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1. Inleiding 3 

1.1. Aanleiding 

Aan de Oude Zeeweg 10 is momenteel een kantoorgebouw gelegen. De eigenaar van het 
perceel is voornemens het gedeelte aan de achterzijde van het kantoorpand te slopen om 
vervolgens de vrijgekomen ruimte te benutten voor het bouwen van 3 villa's. De villa's zullen 
door middel van een eigen weg die aansluit op de Oude Zeeweg worden ontsloten. De hui-
dige groene inrichting van het perceel zal in de vorm van tuinen bij de villa's terugkeren. Ten 
behoeve van de planologische procedure tot inpassing van de beoogde ontwikkeling wordt 
deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
 
 
1.2. Plangebied 

Het projectgebied waarop deze ruimtelijke onderbouwing betrekking heeft, is het perceel 
Oude Zeeweg 10. Ten noordwesten grenst het plangebied aan de achterzijde van de wonin-
gen aan het Breloftpark. Voor het overige zijn rondom agrarische gronden gelegen, die aan 
de noordoostzijde en de zuidwestzijde respectievelijk door het Dompad en de Oude Zeeweg 
van het plangebied worden gescheiden. 
 
 
1.3. Vigerend plan 

Momenteel is de planologische regeling van deze gronden te vinden in het bestemmingsplan 
'Oude Zeeweg en omgeving', vastgesteld door de gemeenteraad op 24 juni 1975.  
 
 
1.4. Leeswijzer 

De ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd: 
- hoofdstuk 2 geeft een weergave van de huidige en toekomstige situatie en beschrijft in 

hoeverre het plan strijdig is met het vigerende bestemmingsplan; 
- hoofdstuk 3 vat de relevante beleidsstukken samen; 
- hoofdstuk 4 toont de uitgevoerde onderzoeken op gebied van water, verkeer, geluid, 

milieu, ecologie en archeologie; 
- hoofdstuk 5 maakt de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling inzichtelijk en beschrijft het 

verloop van het planproces; 
- hoofdstuk 6 bevat de slotafweging. 
 
  





 

Adviesbureau RBOI  130112.14949.00 
Rotterdam / Middelburg 

2. Huidige en toekomstige situatie 5 

2.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de bestaande situatie in het plangebied en de directe 
omgeving. Hieruit vloeien randvoorwaarden voort voor de ontwikkeling van het gebied. Ver-
volgens wordt de beoogde ontwikkeling toegelicht. Uit deze gebiedsvisie vloeit voort dat 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voorts wordt ingegaan op de vigerende be-
stemmingsregeling en in hoeveree het plan al dan niet in strijd is met de vigerende regeling.  
 
 
2.2. Huidige situatie 

In het open gebied tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee ligt het Breloftpark, een 
woonbuurt met kleinschalige villabebouwing en een groene uitstraling. Oude Zeeweg 10 
vormt de afronding van deze buurt aan de zuidoostzijde. Het opgaande groen in de wijk, dat 
voornamelijk in de privétuinen aanwezig is, vormt een contrast met de vlakte van de omlig-
gende agrarische gronden. Op het perceel Oude Zeeweg 10 is in de huidige situatie een 
kantoor gevestigd. Dit kantoor bestaat uit een villa met een forse uitbouw aan de achter-
zijde. Het terrein rondom het kantoor is grotendeels verhard. Achter de kantoorbebouwing is 
een groenperceel met opgaande beplanting aanwezig. 
 
 
2.3. Toekomstige situatie 

De eigenaar van het perceel is voornemens de (forse) aanbouw aan het kantoorpand te slo-
pen. In totaal zal circa 2.310 m³ worden gesloopt, terwijl circa 2.350 m³ behouden blijft. Op 
de vrijkomende ruimte en in het verlengde hiervan het groenperceel wordt beoogd een 
drietal vrijstaande woningen te realiseren. Deze woningen worden ontsloten door en zijn 
georiënteerd op een pad aan de zuidoostzijde van het perceel. Door deze oriëntatie van de 
voorzijden van de woningen wordt een duidelijk gezicht van het Breloftpark aan de 
zuidoostrand van de wijk gevormd. 
  
De eindwoning heeft een iets verdraaide oriëntatie en markeert de oosthoek van het perceel 
(en de buurt). De verdraaiing sluit aan op de situering van de ten noordwesten van deze 
woning gelegen bestaande woning.  
De woningen zijn kleinschalig van opzet en bestaan uit twee lagen met een markante kap. 
Ze passen hiermee in het bebouwingskarakter van het Breloftpark. De garages zijn in het 
woningontwerp opgenomen, wat tot gevolg heeft dat de opstelplek voor de auto is vastge-
legd en de overige ruimte rond de woningen optimaal als tuin kan worden ingericht. 
Gezien de ruime kavels, ook van de omliggende percelen en de omvang van de bebouwing 
zal deze geen belemmering vormen voor de bezonning van de naastgelegen woningen (de 
afstand tussen de bestaande en de nieuwe woningen bedraagt ten minste 30 m).  
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2.4. Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied valt binnen het vigerende bestemmingsplan 'Oude Zeeweg en omgeving'. Dit 
plan is op 24 juni 1975 door de gemeenteraad vastgesteld en op 16 juni 1976 door Gedepu-
teerde Staten goedgekeurd. In 1979 en in 1990 is het plan op ondergeschikte punten her-
zien. De planologische regeling van het perceel valt uiteen in 2 bestemmingen, namelijk 
'Bijzondere doeleinden, klasse A, met bijbehorende erven' (BDA) en 'Voor- of zijtuin, open 
erf'. Aan de regeling van de bestemming 'Voor- of zijtuin, open erf' is goedkeuring onthou-
den.  
 

 
Figuur 2.1  Uitsnede vigerend bestemmingsplan 
 
De bestemming BDA is bedoeld voor gebouwen van bijzondere aard, zoals scholen, politie-
bureau, verenigingsgebouwen, etc. De bestemming BDA omvat een bouwvlak waarbinnen 
een bebouwingspercentage geldt van 40%. Het hoofdgebouw mag enkel binnen dit bouwvlak 
worden opgericht, terwijl bijgebouwen tot 50 m² buiten het bouwvlak mogen worden opge-
richt.  
 
Uit de hierboven gemaakt analyse in combinatie met figuur 2.2 blijkt dat het bouwplan voor 
de drie villa's niet binnen het vigerende bestemmingsplan past. Dit betreft zowel het gebruik 
als het bouwen.  
 
Gebruik: 
Het gebruik van de bestemming BDA ten behoeve van het wonen moet geacht worden niet 
binnen de bestemmingomschrijving te passen. Het wonen kan immers niet worden aange-
merkt als een gebouw van bijzondere aard. 
 
Bouwen:  
De locaties van de beoogde villa's vallen slechts voor een klein deel binnen het huidige 
bouwvlak. Het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak is toegestaan tot een oppervlak 
van 50 m², hetgeen onvoldoende is voor de bouw van drie villa's. Bovendien is deze ruimte 
alleen te benutten voor bijgebouwen, terwijl de villa's als hoofdgebouwen moeten worden 
aangemerkt. Daarbij zijn delen van de villa's in de bestemming 'Voor- of zijtuin, open erf' 
geprojecteerd. 
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Figuur 2.2  Projectie ontwikkeling op vigerend bestemmingsplan 
 
 
2.5. Conclusie 

De ontwikkeling van 3 villa's aan de achterzijde van het kantoorpand aan de Oude Zeeweg 
10 past in het ruimtelijk bestek van de omgeving. De beoogde ontwikkeling past echter niet 
in het vigerende bestemmingsplan. Zowel de bestemmings- als bouwregels staan deze ont-
wikkeling niet toe.  
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3. Beleidskader 9 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het relevante beleidskader voor ontwikkelingen binnen Noordwijk 
beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op relevant rijks-, provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk beleid.  
 
Beleidskader en nieuwe Wro 
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze gaat 
uit van een scheiding tussen beleid en normstelling (juridische verankering). Het beleid 
wordt opgenomen in structuurvisies. Normstelling vindt plaats in het bestemmingsplan en/of 
in algemene regels die overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen.  
Streekplannen en planologische kernbeslissingen zijn vanaf 1 juli 2008 gelijkgesteld aan 
structuurvisies. Het overgangsrecht van de Wro regelt dat concrete beleidsbeslissingen van 
Rijk en provincie overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen. De Nota Ruimte 
bevat geen concrete beleidsbeslissingen. De inhoud van het bestemmingsplan moet echter 
nog steeds in overeenstemming zijn met de Nota Ruimte en het provinciale ruimtelijke be-
leid. In dit hoofdstuk wordt voor dit bestemmingsplan hierop nader ingegaan. 
Het Rijk en de provincie werken momenteel aan een vertaling van hun beleid in algemene 
regels. Voor het Rijk is dit de AMvB Ruimte en voor de provincie is dit de provinciale veror-
dening. Wanneer deze in werking zijn getreden moeten die regels worden doorvertaald in 
bestemmingsplannen. Ondanks dat dit laatste nog niet aan de orde is, wordt de ontwikkeling 
getoetst aan de ontwerpprovinciale structuurvisie.  
 
 

3.2. Rijksbeleid 

Nota Ruimte (2006) 
Het beleid van de rijksoverheid op het gebied van ruimtelijke ordening is vastgelegd in de 
Nota Ruimte. Deze Nota is op 27 februari 2006 formeel in werking getreden. Verstedelijking 
en infrastructuur dient zoveel mogelijk gebundeld te worden in nationale stedelijke netwer-
ken, economische kerngebieden en hoofdverbindingsassen. Noordwijk valt binnen het gebied 
van het nationale stedelijke netwerk van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). 
Door middel van bundeling en organisatie wil het Rijk beleidsstrategieën voor economie, 
infrastructuur en verstedelijking hanteren. De daaruit afgeleide beleidsdoelen zijn: ontwikke-
ling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra, versterking van de economische 
kerngebieden, verbetering van de bereikbaarheid, verbetering van de leefbaarheid en so-
ciaaleconomische positie van steden, bereikbare en toegankelijke recreatieve voorzieningen 
in en rond de steden, behoud en versterking van de variatie tussen stad en land, afstemming 
van verstedelijking en economie met de waterhuishouding en waarborging van milieukwali-
teit en veiligheid.  
De Duin- en Bollenstreek is aangewezen als Greenport, waarvan de versterking van de tuin-
bouwfunctie centaal staat. De Duin- en Bollenstreek maakt onderdeel uit van het gebied 
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waarop de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek betrekking heeft. Deze 
Gebiedsuitwerking geeft antwoord op de vraag of er nog ruimte kan worden gevonden voor 
aanvullende verstedelijking in de streek en de herstructurering van de bollenstreek. 
 
Uitvoering van het bouwplan past binnen de uitgangspunten van de Nota Ruimte: het beleid 
om de variatie tussen stad en land te behouden en te versterken. 
 
 

3.3. Provinciaal beleid 

Streekplan Zuid-Holland West (2003) 
De volgende uitgangspunten zijn inzet van beleid: 
- veiligstellen van het bollencomplex en de centrumpositie van de Bollenstreek; 
- benutten van woningbouwmogelijkheden binnen de bestaande contouren van de Duin- 

en Bollenstreek; 
- veiligstellen en versterken van de kwaliteit van de duinen en binnenduinranden met het 

oog op veiligheid, natuur- en landschapswaarden, zoetwaterberging en de regeneratie 
van (natte) natuurwaarden; 

- het ontwikkelen van groene en ecologische verbindingen tussen duinen, bollenstreek en 
plassengebied. 

 
Noordwijk is op de streekplankaart aangewezen als stads- en dorpsgebied. Rond de be-
staande kern is een rode contour getrokken. Binnen de rode contouren wordt ruimte gebo-
den voor wonen, werken en andere stedelijke voorzieningen. In Noordwijk is een gebied 
aangewezen als bovenregionale knoop; binnen dit gebied zijn verschillende soorten voorzie-
ningen aanwezig die binnen een straal van 20-30 km tamelijk uniek zijn. Evenwijdig aan de 
kust is ter hoogte van de Parallel Boulevard een kustfundamentslijn aangegeven, die de be-
grenzing van de landzijde vormt. Het kustfundament mag niet negatief door ingrepen wor-
den beïnvloed. 
 
