoestel ten hoogste 30dB

- toiletten en badkamers voorzien van vloer- en wandtegelwerk (in toiletten min. tot 1200mm+vl., in badkamers

- afvoer van afvalwater en fecalien conform voorschriften NEN3215 en NTR3216

- luchtverversing en spuivoorziening conform NEN1087 en NPR1088, volgens Bouwbesluitberekeningen
- wering van ratten en muizen, uitwendige scheidingsconstructie dient geen openingen te bezitten breder dan

- drink- en warmwatervoorziening conform voorschriften NEN1006

- daglichttoetreding conform NEN2057, berekening equivalente daglichtoppervlakte volgens Bouwbesluit-
  0,01m

- vrije doorgang toegang en route conform Bouwbesluit, afd. 4.4, art. 4.22 en 4.23, dagmaat binnendeurkozijnen
  minimaal 850mm, tenzij anders vermeld op tekening
- stallingsruimte voor fietsen en inrichting parkeervoorzieningen, volgens rechtens verkregen niveau

- afmeting, indeling en leidingdoorvoeren meterruimte conform NEN2768

- milieuprestatie gebouwen, belasting van het milieu conform MPG-score, volgens Bouwbesluitberekeningen
- energieprestatiecoëfficient conform NEN7120, volgens Bouwbesluitberekeningen

- uitwendige scheidingsconstructies van het bouwwerk hebben conform NEN1068 een warmteweerstand van

- kozijnen, ramen en deuren in uitwendige scheidingsconstructies hebben een U-waarde van ten hoogste
  n2,2W/m2K conform NEN1068

- principe detaillering gezichtbepalende bouwdelen, zie tekening blad A.51

steenstrips, dik 25mm op cementgebonden laag / kleur: vlgs kleurenstaat

schoon metselwerk, dikte 100mm / kleur: vlgs kleurenstaat
isolatie, dikte 140mm, Rc=4,5m2K/W
lichtbeton wanden, dikte 100mm (kwaliteit vlgs constructeur)

ventilatie, zie tekening blad A.21v.
no.
kv.

noodoverstort, posities nog nader te bepalen
kruipruimte ventilatie, posities nog nader te bepalen

h01 aanduiding principe detaillering, zie tekening blad A.51

lichte scheidingswand, dik 70mm (GIBO o.g.)

RM

(gekoppeld indien van toepassing, situering midden in ruimte aan plafond)

- weerstandklasse voor inbraakwerendheid minimaal klasse 2 conform NEN5087/5096

- t.b.v. geluidsoverdracht tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie geldt: DnT,a,K>32dB en LnT,A<79dB,
  conform Bouwbesluit, afd. 3.4, art. 3.17a

  min. tot 2100mm+vl.)

  berekeningen

  ten minste 4,5m2K/W (verticaal), 6,0m2K/W (verticaal/schuin) en 3,5m2K/W (scheiding kruipruimte)

PU isolatieplaat, dik 90mm
stalen stijl- en regelwerk, minerale wol, Rc=7,45m2K/W
fermacell binnenplaat, dik 12,5mm

kadastrale grenzen
inmeting terrein

oppervlakte / inhoud

type bebouwd oppervlak bruto vloeroppervlak bruto-inhoud

App Extra 106,73 m2 345,81 m3
109,54 m2 354,91 m3

totaal 1588,89 m2 5147,96 m3

99,81 m2 323,38 m3

bouwnummer

App Out Max 2.2
01/14/15
02/05/06
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