De Bollenstreek is aangeduid als Topgebied Cultureel Erfgoed op basis waarvan de aanwezi-
ge cultuurhistorische waarden een planologische bescherming dienen te krijgen. 
Het bouwplan ligt binnen de rode contour. De voorgenomen ontwikkelingen binnen het be-
bouwde gebied passen binnen de uitgangspunten van het streekplan. 
 

 
Figuur 3.1  Uitsnede streekplankaart 
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Interim-beleid Wro 
De provincie heeft hierin aangegeven hoe ze met het bestaande ruimtelijke beleid omgaat in 
de periode voorafgaand aan het vaststellen van de Provinciale Structuurvisie. De hoofdlijnen 
van het huidige beleid zijn neergelegd in Concrete Beleidsbeslissingen, Structurerende Ele-
menten en Kernpunten. Deze hoofdlijnen geven aan wat nu als 'provinciaal belang' aange-
merkt kan worden. Het provinciale ruimtelijke beleid dat in de streekplannen is vastgelegd, 
wordt gecontinueerd.  
Naast de streekplannen vormt de Nota Regels voor Ruimte het provinciale ruimtelijke kader. 
De inhoud van deze nota is eveneens opgenomen in het interim-beleid en blijft gedurende de 
interim-periode geheel gehandhaafd. 
 
Structuurvisie Zuid-Holland (2010) 
Provinciale Staten hebben op 2 juli de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' vastgesteld. Deze 
is opgebouwd uit vijf integrale hoofdopgaven, namelijk: 
- aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 
- duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 
- divers en samenhangend stedelijk netwerk; 
- vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 
- stad en land verbonden. 
 
De structuurvisie ziet niet op wijzigingen van het beleid voor Noordwijk ten opzichte van 
hetgeen is geregeld in het Streekplan. 
 
 
3.4. Regionaal beleid 

Regionale Structuurvisie Holland Rijnland 2020 (ontwerp 2009) 
Met de Regionale Structuurvisie kiezen de Holland Rijnland-gemeenten koers voor de ruimte-
lijke inrichting van de regio. In de visie zijn een aantal keuzes gemaakt die de samenhang 
tussen de grote deelgebieden van de regio verbeteren: bollenstreek, kustzone, stedelijk ge-
bied en Veenweide en Plassen. 
Binnen de Regionale Structuurvisie wordt de ruimtelijke positie van de regio bepaald en ge-
keken hoe dit zich verhoudt tot haar (Randstedelijke) omgeving. Hiervoor worden zeven 
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, twee speerpunten voor economische 
ontwikkeling: Kennis en Greenport, verbetering van de regionale bereikbaarheid. Het gebied 
is aangeduid als stedelijk gebied. De binnenstedelijke herontwikkeling past binnen de uit-
gangspunten. 
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Figuur 3.2  Uitsnede visiekaart regiovisie Holland-Rijnland 
 
 
3.5. Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie Noordwijk 2025 
De gemeente heeft een toekomstvisie die dient als referentiekader voor het nemen van 
strategische beslissingen. Noordwijk wil een aantrekkelijke verblijfplaats zijn zowel voor be-
woners als voor bezoekers. Noordwijk moet zich daarom qua uitstraling en beleving onder-
scheiden van andere plaatsen aan de Noordzeekust: ingetogen, stijlvol en charmant. De visie 
is geen op zichzelf staand document, maar zal nader worden uitgewerkt in een aantal ge-
biedsgerichte en thematische programma's voor de middellange termijn, welke integraal 
worden opgenomen in een structuurvisie. De kern van de visie, de keuze voor kwalitatieve 
groei, is echter onveranderlijk. De bouw van de 3 villa's past binnen de visie van de ge-
meente om Noordwijk als een 'kwaliteitsbadplaats' op de kaart te zetten. 
 
Structuurvisie Middengebied Noordwijk 
De structuurvisie Middengebied is op 20 april 2005 door de gemeenteraad vastgesteld. De 
visie ziet op de zone van het oorspronkelijke Middengebied tussen de Duinweg, Prins Hen-
drikweg en de Duinwetering en Weteringkade. De gemeente wil met de structuurvisie de 
laatste kans benutten om dit, voor vele functies zeer aantrekkelijke gebied, open te houden. 
De structuurvisie geeft invulling aan een nieuwe toekomst voor het gebied en maakt een 
kwaliteitsslag naar een robuust landschap. 
 
Vigerend bestemmingsplan 
In paragraaf 2.5 is geconcludeerd dat het bouwplan niet binnen het vigerende bestemmings-
plan 'Oude Zeeweg en omgeving' past. Zowel de gebruiks- als de bouwregels staan de ont-
wikkeling op dit moment niet toe.  
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3.6. Conclusie 

Uit de bespreking van de beleidsstukken op rijks-, povinciaal, regionaal en gemeentelijk 
niveau is gebleken dat de voorgenomen ontwikkeling binnen het huidige beleid past. Het 
gaat om een binnenstedelijke ontwikkeling waarbij een hoogwaardige uitstraling wordt nage-
streefd. Dit blijkt onder meer uit de situering van de villa's en de kleinschalige ontwikkeling 
op betrekkelijk grote percelen. 
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4. Onderzoek 15 

4.1. Inleiding 

De verplichting om een goede ruimtelijke onderbouwing aan een ruimtelijk besluit ten grond-
slag te leggen, impliceert onderzoek naar verschillende sectorale aspecten. Aspecten als 
water, verkeer, ecologie en verschillende milieuaspecten zijn onlosmakelijk verbonden met 
het creëren van een ruimtelijke ordening. Onderstaande paragrafen maken inzichtelijk op 
welke wijze het onderzoeksaspect betrokken wordt bij de ontwikkelingen die dit plan moge-
lijk maakt en welke consequenties dit eventueel heeft voor het bestemmingsplan. 
 
 
4.2. Water 

Waterbeheer en watertoets 
Het is wettelijk verplicht een watertoets uit te voeren. Dit is een procedure waarbij de initia-
tiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling. De watertoets heeft als doel het voorkomen van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen die in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.  
Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
De rioleringstaak binnen het projectgebied valt onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente Noordwijk. Bij het tot stand komen van deze ruimtelijke onderbouwing is overleg 
gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf1

 

). De opmerkingen van de water-
beheerder zijn verwerkt in deze paragraaf.  

Waterschapsbeleid 
Waterbeheerplan 2010-2015 
Voor de planperiode 2010-2015 is het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing. 
In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities zijn voor de komende planperiode en welke 
maatregelen in het watersysteem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voor-
heen het accent op de uitvoering. De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstroming, 
voldoende water en gezond water. Wat betreft het aspect veiligheid is cruciaal dat de water-
keringen voldoende hoof en stevig zijn en blijven en dat rekening wordt gehouden met mo-
gelijke toekomstige dijkverbeteringen. Wat betreft voldoende water gaat het erom het com-
plete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil 
Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend 
met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot 
meer lokale en hevigere buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelrijzing. Het 
WBP sorteert voor op deze ontwikkelingen.  
 

                                               
1)  Zie bijlage 1 voor de reactie van het Hoogheemraadschap op de voorgenomen ontwikkeling. 
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Beleidsregels en algemene regels (2009) 
Het Hoogheemraadschap heeft met betrekking tot de inrichting van het watersysteem be-
leidsregels en algemene regels vastgesteld. Belangrijke richtlijnen hierbij zijn dat er niet mag 
worden afgewenteld, dempingen voor 100% dient te worden gecompenseerd, minimaal 15% 
van de toename aan verharding dient te worden gecompenseerd en dat de trits 'vasthouden-
bergen-afvoeren' wordt gehanteerd. Indien er niet wordt gedempt en het verhard oppervlak 
niet toeneemt, hoeft er niet te worden gecompenseerd.  
 
Keur en Beleidsregels 2009 
Op 22 december 2009 is de nieuwe Keur in werking getreden, en zijn alsmede nieuwe be-
leidsregels vastgesteld. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Wa-
terwet en de daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. 
Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en 
het infiltreren van water in de bodem.  
De 'Keur en Beleidsregels 2009' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijn-
land haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een 
verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebods- en verbodsbepalingen) 
voor: 
- waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden); 
- watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken); 
- andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gema-

len). 
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovenge-
noemde waterstaatwerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde 
activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in 
een keurvergunning. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via een vergunningverle-
ning en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de beleidsregels 
die bij de Keur horen is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. 
 
Huidige situatie 
Het projectgebied is gelegen aan de Oude Zeeweg 10 te Noordwijk. Op de locatie is bebou-
wing, een parkeerplaats en een tuin aanwezig.  
 
Bodem en grondwater 
De maaiveldhoogte ligt gemiddeld tussen de NAP +1,5 m en NAP +1,7 m en de bodem be-
staat uit zand. In het projectgebied is sprake van grondwatertrap II. De gemiddeld hoogste 
grondwaterstand varieert van 0,25 m tot 0,4 m onder het maaiveld, de gemiddeld laagste 
grondwaterstand varieert van 0,5 m tot 0,8 m onder het maaiveld. Er is sprake van een 
geringe drooglegging in het plangebied, hetgeen betekent dat voldoende maatregelen nodig 
zijn tegen (toekomstig) grondwateroverlast. 
 
Waterkwantiteit 
Het projectgebied maakt onderdeel uit van de Noordzijderpolder. Deze polder heeft een zo-
merpeil van NAP -0,1 m en een winterpeil van NAP -0,25 m.  
 
Waterkwaliteit 
In het projectgebied is oppervlaktewater aanwezig. Het betreft een greppel aan de noord-
westzijde op de begrenzing van het plangebied met de kavels aan het Breloftpark en aan de 
noordoostzijde op de begrenzing met het Dompad. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
In het projectgebied zijn geen waterkeringen aanwezig. 
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Afvalwater en riolering 
De huidige bebouwing is aangesloten op een gemengd rioolstelsel. 
 
Beheer en onderhoud 
Er zijn geen watergangen in het projectgebied. 
 
Toekomstige situatie 
De ruimtelijke onderbouwing voorziet in de sloop van een deel van het bestaande kantoor-
pand en de realisatie van 3 villa's. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Het bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het 
toepassen van zink, lood, koper en PAK's-houdende bouwmaterialen. 
 
Waterkwantiteit 
Het verhard oppervlak neemt toe met 218 m². Vanwege de zandgronden is compensatie in 
de vorm van nieuw oppervlaktewater niet direct aan de orde. Wel kan ervoor worden geko-
zen de greppel aan de noordwestzijde van het plangebied te verbreden. Verder dienen zoveel 
mogelijk schone oppervlakten (zoals de daken) te worden afgekoppeld, zodat het regenwater 
in de bodem wordt geïnfiltreerd. Vanwege de geringe drooglegging in het gebied kan de 
infiltratie van schoon water tot grondwateroverlast leiden. In dat geval zal het hemelwater 
moeten worden afgekoppeld naar in de omgeving gelegen oppervlaktewater. 
 
Afvalwater en riolering 
Conform de Leidraad Riolering West-Nederland en vigerend waterschapsbeleid is het voor 
nieuwbouw verplicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Huishoudelijk afvalwater 
wordt conform de aansluitverordening aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. 
In het plangebied is lozing van schoon hemelwater mogelijk op het oppervlaktewater. Con-
form het afkoppelbeleid is lozing van schoon hemelwater zodoende niet toegestaan op het 
gemengde riool. Overigens zal in 2011 het gemengde rioolstelsel aan de Oude Zeeweg wor-
den vervangen door een gescheiden stelsel. Vanaf dat moment mag het schone hemelwater 
ook worden geloosd op het hwa-riool van het gescheiden stelsel. 
 
Beheer en onderhoud 
Voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem dient bij het waterschap 
vergunning te worden aangevraagd op grond van de 'Keur'. Aangezien binnen het pro-
jectgebied, dan wel in de omgeving van het projectgebied geen watergangen zijn gelegen, 
noch beschermingszones van toepassing zijn, hoeft in dat kader geen rekening te worden 
gehouden met de 'Keur'. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke onderbouwing geen negatieve gevolgen heeft voor 
de bestaande waterhuishoudkundige situatie. Het plan voldoet dan ook aan de doelstellingen 
van duurzaam waterbeheer. 
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4.3. Verkeer 

Verkeersstructuur 
Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 
De nieuwe woningen zullen door middel van een eigen weg worden ontsloten vanaf de Oude 
Zeeweg. Via de Oude Zeeweg kan in zuidoostelijke richting naar Noordwijk Binnen worden 
gereden en in noordwestelijke richting naar de Oude Zeeweg/Beeklaan. Via deze wegen 
wordt in noordwestelijke richting ontsloten naar Noordwijk aan Zee en in zuidoostelijke rich-
ting wordt aangesloten op de provinciale weg (N451). De N451 verbindt de N206 met 
Noordwijk Binnen.  
De Oude Zeeweg, ter hoogte van de locatie, is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de 
bebouwde kom met een maximumsnelheid van 30 km/h. De overige delen van de Oude 
Zeeweg en de Beeklaan zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen binnen de be-
bouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/h. 
 
Ontsluiting langzaam verkeer  
Het fietsverkeer wordt op de Oude Zeeweg langs de locatie, conform de inrichting van Duur-
zaam Veilig, gemengd met het gemotoriseerd verkeer afgewikkeld. De gebiedsontsluitings-
wegen in de nabijheid van de locatie zijn voorzien van fietssuggestiestroken/fietspaden, 
conform de inrichting van Duurzaam Veilig. Aan de noordoostzijde van de locatie loopt het 
Dompad. Dit is een voetgangerspad binnen woonerfregime waar enkel verkeer voor de aan-
grenzende percelen is toegestaan. 
 
Ontsluiting per openbaar vervoer 
In de nabijheid van de locatie zijn bushalten gelegen ter hoogte van het Pickeplein en langs 
de Beeklaan ter hoogte van de Gladiolusstraat. De afstand van de woningen tot de bushalten 
bedraagt respectievelijk 750 m en 500 m. Op deze locaties halteren de openbaarvervoers-
diensten in de richtingen Noordwijk-Nieuw Vennep, Leiden, Den Haag en Schiphol en in de 
richtingen Den Haag-Haarlem. In Nieuw Vennep, Schiphol, Den Haag en Leiden kan worden 
overgestapt op het NS-railnetwerk. 
 
Parkeren 
Het parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden. Volgens het parkeernormenbeleid van de 
gemeente Noordwijk wordt bij woningen groter dan 120 m² in ten minste 2 parkeerplekken 
voorzien. Dit betekent dat in totaal 6 parkeerplaatsen dienen te worden gerealiseerd. 
 
Voor de bouw van de woningen wordt een deel van het kantoorpand verwijderd, maar ook 
een deel van de parkeergelegenheid van het kantoor wordt verwijderd. Aan de hand van de 
parkeernormering is een inschatting gemaakt of er ook parkeergelegenheid moet worden 
gecompenseerd voor het kantoorpand dat blijft staan.  
 
Tabel 4.1  Parkeernormering 
 

functie oppervlak* norm pp benodigd pp aanwezig 
te handhaven kantoor 670 1,75 11,725 22 
te slopen kantoor 760 1,75 13,3 14 
trainingslokaal 15 pers.** 15 0,75 11,25   
totaal     36,275 36 
     
nieuwe woningen 3 2 6  
*  Opgemeten in Nedbrowser. 
**  Opgezocht op internet. 
Aanname: trainingslokaal 70 m², en gevestigd in te handhaven kantoor.  
Daarom 70 m² afgehaald van oppervlak te handhaven kantoor.   
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De parkeerbalans is deels gebaseerd op aannames zoals onderin tabel 4.1 aangegeven. De 
sloop van een deel van het pand en daarbij het verwijderen van de 14 naastgelegen par-
keerplaatsen heeft geen negatief effect op de parkeerbalans. 
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
In de huidige situatie is op de locatie een kantoor gevestigd waarvan het achterste deel zal 
worden gesloopt. Hier zullen 3 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Aangenomen kan 
worden dat de bouw van de 3 woningen niet tot een noemenswaardige bijdrage in de ver-
keersintensiteiten zal leiden in verhouding tot de huidige verkeersintensiteiten. Namelijk in 
totaal 15 mvt/etmaal (5 mvt/etmaal per woning)1

 

). 

Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens van de verschillende wegen rondom de locatie zijn aangeleverd door 
de gemeente Noordwijk. De gegevens voor de Oude Zeeweg/Beeklaan zijn afkomstig uit de 
Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) voor de gemeente Noordwijk en zijn vastgesteld voor 
het prognosejaar 2020. Voor de Oude Zeeweg langs de locatie zijn echter geen gegevens 
bekend. Naar schatting zal de intensiteit in 2020 niet meer bedragen dan 2.500 mvt/etmaal. 
 
Tabel 4.2  Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal (afgerond op 50-tallen) 
 

 2020 

Oude Zeeweg/Beeklaan 9.500 

Oude Zeeweg 2.500 

 
Conclusie 
De ontsluiting voor het autoverkeer en het langzaam verkeer is goed te noemen. Ook de 
verkeersveiligheid rond de locatie is voldoende gewaarborgd. De ontsluiting per openbaar 
vervoer is redelijk, gezien de grote loopafstanden naar de bushalten. Op eigen terrein zullen 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien. De 
ontwikkeling leidt niet tot noemenswaardig veel extra verkeer. Het aspect verkeer staat de 
uitvoering van dit plan dan ook niet in de weg. 
 
 
4.4. Wegverkeerslawaai 

Beoogde ontwikkeling 
De nieuw te bouwen woningen zijn volgens de Wet geluidhinder nieuwe geluidsgevoelige 
functies waarvoor akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.  
 
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 geluidshinder vanwege de 
weg moet worden getoetst. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rij-
stroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van 
de geluidsbelasting te worden onderbouwd.  
De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-eve-
ning-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het 
gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
 
                                               
1) Publicatie 256 CROW, type woning: centrum-stedelijk/buiten centrum. 
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Nieuwe situaties 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige be-
stemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvol-
doende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkun-
dige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere 
grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. Voor de beoogde binnenste-
delijke ontwikkeling geldt een uiterste grenswaarde van 63 dB. De geluidswaarde binnen de 
woningen (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neer-
gelegde norm van 33 dB. Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het bere-
kende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwach-
ting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van deze aftrek is gebruikge-
maakt. 
 
30 km/h-wegen 
De Wet geluidhinder kent geen geluidsnormen voor 30 km/h-wegen. Een verzoek tot vast-
stelling van hogere grenswaarden is voor deze geluidsbron daarom niet mogelijk. Ter onder-
bouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke 
normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wet geluidhinder hanteert voor gezo-
neerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de eerder vermelde voorkeursgrenswaarde en de 
uiterste grenswaarde uit de Wgh als referentiekader gehanteerd.  
 
Onderzoek 
De ontwikkeling is gelegen in de nabijheid van de Oude Zeeweg/Beeklaan. De Beeklaan heeft 
een geluidszone van 200 m uitgaande van 1-2 rijstroken en een binnenstedelijke ligging. 
Eveneens is langs de locatie de Oude Zeeweg gelegen, een 30 km/h-weg. Deze weg is op 
basis van het snelheidsregime gedezoneerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
is akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd ten gevolge van het verkeer op 
beide wegen. 
 
Rekenmethodiek en invoergegevens 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De berekeningen zijn opgenomen in bij-
lage 2.  
 
De verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan dit akoestisch onderzoek staan beschre-
ven in paragraaf 4.3 (verkeer). Voor de Beeklaan is de voertuigverdeling uit de RVMK aange-
houden. Voor de voertuigverdeling van het verkeer op de Oude Zeeweg langs de locatie is 
uitgegaan van een standaardverdeling van het verkeer op een erftoegangsweg 30 km/h. De 
wegdekverharding op de Beeklaan bestaat uit asfalt. Op de Oude Zeeweg langs de locatie 
liggen klinkers. 
 
Resultaten gezoneerde weg 
Er is onderzoek gedaan naar de ligging van de 48 dB-contour, de voorkeursgrenswaarde. Uit 
de berekeningen blijkt dat deze contour ten gevolge van het verkeer op de Beeklaan op 
82 m uit de as van de weg gelegen is. De nieuwe woningen zullen echter op grotere afstand 
gerealiseerd worden, zodat de voorkeursgrenswaarde aan de gevels niet zal worden over-
schreden. 
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Resultaten 30 km/h-weg 
Om de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting aan te tonen is onderzoek gedaan naar de 
48 dB-contour. Deze contour ten gevolge van het verkeer op de Oude Zeeweg is op 27 m uit 
de as van de weg gelegen. De nieuwe woningen zullen op grotere afstand gerealiseerd wor-
den zodat sprake is van een aanvaardbare akoestische situatie. 
 
Conclusie 
Aan de gevels van de nieuwe villa's is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat ten 
gevolge van het verkeer op de omliggende wegen. Het aspect wegverkeerslawaai staat de 
realisatie van het plan dan ook niet in de weg. 
 
 
4.5. Milieukwaliteitseisen 

In hoofdstuk 5, titel 5.1 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn algemene bepalingen ten 
aanzien van milieukwaliteitseisen opgenomen. In artikel 5.1, lid 1 Wm is bepaald dat in het 
belang van de bescherming van het milieu, voor zover dit van meer dan provinciaal belang 
is, bij algemene maatregel van bestuur eisen worden gesteld ten aanzien van de kwaliteit 
van onderdelen van het milieu vanaf een daarbij te bepalen tijdstip. Deze omstandigheid 
doet zich bij dit project niet voor. Hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer handelt 
over luchtkwaliteitseisen. Op deze aspecten wordt in paragraaf 4.6 Luchtkwaliteit uitgebreid 
ingegaan.  
 
 
4.6. Luchtkwaliteit 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plan-
nen en besluiten uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening 
gehouden met de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. 
 
Beleid en normstelling 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwali-
teitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwa-
veldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij 
zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstof-
dioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden 
van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.3 weergegeven. De grenswaarden gelden voor 
de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighe-
denwet. 
 

Tabel 4.3  Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 
 

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 60 μg/m³ 2010 tot en met 2014 

 jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10)1)  jaargemiddelde concentratie 48 μg/m³ tot en met 10 juni 2011 

 jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ vanaf 11 juni 2011 

 24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer per jaar 
meer dan 75 μg/m³ 

tot en met 10 juni 2011 

 24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer per jaar 
meer dan 50 μg/m³ 

vanaf 11 juni 2011 

1) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (vol-
gens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).  
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Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) uit-
oefenen indien:  
- de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaar-

den (lid 1 onder a);  
- de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefe-

ning van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 on-
der b1); 

- bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met 
de uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door 
die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

- de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concen-
tratie in de buitenlucht (lid 1 onder c); 

- het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal Samen-
werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht is 
op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).  

 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 
Op 16 januari 2009 is het 'Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)' in werking 
getreden. Dit besluit is gebaseerd op artikel 5.16a Wet milieubeheer waarmee vestiging van 
'gevoelige bestemmingen' in de directe nabijheid van provinciale en rijkswegen wordt be-
perkt. Met gevoelige bestemmingen wordt in dit geval gedoeld op gebouwen bedoeld voor 
onderwijs aan minderjarigen, gebouwen bedoeld voor kinderopvang of verzorgings- en ver-
pleegtehuizen.  
 
Besluit niet in betekenende mate (nibm) 
In het 'Besluit niet in betekenende mate' (Besluit nibm) en de 'Regeling niet in betekenende 
mate' (Regeling nibm) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip nibm. Het begrip nibm is gedefinieerd als 3% van de jaargemiddelde grenswaarde 
voor NO2 en PM10. Dit komt neer op een bijdrage van 1,2 µg/m³ voor beide componenten. 
Concreet houdt dit in dat als kan worden aangetoond dat een voorgenomen ontwikkeling niet 
meer dan 1,2 µg/m³ bijdraagt aan de jaargemiddelde concentratie van zowel PM10 als NO2 
niet hoeft te worden getoetst aan de grenswaarden. Hetzelfde geldt voor projecten die onder 
één van de categorieën vallen die is opgenomen in de Regeling nibm. Op dat moment is het 
project inpasbaar vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit.  
 
Onderzoek 
Besluit gevoelige bestemmingen 
Op grond van artikel 3 van dit besluit kan worden gesteld dat het project niet hoeft te wor-
den aangemerkt als een 'gevoelige bestemming'. Zodoende hoeft niet worden onderzocht of 
het project is gelegen in de onderzoekszone van 50 m van een provinciale weg of een onder-
zoekszone van 300 m van een rijksweg. Er wordt geconcludeerd dat het 'Besluit gevoelige 
bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)' niet van toepassing is op het voorliggende project. 
 
Nibm 
Er is sprake van een ontwikkeling van een drietal woningen. Het Besluit nibm is van toepas-
sing omdat het project voldoet aan voorschrift 3A.2. In dit voorschrift staat dat woning-
bouwlocaties niet in betekende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit indien een dergelijke 
locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen om-
vat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, 
netto niet meer dan 3.000 woningen omvat. Nu het project niet in betekenende mate bij-
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draagt aan de luchtkwaliteit kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 
achterwege blijven.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt wel inzicht gegeven in de luchtkwali-
teit ter plaatse van het plangebied. Met behulp van de saneringstool (www.saneringstool.nl) 
kan inzicht worden verkregen in de achtergrondconcentraties in diverse prognosejaren als-
mede inzicht in de totale concentraties PM10 en NO2 in de directe omgeving van rijkswegen, 
provinciale wegen en overige relevante wegen voor luchtkwaliteit. De nabijgelegen Beeklaan 
is een relevante weg voor luchtkwaliteit en is opgenomen in de saneringstool. De afstand 
tussen de ontwikkeling en de Beeklaan bedraagt circa 130 m. Uit de saneringstool volgt dat 
de jaargemiddelde concentraties NO2 direct langs de Beeklaan 23,54 μg/m³ bedraagt in 
2011. In datzelfde jaar bedraagt de jaargemiddelde concentratie PM10 23,78 μg/m³. De 
concentraties liggen zodoende ruim onder de grenswaarden (vergelijk tabel 4.3). 
 
Conclusie 
De concentraties NO2 en PM10 direct langs de Beeklaan, ter hoogte van het plangebied, 
liggen ruim beneden de grenswaarden zoals deze in de Wlk zijn neergelegd. Aangezien dit 
direct langs de weg het geval is, zal dit ook ter hoogte van het plangebied het geval zijn. 
Concentraties van luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate de afstand tot 
de weg toeneemt. Geconcludeerd wordt dat de Wlk de uitvoering van het plan niet in de weg 
staat.  
 
 
4.7. Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
te worden gekeken, namelijk: 
- bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
- vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen. 
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsge-
bonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op 
een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stof-
fen, indien hij onafgebroken1

 

) en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. De norm 
voor het GR is een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het 
GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.  

Onderzoek en conclusie 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen. Ook vindt er 
in de omgeving van het projectgebied geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over we-
gen of door buisleidingen. Met het project worden geen activiteiten mogelijk gemaakt die 
relevant zijn in verband met externe veiligheid, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen. Het 
aspect externe veiligheid is derhalve niet relevant voor het voorliggende project en staat de 
uitvoering ervan niet in de weg. 
 
 

                                               
1) Dat wil zeggen 24 uur per dag en gedurende het gehele jaar. 
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4.8. Kabels en leidingen 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen gele-
gen. Er zijn geen hoogspanningslijnen of straalpaden in de omgeving van het plan. Derhalve 
wordt geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert voor de 
uitvoering van het plan. 
 
 
4.9. Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en normstelling 
Ten aanzien van ontwikkelingen in het projectgebied dient rekening te worden gehouden met 
eventuele milieuhinder door omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet 
in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van milieugevoelige functies sprake 
is van een aanvaardbaar leef- en verblijfklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige 
en milieuhinderlijke functies wordt milieuzonering toegepast. Daarbij wordt gebruikgemaakt 
van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009) waarin richtafstanden zijn 
opgenomen ten opzichte die van toepassing zijn op een rustige woonwijk. Milieuzonering 
beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en 
stof. 
 
Onderzoek en conclusie 
In de omgeving van het projectgebied bevinden zich geen bedrijven, waarbij sprake is van 
milieuzonering zoals bedoeld in de VNG-publicatie. Het aspect bedrijven en milieuhinder is 
daarom niet relevant voor de uitvoering van het project. In de omgeving vinden wel agrari-
sche (bedrijfs)activiteiten plaats, op deze activiteiten wordt nader in gegaan in de volgende 
paragraaf.  
 
 
4.10. Milieuhinder agrarische bedrijvigheid 

Beleid en normstelling 
Bij het mogelijk maken van nieuwe functies dient rekening te worden gehouden met milieu-
hinder als gevolg van de agrarische bedrijven. Per bedrijfssoort zijn afstanden van toepas-
sing die moeten worden aangehouden ten opzichte van verschillende categorieën objecten.  
 
Landbouwbedrijven 
Het Besluit landbouw milieubeheer (Blm) is van toepassing op melkrundveehouderijen, ak-
kerbouw- en tuinbouwbedrijven met open grondteelt, gemechaniseerde loonbedrijven, paar-
denhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, witloftrekkerijen, teeltbedrij-
ven met eetbare paddenstoelen, spoelbassins en opslagen van vaste mest.  
 
Het Blm bevat voorwaarden die bepalen of een inrichting wel of niet onder het Blm valt. Deze 
voorwaarden hebben onder andere betrekking op het aantal dieren, de afstand tot een 
kwetsbaar gebied, de afstand tot gevoelige objecten en de aard en capaciteit van stoffen die 
worden op- en overgeslagen. Indien niet aan de minimale afstanden wordt voldaan, is het 
bedrijf Wm-vergunningplichtig. De minimale afstanden zijn weergegeven in de onderstaande 
tabel. Naast de in de tabel genoemde afstanden gelden minimale afstanden tot opslagen van 
mest, afgedragen gewassen en dergelijke.  
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Tabel 4.4  Minimale afstanden landbouwbedrijven 
 

 inrichting waar landbouw-
huisdieren worden gehouden 

inrichting waar geen land-
bouwhuisdieren worden gehou-

den 

min. afstand tot objecten 
cat. I en II 

100 m 50 m 

min. afstand tot objecten 
cat. III, IV en V 

 50 m 25 m 

 
De indeling van objecten is als volgt: 
object categorie I:  
1. bebouwde kom met stedelijk karakter; 
2. ziekenhuis, sanatorium, en internaat;  
3. objecten voor verblijfsrecreatie; 
object categorie II:  
1. bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overi-

gens agrarische omgeving; 
2. objecten voor dagrecreatie; 
object categorie III: 
1. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een 

overwegende woon- of recreatiefunctie verleent; 
object categorie IV: 
1. woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of meer 

mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn; 
2. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing; 
object categorie V: 
1. woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond 

van een vergunning aanwezig mogen zijn. 
 
Onderzoek 
Het project maakt de ontwikkeling van 3 woningen mogelijk. Ten zuidwesten van de Oude 
Zeeweg, aan de westzijde van het plangebied, bevindt zicht een bloem- en bloembollenkwe-
kerij. Verder is ten zuidoosten van het projectgebied een paardenhouderij aanwezig.  
 
Bloem- en bloembollenkwekerij 
Aan de Oude Zeeweg nummer 17 is een bloem- en bloembollenbedrijf gelegen. Op het per-
ceel aan de Oude Zeeweg 17 zijn een bedrijfshal en een koelcel aanwezig. De overige onder-
delen van het bedrijf, zoals een koelcel en kassen, bevinden zich aan de Beeklaan op ruime 
afstand van het projectgebied. De afstand van de bedrijfslocatie aan de Oude Zeeweg 17 tot 
de beoogde woningen in het projectgebied bedraagt circa 70 m zodat wordt voldaan aan de 
minimumafstand van 50 m die op grond van het Blm moet worden aangehouden. De be-
oogde woningen worden daarbij getypeerd als objecten uit categorie II aangezien de wonin-
gen zijn gelegen aan de rand van de bebouwde kom aangrenzend aan het open bollengebied 
tussen Vinkeveld en de Zuidduinen. 
 
Paardenhouderij 
Direct ten zuidoosten van het projectgebied is een paardenhouderij aanwezig. Op deze loca-
tie vindt de stalling van 6-8 paarden plaats. Op het perceel van de paardenhouderij bevindt 
zich een longeerbak, een rijbak voor dressuur en een opslagvoorziening voor vaste mest. 
Gezien het feit dat het houden van paarden op deze locatie een hobbymatig karakter heeft 
betreft het geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daarmee zijn de minimumaf-
standen uit het Besluit landbouw milieubeheer niet van toepassing. De kortste afstand tot de 



26 Onderzoek 

130112.14949.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg 

mestopslag en de longeerbak ten opzichte van de beoogde villa's bedraagt circa 25 m. De 
kortste afstand tot de dressuurbak bedraagt circa 45 m. Gelet op deze afstanden zal er ter 
plaatse van de beoogde woningen geen sprake zijn van onaanvaardbare milieuhinder (stof, 
geur) als gevolg van de paardenhouderij. 
 
Conclusie 
Het project voldoet aan de afstanden die op grond van het Besluit landbouw milieubeheer 
ten opzichte van de nabijgelegen bloem en bloembollenkwekerij moet worden aangehouden. 
Gelet op de afstand tot de nabijgelegen hobbymatige paardenhouderij is eveneens sprake 
van een goede ruimtelijke situatie. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de beoogde 
woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  
 
 
4.11. Bodem 

Normstelling en beleid 
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in verband met de uit-
voerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het 
plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 
voor de beoogde nieuwe functie.  
De provincie Zuid-Holland hanteert bij de beoordeling van bestemmingsplannen de richtlijn 
dat ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onder-
zoek, wordt verricht op alle bestemmingen waar een herinrichting wordt voorzien. Indien uit 
het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is ge-
weest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan dient het volledig ver-
kennend bodemonderzoek te worden verricht. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op 
schone grond te worden gerealiseerd. 
 
Onderzoek en conclusie 
Binnen het plangebied is in mei 2010 door IDDS een verkennend bodemonderzoek uitge-
voerd1

 

). Het doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige en/of het huidige 
gebruik van de gronden heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Er zijn een aantal 
overschrijdingen van achtergrondwaarden in de grond (kwik, lood en zink in de bovengrond 
en kwik in de ondergrond) geconstateerd en een aantal overschrijdingen van streefwaarden 
in het grondwater (xylenen). De gemeten waarden zijn van zodanig geringe omvang dat 
aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen niet noodzakelijk is. Voormalig 
en/of huidig gebruik heeft zodoende enkel tot lichte verontreiniging van de bodem geleid. Er 
wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit, uit het milieuhygiënisch oogpunt, voldoende is 
voor het in gebruik nemen van de gronden ten behoeve van woondoeleinden. 

Indien als gevolg van graafwerkzaamheden elders hergebruik plaatsvindt van de afgegraven 
grond, dient de chemische kwaliteit van de grond aan de kwaliteitsnormen van het besluit 
bodemkwaliteit te voldoen. 
 
 
  

                                               
1)  IDDS, Rapport betreffende een verkennend bodemonderzoek Oude Zeeweg 10 te Noordwijk, 1004B994/DBI/rap1, 

18 juni 2010, zie bijlage 3. 
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4.12. Ecologie 

Deze paragraaf betreft een samenvatting van het uitgebreide bureauonderzoek zoals opge-
nomen in bijlage 4.  
 
Huidige situatie 
Het projectgebied bestaat uit bebouwing, verharding en beplanting.  
 
Beoogde ontwikkelingen 
In het projectgebied wordt een deel van het bestaande kantoor gesloopt en worden 3 wonin-
gen gerealiseerd. Hiervoor moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
- sloopwerkzaamheden; 
- verwijderen beplanting en bomen; 
- bouwrijp maken; 
- bouwwerkzaamheden. 
 
Resultaten onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied maakt zelf geen onderdeel uit van een beschermd natuurgebied of de Pro-
vinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Het plangebied is wel op korte afstand (200 m) 
van het Natura 2000-gebied Coepelduynen gelegen (zie bijlage 5 voor de begrenzing van dit 
gebied). Gezien de aard en kleinschaligheid van de ingreep, de tussengelegen bebouwing en 
infrastructuur kunnen negatieve effecten op het Natura 2000-gebied worden uitgesloten. 
De Natuurbeschermingswet en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan 
dan ook niet in de weg. 
 
Soortenbescherming 
De beoogde ontwikkeling betreft de sloop van een deel van het bestaande kantoor en de 
bouw van 3 villa's. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kun-
nen leiden tot aantasting van te beschermen natuurwaarden. Uiterlijk bij het nemen van een 
besluit dat deze ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal zekerheid moeten zijn ver-
kregen dat overtredingen van de Ffw niet optreden. 
- Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1-soorten van de Ffw waarvoor een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt.  
- Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 

Hiervoor is geen standaardperiode (globaal wordt begin maart tot eind juli aangehou-
den), het gaat erom of er een broedgeval is. Verstoring van broedende vogels is verbo-
den. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn 
jaarrond beschermd. In het projectgebied zijn geen vogels met vaste nesten aange-
troffen. Tijdens het veldonderzoek in 2010 zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleer-
muizen aangetroffen. Het projectgebied is marginaal foerageergebied van vleermuizen. 
In de directe omgeving zijn ook voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig. In 
de omgeving van het projectgebied is één baltsplaats van gewone dwergvleermuis aan-
getroffen. De ingreep in het projectgebied is niet van invloed op deze baltsplaats. 

Gezien bovenstaande staat de Ffw de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. 
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4.13. Archeologie 

Regelgeving en beleid 
Wet op de archeologische monumentenzorg/Verdrag van Malta 
Het archeologisch bodemarchief is de grootste bron voor de geschiedenis in Nederland. Het 
Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze archeologische waarden. 
Het verdrag is geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Als ge-
volg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het ar-
cheologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het 
plan een rol spelen.  
Op grond van de aangescherpte regelgeving stellen Rijk en provincie zich op het standpunt 
dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden omge-
gaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen 
bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkom-
sten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging 
te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van de archeologische waar-
den in de bodem (in situ), omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een 
goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor 
het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem 
niet tot de mogelijkheden behoort.  
 
Onderzoek 
De locatie aan de Oude Zeeweg 10 is gelegen in een gebied met een redelijke tot grote kans 
op het aantreffen van archeologische sporen. 
 

  
 
Conclusie 
In het projectgebied geldt een redelijke tot grote kans op het aantreffen van archeologische 
sporen. Om deze reden is in mei 2010 een inventariserend archeologisch veldonderzoek 
uitgevoerd door Becker en Van de Graaf1

                                               
1)  Becker & Van de Graaf bv, Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, 

Oude Zeeweg 10, Noordwijk, Gemeente Noordwijk, B&G rapport 964, definitief, juni 2010, zie bijlage 7.  

). Uit het booronderzoek is gebleken dat het plange-
bied deels op de vulling van een geul is gelegen die de strandvlakte ontwaterde. Voor het 
andere deel ligt het plangebied op een zandpakket dat onderdeel uitmaakte van de geulvul-
ling of de zandige opvulling van een kleiwinningsput is. Hierboven bevindt zich het restant 
van een opgebracht dek (zwak tot matig humeus zand) neergelegd om het drassige gebied 
geschikt te maken voor akker- en huizenbouw. Omdat het plangebied in gebruik is geweest 
als akker en er naar bekend is geen huizen zijn gebouwd, is deze laag grotendeels onver-
stoord. Vanwege de aangetroffen ontwateringsgeul is de verwachting voor resten uit de pre-
historie tot de late middeleeuwen zeer laag. Dit in tegenstelling tot de verwachting ten aan-
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zien van resten uit de periode van de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd, die 
vanwege de onverstoorde ophooglaag hoog blijft. 
 
In het uitgevoerde archeologisch onderzoek is de archeologische waarde van het terrein dat 
blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate vastgesteld. De verwachting 
dat resten met een zekere archeologische waarde kunnen worden aangetroffen, maakt het 
niet onmogelijk het voorgenomen bouwplan te realiseren. Wel geeft de uitkomst van dit on-
derzoek aanleiding om aan het definitieve besluit voorschriften te verbinden op grond van 
artikel 41 van de Monumentenwet 1988.  
 
 
4.14. Conclusie 

In bovenstaande paragrafen zijn alle relevante sectorale aspecten afgewogen. Ten aanzien 
van archeologie dienen nadere maatregelen te worden genomen. Onderzoek naar de overige 
aspecten leidt tot de conclusie dat geen nadere handelingen nodig zijn. 
 
Archeologie 
Vanwege de verwachtingswaarde worden aan het besluit voorschriften gekoppeld waarmee 
de verplichting ontstaat het bouwproces onder archeologische begeleiding te laten plaatsvin-
den. Op deze manier wordt de bescherming van eventueel aan te treffen waarden afdoende 
gewaarborgd. 
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5. Uitvoerbaarheid 31 

Financiële uitvoerbaarheid 
De gemeente heeft de onderzoeksverplichting om de financieel-economische uitvoerbaarheid 
van de ontwikkeling te toetsen. Dit geldt ook voor projecten waarbij sprake is van een parti-
culiere ontwikkelaar die op eigen initiatief een locatie ontwikkelt. In het projectgebied is geen 
sprake van een gemeentelijke exploitatie. Er is één particuliere grondexploitant: Architecten-
bureau van Manen. Door deze ondernemer is informatie overhandigd waaruit blijkt dat het 
plan financieel uitvoerbaar kan worden geacht. 
 
Kostenverhaal 
Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om bij onder meer bij de 
ruimtelijke ontwikkeling van één of meer woningen kosten te verhalen op particuliere grond-
exploitanten. Dit kostenverhaal zal plaatsvinden door middel van een anterieure overeen-
komst. Deze anterieure overeenkomst zal tevens voorzien in een afspraak omtrent eventuele 
planschadeclaims. 
Gelet op voorgaande heeft de gemeente besloten geen exploitatieplan op te stellen. 
 
Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is aan de 
volgende besturen en/of diensten een ontwerp van het projectbesluit en de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing in analoge vorm toegezonden met het verzoek om, onder 
verwijzing naar artikel 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen vier weken te reage-
ren: 
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Rijkswaterstaat Zuid-Holland;  
- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM-Inspectie 

Regio Zuid-West, Overheden Zuid-Holland Noord; 
- Ministerie van Defensie; 
- Ministerie van Financiën - Regionale directie Domeinen West; Leiden; Ministerie van 

Economische Zaken; 
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Staatsbosbeheer Regio West; 
- provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit; 
- Hoogheemraadschap van Rijnland, Team Ruimtelijke Inrichting. 
 
Op PM is conform artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in het plaatselijke huis-
aan-huisblad 'De Zeekant' kennis gegeven van het voornemen van de gemeente Noordwijk 
om een projectbesluit vast te stellen. Op PM is het ontwerpbesluit besproken met de raads-
commissie Ruimte & Bereikbaarheid.  
 
Conform artikel 3.11, lid 1 Wro is ter voorbereiding van het besluit de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) gevolgd.  
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Daartoe is het analoge ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van (PM) ter 
inzage gelegd in de gemeentewinkel van het gemeentehuis van Noordwijk en is de digitale 
versie beschikbaar gesteld op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Van de tervisielegging is kennis gegeven in het plaatselijke huis-aan-huisblad 'De Zeekant', 
in de Staatscourant en op de website van de gemeente Noordwijk. Het ontwerpbesluit en de 
daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing is verder in analoge vorm toegezonden aan: 
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6. Afweging en slotconclusie 33 

6.1. Afweging: herhaling deelconclusies 

Ontwikkeling 
Architectenbureau van Manen heeft bij de gemeente het verzoek ingediend mee te werken 
aan de bouw van 3 villa's aan de Oude Zeeweg 10 te Noordwijk aan Zee. Deze villa's worden 
aan de achterzijde van de het huidige kantoorpand opgericht, waarbij een deel van het kan-
toorgebouw dient te worden gesloopt.  
 
De beoogde ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Omdat de gemeente 
medewerking wil verlenen aan de bouw van drie villa's, is zij voornemens een projectbesluit 
te nemen om de ruimtelijke ontwikkeling planologisch in te passen. 
 
Ruimtelijke inpassing 
De nieuwbouw van drie villa's past in het karakter van de omliggende woonbuurt Breloftpark 
en vormt een duidelijke afronding van deze buurt aan de zuidoostzijde. 
 
Beleid 
De komst van 3 woningen op de beoogde locatie is getoetst aan de relevante beleidsstukken 
op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. De locatie is gelegen binnen de rode contour. 
Binnen deze contour behoort de vergroting van het aantal woningen tot de mogelijkheden. 
De bouw van villa's past binnen het streven van de gemeente zich te identificeren als 'kwa-
liteitsbadplaats'. 
 
Sectorale aspecten 
In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij de volgende aspecten:  
 
Water 
Er is geen sprake van een compensatieplicht; vanwege verontreiniging van oppervlaktewater 
geldt een verbod op het gebruik van verschillende typen bouwmaterialen; watergan-
gen/beschermingszones zijn niet binnen of in omgeving van het projectgebied aanwezig. 
 
Verkeer 
De (geringe) toename van de verkeersintensiteit in verhouding tot de huidige verkeerscijfers 
is zeer gering; het parkeren wordt op eigen terrein opgelost. 
 
Wegverkeerslawaai 
Berekeningen hebben aangetoond dat de geluidsbelasting op de woningen van omliggende 
wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt.  
 
Luchtkwaliteit 
De concentraties van fijn stof en stikstofdioxide ter plaatse van de geprojecteerde villa's lig-
gen ruim onder de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. 
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Externe veiligheid/leidingen 
In (de omgeving van) het projectgebied bevinden zich geen risicovolle inrichtingen en pla-
nologisch relevante leidingen; in de omgeving vindt geen vervoer plaats van gevaarlijke 
stoffen. 
 
Milieuhinder 
In de nabijheid van de beoogde woningen vinden twee agrarische activiteiten plaats. Van 
overige bedrijvigheid is geen sprake. De afstand tussen de woningen en de bloem- en 
bloembollenkwekerij voldoet aan de voorgeschreven afstand. Het stallen van paarden ten 
zuidoosten van het projectgebied wordt gekenmerkt als een hobbymatige activiteit. Hiervoor 
gelden geen richtlijnen. Er is geen sprake van een onaanvaardbare milieuhinder. 
 
Bodem 
Verkennend bodemonderzoek heeft aangetoond dat de bodemkwaliteit voldoende is voor de 
nieuwe functie. 
 
Ecologie 
De ontwikkeling heeft geen nadelige invloeden op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Coe-
pelduynen. 
Nader onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in het kader van de 
Flora- en faunawet heeft aangetoond dat de vereisten uit de Flora- en faunawet de ontwik-
keling niet in de weg staan. Wel zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden het broedsei-
zoen in acht dienen te worden genomen. 
 
Archeologie 
Vanwege de verwachtingswaarde worden voorschriften aan het vaststellingsbesluit gekop-
peld ter bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden. Hiermee wordt 
dit aspect voldoende gewaarborgd. 
 
Uitvoerbaarheid 
De gemeente heeft de financiële uitvoerbaarheid van de ontwikkeling positief beoordeeld. 
Ten aanzien van het kostenverhaal en eventuele planschadeclaims zal de gemeente een an-
terieure overeenkomst sluiten met de ontwikkelaar. De gemeente heeft besloten geen ex-
ploitatieplan op te stellen. 
 
 
6.2. Slotconclusie 

Deze ruimtelijke onderbouwing toont aan dat de beoogde ontwikkeling van 3 villa's aan de 
Oude Zeeweg 10 te Noordwijk aan Zee voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke orde-
ning. Zowel de ruimtelijke inpassing, als het geldende beleid als de relevante omgevingsas-
pecten (afhankelijk van onderzoek ecologie) staan de ontwikkeling niet in de weg. 
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Bijlage 1 Watertoets 1 
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Bijlage 2 Wegverkeerslawaai 1 

 
 
 



130112.14949.00RO Oude Zeeweg

Ontvanger : Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Oude Zeeweg/Beeklaan

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 81,61
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 81,70
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 9500,00
% Daguur :    6,66
% Avonduur :    3,71
% Nachtuur :    0,76

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   79,70   79,70   79,70     50 0,00   73,80   71,26   64,38
3 Middelzware Motorvoert...   14,80   14,80   14,80     50 0,00   73,15   70,61   63,72
4 Zware Motorvoertuigen    5,50    5,50    5,50     50 0,00   71,81   69,27   62,38
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   77,77   75,23   68,34
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,26
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,72
D_afstand : 19,12 LAeq, nacht : 42,83
D_lucht : 0,53 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 4,24 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 1,62 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

15-01-2010 14:45:16, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V1.40



130112.14949.00RO Oude Zeeweg

Rijlijn : Oude Zeeweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 27,22
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 27,48
Bodemfactor [-] : 0,79 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)

Q_etmaal : 2500,00
% Daguur :    6,66
% Avonduur :    3,71
% Nachtuur :    0,76

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 4,00   68,84   66,30   59,42
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 4,00   64,43   61,89   55,00
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 4,00   58,99   56,44   49,56
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   70,50   67,96   61,08
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,26
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,72
D_afstand : 14,39 LAeq, nacht : 42,83
D_lucht : 0,20 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2,99 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,66 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

15-01-2010 14:45:16, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V1.40
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Bijlage 3 Bodemonderzoek 1 
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Bijlage 4 Bureauonderzoek flora en fauna 1 

Ecologie 
In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is 
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan 
deze ontwikkelingen − wat ecologie betreft − moeten worden getoetst. Hierbij is een onder-
scheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en 
het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. 
 
Huidige situatie 
Het projectgebied bestaat uit bebouwing, verharding en beplanting.  
 
Beoogde ontwikkelingen 
In het projectgebied wordt een deel van het bestaande kantoor gesloopt en worden 3 wonin-
gen gerealiseerd. Hiervoor moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
- sloopwerkzaamheden; 
- verwijderen beplanting en bomen; 
- bouwrijp maken; 
- bouwwerkzaamheden. 
 
Toetsingskader 
Beleid 
De Nota Ruimte vormt het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). 
 
Normstelling 
Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (Ffw) van toepassing. Deze wet is ge-
richt op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw 
bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of ver-
storen van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- 
of vaste rust- en verblijfplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 
'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, 
gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw níet. 
Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van 
toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen 
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de zwaar be-
schermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos-

bouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
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- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw te worden voorkomen door het treffen van maatregelen, aan-
gezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
Met betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11 van de Ffw: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels alleen tot de plaatsen waar 
wordt gebroed, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er wordt gebroed.  
Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen, te weten: 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het ge-
hele seizoen:  
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voor-
waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voor-
beeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten aan-
gegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd1

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vesti-
gen. De soorten uit categorie 5 vragen wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten 
niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

). 

 
De Ffw is voor de beoogde ontwikkeling van belang, omdat bij de voorbereiding van de pla-
nologische inpassing moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering niet in de weg staat. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. 
Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 
a. door de minister van LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitat-

richtlijn; 
b. door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten;   
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.  
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de 
vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde 

                                               
1) Deze lijst is te vinden op de website van het Ministerie van LNV:  
 http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780509&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=41763  
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Staten of de minister van LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt 
plaats door middel van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben 
een externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kun-
nen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en 
habitats. 
 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Natuurbe-
schermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wan-
neer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor 
geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.  
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een be-
schermde status, zoals Natura 2000. De betreffende gronden maken ook geen deel uit van 
de PEHS. Het Natura 2000-gebied Coepelduynen ligt op korte afstand van het projectgebied. 
Het Natura 2000-gebied Coepelduynen omvat de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en 
Noordwijk (zie voor kaart Coepelduynen bijlage 5). Het relatief kleine gebied is van 
bijzondere waarde omdat er op grote schaal goed ontwikkeld, kalkrijk duingrasland voorkomt 
dat kenmerkend is voor het zeedorpenlandschap. Andere habitattypen nemen in het gebied 
een marginale plaats in.  
Het relatief kleine gebied heeft een gevarieerd duinlandschap dat reliëfrijk en landschappelijk 
zeer afwisselend is. Het gebied behoort tot de kalkrijke jonge duinen. Er is geen duidelijke 
binnenduinrand aanwezig, waardoor de overgang naar het polderlandschap vrij abrupt is. 
Delen zijn in het verleden door de mens beïnvloed en gebruikt voor het drogen van netten, 
het weiden van vee en als duinakkers. Hierdoor is een specifiek open duinlandschap ontstaan 
met een afwisseling van duingraslanden, struwelen en bos waarin waardevolle flora en fauna 
voorkomt. Deze vegetaties zijn de aanleiding geweest het gebied als Natura 2000-gebied 
aan te wijzen. Aangewezen habitattypen uit het Besluit Natura 2000-gebied Coepelduynen 
zijn: 
- H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ('witte duinen'); 
- H2130A Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie 'grijze duinen' (kalkrijk); 
- H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides; duindoornstruwelen; 
- H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk). 
 
Het vetgedrukte habitattype 'grijze duinen' is een prioritair habitattype. 
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Figuur: Ligging projectgebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Coepelduynen. 
Bron: Ministerie van LNV. 
 
Voor de Coepelduynen zijn onder de Natuurbeschermingswet geen dier- of plantensoorten 
aangewezen. Vanwege de status als Beschermd Natuurmonument zijn nog wel de voor het 
gebied kenmerkende flora en fauna beschermd. In de aanwijzingsbesluiten voor het Be-
schermd Natuurmonument (1990) en het Staatsnatuurmonument (1992) zijn de te be-
schermen natuurwaarden opgesomd, die als volgt kunnen worden samengevat: 
- soortenrijke duinvegetaties met bijzondere soorten, waaronder: 

· soorten van het zeedorpenlandschap; 
· duinroosvlaktes; 
· storingsvegetaties; 

- diverse zoogdieren, onder andere ree, konijn, haas, vos, bunzing, wezel, egel, bosmuis 
en bosspitsmuis; 

- soortenrijke insectenfauna, waaronder de zeldzame duinparelmoervlinder en de voor 
het zeedorpenlandschap karakteristieke kokermot; 

- het open en halfopen duinlandschap vormt belangrijk gebied voor diverse broedvogels, 
onder andere tapuit, roodborsttapuit, veldleeuwerik, graspieper en patrijs; 

- rust- en foerageergebied voor trekvogels en wintergasten; 
- herpetofauna, waaronder zandhagedis. 
 
Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het projectge-
bied, algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (Broekhuizen, 1992; 
Limpens, 1997, www.ravon.nl, FLORON, 2002 en www.waarneming.n

 

l) waarin de waarne-
mingen zijn aangegeven. Tevens zijn hieronder de resultaten verwerkt van het ecologisch 
onderzoek naar vleermuizen en broedvogels met vaste nesten (Mertens, 2010), zie bijlage 6. 

Planten 
Op basis van bekende verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen kan worden gesteld 
dat het projectgebied geen bijzondere of beschermde soorten herbergt. 
 
  

http://www.ravon.nl/�
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Vogels 
In het opgaand groen binnen het projectgebied, kunnen algemeen voorkomende vogelsoor-
ten als pimpelmees, koolmees, staartmees, roodborst, spreeuw en ekster hun leefgebied 
hebben. Er zijn bij het veldonderzoek in 2010 geen vogels met vaste nesten aangetroffen in 
het projectgebied. 
 
Zoogdieren 
De Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen, 1992) laat zien dat in de omgeving 
van het projectgebied soorten als mol, egel en veldmuis voorkomen. Gezien de voorkomende 
biotopen, hebben alle genoemde soorten een verblijfplaats in het projectgebied. Tijdens het 
veldonderzoek in 2010 zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Het 
projectgebied is marginaal foerageergebied van vleermuizen. In de directe omgeving zijn ook 
voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig. In de omgeving van het projectgebied 
is één baltsplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen. De ingreep in het projectgebied 
is niet van invloed op deze baltsplaats. 
 
Amfibieën 
Gezien de voorkomende biotopen zijn algemene soorten als bruine kikker, groene kikker en 
gewone pad te verwachten in het projectgebied. Zwaar beschermde amfibieën zijn gezien de 
voorkomende biotopen en verspreidingsgegevens niet te verwachten in of nabij het project-
gebied. 
 
Overige soorten 
Het projectgebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde vissen, reptielen en insecten 
(vlinders, sprinkhanen en libellen). Genoemde beschermde soortengroepen stellen hoge ei-
sen aan hun leefgebied; het projectgebied voldoet hier niet aan. 
 
In de volgende tabel wordt weergegeven welke beschermde soorten er binnen het 
projectgebied (naar verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze 
vallen. 
 
Beschermde soorten binnen het projectgebied en het beschermingsregime 
 

vrijstellingsregeling Ffw tabel 1  mol, egel, veldmuis 
 
bruine kikker, gewone pad en de middelste 
groene kikker 

ontheffingsregeling Ffw tabel 2  geen 
 tabel 3 bijlage 1 AMvB geen 
  bijlage IV HR alle vleermuizen (marginaal 

foerageergebied) 
 vogels cat. 1 t/m 4 geen 
 
Toetsing en conclusie 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een beschermd natuurgebied of de PEHS. 
Het plangebied is wel op korte afstand (200 m) van het Natura 2000-gebied Coepelduynen 
gelegen. Doordat het projectgebied buiten het Natura 2000-gebied ligt, vindt geen directe 
aantasting van flora en fauna plaats. Gezien de aard en kleinschaligheid van de ingreep, de 
tussengelegen bebouwing en infrastructuur kunnen ook negatieve effecten als gevolg van 
externe werking op beschermde flora en fauna in het Natura 2000-gebied worden uitgeslo-
ten. De Natuurbeschermingswet en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het 
plan dan ook niet in de weg. 
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Soortenbescherming 
De beoogde ontwikkeling betreft de sloop van een deel van het bestaande kantoor en de 
bouw van 3 villa's. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kun-
nen leiden tot aantasting van te beschermen natuurwaarden. Uiterlijk bij het nemen van een 
besluit dat deze ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal zekerheid moeten zijn ver-
kregen dat overtredingen van de Ffw niet optreden. 
- Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1 soorten van de Ffw waarvoor een vrij-

stelling van de verbodsbepalingen van de Ffw geldt.  
- Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 

Hiervoor is geen standaardperiode (globaal wordt begin maart tot eind juli aangehou-
den), het gaat erom of er een broedgeval is. Verstoring van broedende vogels is verbo-
den. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn 
jaarrond beschermd. In het projectgebied zijn geen vogels met vaste nesten aange-
troffen.  

- Tijdens het veldonderzoek in 2010 zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 
aangetroffen. Het projectgebied is marginaal foerageergebied van vleermuizen. In de 
directe omgeving zijn ook voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig. In de 
omgeving van het projectgebied is één baltsplaats van gewone dwergvleermuis aange-
troffen. De ingreep in het projectgebied is niet van invloed op deze baltsplaats. 

Gezien bovenstaande staat de Ffw de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. 
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1  INLEIDING  
 
 
 
 

1.1 Inleiding 
 

Er is het voornemen om een gebied tussen de Oude Zeeweg en het Dompad te Noordwijk te reconstrueren. 
Op basis van algemene verspreidingsgegevens is bepaald dat mogelijk beschermde vleermuizen en vogels 
voorkomen. Er is een kans op de aanwezigheid van vleermuizen en vogels met vaste rust- en 
verblijfplaatsen. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd om het 
voorkomen en het terreingebruik van vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen inzichtelijk te 
maken. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van een veldinventarisatie naar deze soortgroepen.  

 
 

1.2 Het plangebied 
 

De locatie is gelegen aan de noordzijde van de Oude Zeeweg te Noordwijk (zie figuur 1 en bijlage 1 voor 
respectievelijk de globale en detailleerde ligging). Het plangebied bestaat uit een kantoorvilla en enkele 
kleine bouwwerken. Daarnaast is er een parkeerplaats gelegen en natuurlijk groen. In figuur 2 wordt een 
foto-impressie gegeven van het gebied.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van Oude Zeeweg 10 te Noordwijk.   
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Figuur 2. Foto-impressie in en direct rond Oude Zeeweg 10 te Noordwijk.    

 
 

1.3 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de ecologie van vleermuizen en vogels (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens 
aan de orde: 
• De onderzoeksmethoden. 
• Een beschrijving van de aanwezigheid van vleermuizen en vogels. 
• De conclusie over de betekenis van het plangebied voor vleermuizen en vogels. 
In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen. 
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2. ECOLOGIE  
 
 

2.1 Vleermuizen 
 

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote 
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, welke 
een groot en constant voedselaanbod opleveren.  
Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van landschapselementen. Door de landschapselementen 
(bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.) kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het 
uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor 
vleermuizen. 
 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten 
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de 
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar, 
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.  
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de 
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen 
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.  
 
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. Vleermuizen leven dan solitair of in kleine groepjes. De 
paring vindt in de herfst plaats, in tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren. De jongen worden in het 
daarop volgende voorjaar geboren. De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, 
maar solitair. Voor de paring worden paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak 
worden in de herfst ook andere soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is 
de ruige dwergvleermuis. Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt. De 
vleermuizen zijn immers niet meer gebonden aan de kolonieplaats.  
 
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen naar 
ruimten met een stabiel klimaat als (ijs)kelders, grotten en bunkers om daar door middel van de 
winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken dus verblijfplaatsen eveneens in de winter, 
wanneer zij hun winterslaap houden. De plaatsen zijn donkere, koele ruimten met een constant 
microklimaat. Afhankelijk van de soort zijn dit gebouwen (bunkers, grotten e.d.) of  dikke bomen. Slechts 
zeer sporadisch komen de winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen.  
 
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor 
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld 
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is 
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden.  
 
Bij de afweging van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande 
elementen een belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond 
ingrepen in het landelijk en stedelijk gebied. Dit is ook zeer noodzakelijk: de meeste soorten zijn bedreigd of 
ernstig bedreigd en alle soorten zijn nationaal en internationaal wettelijk beschermd via de Flora- en faunawet 
en de Habitatrichtlijn.  
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2.2 Vogels 
 

Vogels komen doorgaans overal in Nederland voor waar enige beschutting is en waar mogelijkheden zijn 
om te nestelen. Er zijn vogels die ieder jaar een nest bouwen om daarin te broeden. Er zijn daarnaast 
vogels die jaarrond een zelfde nest gebruiken om in te slapen en te broeden (bijvoorbeeld uilen) en er zijn 
vogels die jaarlijks terugkeren naar hun nestplaats om het nest opnieuw te gebruiken om daarin te 
broeden (zoals veel soorten roofvogels). De Flora- en faunawet ziet toe op de bescherming van nesten die 
jaarrond of jaarlijks worden gebruikt; deze zijn ook buiten het broedseizoen beschermd. Sinds de zomer 
van 2009 heeft het bevoegd gezag inzake de Flora- en faunawet een lijst met jaarrond beschermde vogels 
gepubliceerd (LNV-DLG, 2009a). De verblijfplaatsen van deze vogels zijn ook buiten het broedseizoen 
beschermd via de Flora- en faunawet (LNV-DLG, 2009b). 
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3 METHODE  
 

3.1 Inleiding 
 

Ten behoeve van de inventarisatie van vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen zijn vier 
inventarisatieronden uitgevoerd. In tabel 1 wordt van deze inventarisatieronden een overzicht gegeven.  
 
 
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar het voorkomen van vleermuizen en vogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen in en direct rond Oude Zeeweg 10 te Noordwijk.   
Datum Vleermuizen Vogels 

Voorzomer   

- Donderdag  27 mei 2010 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties 

- Dinsdag  15 juni 2010 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties 

Herfst   

- Dinsdag  7 september 2010 Balts-, paar en foerageerplaatsen - 

- Zaterdag 25 september 2010 Balts-, paar en foerageerplaatsen - 
 

 

3.2 Vleermuizen 
 

Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) en 
zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid worden en 
kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
 
De methode voor het inventariseren van vleermuizen sluit aan bij het Inventarisatie Protocol van het 
Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2009 / 2010).  
 

 

3.3 Broedvogels 
 

Voorafgaand aan het vleermuisonderzoek op 27 mei en 15 juni 2010 is het gebied geïnventariseerd op 
nesten, sporen en territoriaal gedrag van vogels met jaarrond beschermde nesten.  
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4 RESULTAAT 
 

4.1 Vleermuizen 
 

Voorzomer 
In totaal zijn twee vleermuissoorten vastgesteld. Het betreft de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. 
Beide soorten werden in relatief lage dichtheid foeragerend vastgesteld direct rond de Oude Zeeweg 10 te 
Noordwijk. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van kolonies of vliegroutes. In figuur 3 
worden de foerageerplaatsen weergegeven.  
 
 

 

Legenda 
 

= Gewone dwergvleermuis 
 

= Laatvlieger 

Figuur 3. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de voorzomer in en direct rond Oude Zeeweg 10 te 
Noordwijk.   
 
 
 

 Herfst 
Er zijn in de herfst gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Er werden enkele 
foeragerende gewone dwergvleermuizen gelokaliseerd en één baltsplaats. Bij een baltsplaats vliegt een 
vleermuis rond en zendt ondertussen sociale geluiden uit. Van de Ruige dwergvleermuis werd één 
foeragerend dier vastgesteld. In figuur 4 worden de waarnemingen weergegeven.  
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Figuur 4. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de herfst in en direct rond Oude Zeeweg 10 te 
Noordwijk.   

Legenda 
Foera      Balts- 
Geerpl.    Plaats 
 

                    = Gewone dwergvleermuis 
 

     = Ruige dwergvleermuis 

 
 
 

4.2 Broedvogels 
 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen in 
en direct rond een reconstructiegebied aan de Oude Zeeweg te Noordwijk. Wel werden er algemene 
broedvogels aangetroffen zoals merel en gaai.  
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5 CONCLUSIE  
 
 

De locatie aan de Oude Zeeweg 10 te Noordwijk is marginaal foerageergebied voor de gewone 
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. In de nabijheid is tevens één ruige dwergvleermuis vastgesteld 
en één baltsplaats van gewone dwergvleermuis. Bij een baltsplaats vliegt een vleermuis rond en zendt 
sociale geluiden uit. Aangezien het reconstructiegebied marginaal foerageergebied is, er voldoende 
alternatieve foerageerlocaties aanwezig zijn en er geen verblijfplaatsen van vleermuizen voorkomen, 
worden effecten op vleermuizen uitgesloten.  
In en rond het reconstructiegebied ontbreekt het aan vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Effecten op 
vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen worden derhalve uitgesloten.  
Aangezien er geen effecten op vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen worden voorzien, 
is een ontheffing van de Flora- en faunawet voor de reconstructie niet vereist. Bossages en struiken 
dienen buiten het broedseizoen te worden gerooid in verband met het voorkomen van algemene 
broedvogels.  
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BIJLAGE 1. EXACTE LIGGING RECONSTRUCTIEGEBIED 
 

 

 
 

 



 
 

BIJLAGE 2. BEGRIPPEN 
 
 

Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 
verdedigd tegen andere mannetjes.  

 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 

 

 



 
 

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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SAMENVATTING: 
 

In  opdracht  van  RBOI-Rotterdam  zijn  in  mei  2010  een  Archeologisch  Bureauonderzoek  en  
een  Inventariserend  Veldonderzoek  (IVO)  verkennende  fase  door  middel  van  boringen  
uitgevoerd  in  verband  met  de  geplande  (her)ontwikkeling  van  een  plangebied  aan  de  Oude  
Zeeweg  nr.  10  te  Noordwijk.  Een  deel  van  de  huidige  bebouwing  en  de  verwilderde  tuin  
zullen  worden  verwijderd,  waarvoor  in  de  plaats  drie  villa’s  komen.  Gezien  de  ligging  van  het  
plangebied  op  een  strandvlakte  ingesloten  tussen  strandwallen,  de  aanwezigheid  van  twee  
oude  wegen  (die  al  in  de  Late  Middeleeuwen  bestonden)  en  de  verwachting  op  een  
antropogene  bodem  bestaat  er  een  hoge  verwachting  voor  archeologische  sporen  en  resten  
vanaf  het  Late  Neolithicum  of  de  Vroege  Bronstijd  tot  en  met  de  Nieuwe  tijd.  Voor  de  
Nieuwe  tijd  bestaat  een  verhoogde  verwachting  op  basis  van  de  ligging  tussen  twee  
historische  wegen. 

Uit  het  booronderzoek  blijkt  dat  het  plangebied  deels  op  de  vulling  van  een  geul  ligt  die  de  
strandvlakte  ontwaterde.  Deze  geul  is  in  de  12e  eeuw  inactief  geworden  toen  de  monding  
van  de  Oude  Rijn  verstopt  raakte  door  sedimenten  neergelegd  door  stormvloeden  afkomstig  
van  de  Noordzee.  Deels  ligt  het  op  een  zandpakket  wat  deel  uitmaakte  van  de  geulvulling  of  
de  zandige  opvulling  van  een  kleiwinningsput  is.  Over  deze  klei  en  zandlagen  ligt  verstoven  
duinzand.  Hierboven  ligt  een  laag  zwak  tot  matig  humeus  zand,  het  restant  van  een  
opgebracht  dek,  neergelegd  om  het  drassige  gebied  geschikt  te  maken  voor  akker-  en  
huizenbouw.  Deze  laag  is  grotendeels  onverstoord  in  het  plangebied  daar  het  eeuwen  in  
gebruik  is  geweest  als  akker  maar  er  zijn  geen  huizen  bekend.  De  huidige  bebouwing  is  
voor  zover  bekend  de  eerste. 

De  aanwezigheid  van  de  ontwateringsgeul  in  de  ondergrond  maakt  dat  de  verwachting  voor  
de  Prehistorie  tot  de  Late  Middeleeuwen  zeer  laag  wordt.  Voor  de  Late  Middeleeuwen  tot  en  
met  de  Nieuwe  tijd  blijft  de  hoge  verwachting  staan  door  de  grotendeels  onverstoorde  
ophooglaag. 

Op  basis  van  de  resultaten  van  het  inventariserend  veldonderzoek  wordt  geconstateerd  dat  er  
een  grote  kans  is  dat  eventueel  aanwezige  archeologische  resten  verstoord  zullen  worden.  
Daarom  adviseren  wij  archeologische  vervolgmaatregelen  te  nemen.  Deze  kunnen  bestaan  uit  
bijvoorbeeld  archeologisch  vervolgonderzoek  om  het  wetenschappelijk  en  maatschappelijk  
belang  van  de  betreffende  archeologische  waarden  vast  te  stellen  (waarderend  onderzoek),  
planaanpassing  en/of  technische  aanpassingen.    Geadviseerd  wordt  om  over  eventuele  nadere  
maatregelen  overleg  te  voeren  met  het  bevoegd  gezag,  de  beleidsadviseur  van  de  gemeente  
Noordwijk,  dhr.  H.  Bedijn. 

De  gemeente  heeft  het  advies  zonder  op-  of  aanmerkingen  overgenomen. 
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1.  Inleiding 

1.1.  Aanleiding   

In  opdracht  van  RBOI-Rotterdam  heeft  archeologisch  onderzoeksbureau  Becker  &  Van  de  
Graaf  bv,  onderdeel  van  de  IDDS-groep,  een  archeologisch  bureauonderzoek  en  een  
inventariserend  veldonderzoek  (IVO)  verkennende  fase  (door  middel  van  boringen)  uitgevoerd  
aan  de  Oude  Zeeweg  10  in  Noordwijk,  gemeente  Noordwijk.  Het  onderzoek  heeft  
plaatsgevonden  in  mei  2010.  De  aanleiding  voor  dit  onderzoek  is  een  
bestemmingsplanwijziging  voor  het  plangebied  en  de  bouw  van  drie  woningen.  
Graafwerkzaamheden  ten  behoeve  van  deze  ontwikkeling  zullen  zorgen  voor  een  
bodemverstoring  tot  een  nog  onbekende  diepte.  De  kans  bestaat  dat  eventueel  aanwezige  
archeologische  waarden  hierdoor  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  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  en  Van  den  
Engel,  2010): 

• 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? 

• Zijn  er  archeologische  waarden  aanwezig  in  het  plangebied? 

• Wat  is  de  diepteligging  van  eventueel  aanwezige  archeologische  waarden? 

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

• In  hoeverre  worden  eventueel  aanwezige  archeologische  waarden  bedreigd  door  de  
voorgenomen  graafwerkzaamheden? 

Het  archeologisch  bureauonderzoek  en  het  inventariserend  veldonderzoek  zijn  uitgevoerd  
conform  de  Kwaliteitsnorm  Nederlandse  Archeologie  (KNA),  versie  3.1  (Centraal  College  van  
Deskundigen  2006)  en  de  provinciale  eisen  betreffende  het  aantal  boringen  per  oppervlakte  
en  de  diepte  tot  waar  de  boring  gezet  dient  te  worden.   

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  globaal  weergegeven  
in  bijlage  1.  Het  plangebied  ligt  achter  de  Oude  Zeeweg  nr.  10  in  Noordwijk,  gemeente  
Noordwijk.  Het  betreft  het  terrein  van  het  oude  politiebureau  van  Noordwijk.  Het  plangebied  
ligt  tussen  de  Oude  Zeestraat  en  het  Dompad  in  het  zuidwesten  en  noordoosten,  woningen  
in  het  noordwesten  en  grasvelden  in  het  zuidoosten.  De  oppervlakte  is  ca.  5630  m2.  De  
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boringen  zijn  gezet  op  de  parkeerplaats  en  in  de  verwilderde  tuin  achter  en  om  het  pand  
(figuur  1).  De  exacte  ligging  en  contouren  van  het  plangebied  zijn  weergegeven  in  bijlage  3.   

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  
1000  m  rondom  het  plangebied  gekozen.  De  straal  van  1000  m  is  arbitrair  maar  is  dusdanig  
gekozen  dat  er  een  indicatie  voor  de  verwachting  voor  eventuele  archeologische  waarden  in  
het  plangebied  gegeven  kan  worden  gegeven. 

 

Figuur  1:  De  huidige  indeling  van  het  plangebied.  In  rood  de  grenzen  van  het  plangebied  (bron:  Google  EARTH  ™). 
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2.  Bureauonderzoek 

2.1.  Werkwijze 

Tijdens  het  bureauonderzoek  zijn  gegevens  verzameld  over  het  onderzoeksgebied.  Er  is  
gekeken  naar  bekende  archeologische  waarden,  uitgevoerde  archeologische  onderzoeken,  de  
fysieke  kenmerken  van  het  oude  en  huidige  landschap  en  naar  informatie  over  
bodemverstoringen.  Er  is  gebruik  gemaakt  van  de  concept-Cultuur-Historische  Kaart  van  de  
gemeente  Noordwijk  en  de  Cultuurhistorische  Hoofdstructuur  (CHS)  van  de  provincie  Zuid-
Holland.  Daarnaast  is  er  gekeken  naar  de  landelijke  verwachtingskaart  (de  Indicatieve  Kaart  
van  Archeologische  Waarden)  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  uit  het  eind  van  de  19e  eeuw  en  het  begin  
van  de  20e  eeuw  (watwaswaar.nl). 

Om  inzicht  te  krijgen  in  de  opbouw  en  ontwikkeling  van  het  landschap  zijn  onder  andere  de  
bodemkaart  en  de  geomorfologische  kaarten  van  Nederland  gebruikt  (Stichting  voor  
Bodemkartering,  1982;  DLO-Staring  Centrum  /  Rijks  Geologische  Dienst,  1994).  Voor  
informatie  over  het  reliëf  in  en  rondom  het  plangebied  is  gebruik  gemaakt  van  het  Actueel  
Hoogtebestand  van  Nederland  (AHN;  www.ahn.nl).  Deze  gegevens  zijn  aangevuld  met  
informatie  uit  onderzoeksrapporten  en  achtergrondliteratuur  (zie  literatuurlijst).  Er  is  voor  het  
onderzoek  geen  gebruik  gemaakt  van  historisch  archiefmateriaal  of  oude  luchtfoto’s  omdat  
deze  geen  extra  informatie  leverden.   

2.2.  Geologie,  geomorfologie  en  bodem 

2.2.1.  Ontstaansgeschiedenis  landschap 
Het  ontstaan  van  het  landschap  rond  Noordwijk  wordt  gedurende  het  Holoceen  voornamelijk  
bepaald  door  de  interactie  tussen  de  zee  en  de  rivier  de  Oude  Rijn.  Als  gevolg  van  de  
snelle  zeespiegelstijging  leek  het  gebied  rond  5000  v.  Chr.  waarschijnlijk  op  de  huidige  
Waddenzee;  in  zee  lagen  enkele  eilanden  of  zandbanken  met  daartussen  grote  geulen  die  
het  water  van  de  Noordzee  bij  vloed  lieten  uitstromen  over  uitgestrekte  zandplaten.  Ver  
landinwaarts,  ongeveer  ter  hoogte  van  Leiden,  gingen  zandplaten  over  in  kwelders  (begroeide  
zandplaten  die  alleen  nog  bij  hoge  vloedstanden  overstroomden).  De  grote  getijdegeulen  
waren  wel  10  tot  15  m  diep  en  erodeerden  de  veen-  en  zandondergrond. 

Als  gevolg  van  de  aanhoudende  zeespiegelstijging  en  de  aanvoer  van  zand  uit  de  monding  
van  de  Rijn  ontstond  tussen  4000  en  3850  v.  Chr.  ten  oosten  van  het  plangebied,  ter  
hoogte  van  de  lijn  Lisse-Warmond,  de  eerste  strandwal.  Deze  zandrug  werd  alleen  
onderbroken  door  de  monding  van  de  Oude  Rijn,  die  ter  hoogte  van  Leiden  lag.  Ten  westen  
van  deze  strandwal  lag  een  breed  strand,  dat  zelfs  bij  hoge  vloed  nauwelijks  meer  
overstroomde.  Alleen  bij  zware  storm  kwam  het  water  nog  hoog  op  het  strand  waarbij  het  
meegevoerde  zand  werd  afgezet  in  een  brede  kustlangse  rug  (een  nieuwe  strandwal).  Door  
de  onverminderde  aanvoer  van  zand  uit  zee  en  de  rivier  bleef  het  strand  echter  groeien  en  
ontstonden  er  op  regelmatige  afstanden  van  elkaar  steeds  opnieuw  van  deze  strandwallen.   

De  stukken  strand  die  als  het  ware  ingesloten  kwamen  te  zitten  tussen  deze  strandwallen  
worden  strandvlaktes  genoemd.  Deze  strandvlaktes  waren  direct  na  hun  ontstaan  veelal  droog  
en  begroeid,  maar  door  de  zeespiegelstijging  steeg  ook  het  grondwater  waardoor  in  die  
afgesloten  strandvlaktes  veen  kon  ontstaan.  Daarnaast  waren  de  meeste  strandvlaktes  open  
aan  de  zijde  waar  de  Oude  Rijn  stroomde,  in  tijden  dat  het  water  in  de  Oude  Rijn  hoog  
stond,  hetzij  door  een  hoge  afvoer,  hetzij  door  storm  op  zee  of  een  combinatie  daarvan,  
drong  het  rivierwater  in  de  strandvlaktes  tussen  de  strandwallen  en  werd  er  op  het  veen  een  
laag  klei  afgezet.  Deze  afzettingen  van  klei  worden  tot  enkele  kilometers  ten  noorden  en  
zuiden  van  de  loop  van  de  Oude  Rijn  aangetroffen.  In  tijden  van  lage  waterstanden  werd  het  
water  tussen  de  strandwallen  afgevoerd  naar  de  Oude  Rijn  door  kleine  stroompjes. 
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Aan  het  einde  van  de  Romeinse  tijd,  rond  ongeveer  300  na  Chr.  werd  de  Oude  Rijn  een  
steeds  minder  belangrijke  tak  van  de  Rijn,  omdat  een  groot  deel  van  de  afvoer  werd  
overgenomen  door  de  Waal.  Daardoor  werd  de  invloed  van  de  zee  in  en  rondom  Noordwijk  
weer  belangrijker.  De  stromingen  in  zee  begonnen  de  delta,  die  in  de  Romeinse  tijd  voor  de  
kust  lag,  af  te  breken  en  het  vrijgekomen  zand  werd  op  het  strand  geworpen.  Daar  droogde  
het  zand  en  kon  worden  opgenomen  door  de  wind  en  landinwaarts  worden  gevoerd.  Vanaf  
ongeveer  800  tot  900  na  Chr.  ontstaan  aldus  de  jonge  duinen.  Een  ander  gevolg  van  de  
afgenomen  afvoer  van  de  Oude  Rijn  was,  dat  de  kustlangse  stroming  in  zee  meer  invloed  
kreeg  op  de  rivierloop,  waardoor  deze  zich  naar  het  noorden  verplaatste.  In  de  Vroege  
Middeleeuwen  mondde  de  Oude  Rijn  bij  Noordwijk  in  de  Noordzee  (Beleidskaart  gemeente  
Noordwijk,  in  prep.  De  Groot,  Wilbers  en  Kerkhoven).   

In  1122  werd  de  Oude  Rijn  aan  de  stroomopwaartse  zijde  bij  Wijk  bij  Duurstede  afgedamd.  
Vanaf  dat  moment  stroomde  er  nauwelijks  nog  water  in  de  Oude  Rijn.  Rond  1135  trad  er  
een  grote  stormvloed  op  langs  de  Nederlandse  kust,  waarbij  de  zee  tussen  Katwijk  en  
Noordwijk  door  de  barrière  van  duinen  heen  brak  en  een  groot  deel  van  het  Oude  
Rijngebied  overstroomde.  Hierbij  is  een  pakket  klei  afgezet  op  de  afzettingen  van  de  
strandvlaktes  en  –wallen  en  van  de  Oude  Rijn.  Na  deze  stormvloed  is  de  monding  van  de  
Oude  Rijn  verdwenen  en  is  de  Oude  Rijn  een  dode  rivier.  De  kleine  stroompjes  die  de  
strandvlakte  in  zuidwestelijke  richting  ontwateren,  richting  de  Oude  Rijn,  worden  nu  ook  
afgesloten.  Om  natte  voeten  te  voorkomen  wordt  de  Woensdagse  Wetering  gegraven  die  de  
strandvlakte  richting  het  noordoosten  afwatert.  De  jonge  duinen  tussen  Katwijk  en  Noordwijk  
herstellen  zich  na  1135  geleidelijk  maar  deze  duinenstrook  blijft  altijd  veel  smaller  dan  ten  
zuiden  van  Katwijk  en  ten  Noorden  van  Noordwijk  aan  Zee.  Geologisch  gebeurt  er  hierna  
binnen  de  grenzen  van  Noordwijk  niets  meer.  Het  landschap  heeft  zijn  huidige  vorm,  afgezien  
van  de  grote  invloed  van  de  mens,  bereikt.  Het  gebied  wordt  in  de  15e  eeuw  bedijkt  en  
daardoor  droog  genoeg  om  te  bewonen. 

2.2.2.  Geomorfologie 
Het  plangebied  ligt  op  de  geomorfologische  kaart  op  een  ingesloten  strandvlakte  met  al  dan  
niet  vervlakte  duinen  (kaartcode  2M40).  Dit  is  een  strandvlakte  gelegen  tussen  strandwallen.  
De  strandvlakte  is  ontstaan  onder  invloed  van  zeewater  en  nadien  door  duinenreeksen  
ingesloten.  De  strandwal  ten  oosten  van  het  plangebied  is  ontstaan  tussen  2250  en  1950  
v.Chr.,  de  strandwal  ten  noorden  tussen  2525  en  1825  v.Chr.  (Dalen  et  al.  2008,  Van  der  
Valk  1996,  Vos  et  al.  2007,  Vos  s.a.). 

2.2.3.  Bodem 
Op  de  bodemkaart  ligt  het  plangebied  in  bebouwd  gebied.  Kijkend  naar  de  dichtstbijzijnde  
niet  bebouwde  delen  ligt  het  plangebied  op  een  kalkhoudende  enkeerdgrond,  met  matig  fijn  
zand  (kaartcode  EZ50A)  en  een  gereguleerde  grondwatertrap  II.  Een  enkeerdgrond  betreft  een  
bodem  met  een  A-horizont  van  50  cm  of  dikker.  In  de  Bollenstreek  zijn  ze  waarschijnlijk  
ontstaan  door  diepspitten  ten  bate  van  de  verbouw  van  bloembollen.  Op  de  kaart  van  Van  
der  Meer  (1952)  staat  het  plangebied  echter  niet  vermeld  als  zijnde  omgezet  voor  de  
bloembollenteelt.  Hierop  ligt  het  plangebied  op  een  vochtige,  kalkrijke  duinzandgrond  van  
dunner  dan  een  meter,  op  klei. 

Grondwatertrap  II  betekent  dat  het  grondwaterpeil  in  de  zomer  tussen  de  50  en  80  cm  –Mv  
ligt  en  in  de  zomer  ondieper  dan  40  cm  –Mv.  Door  het  hoge  grondwaterpeil  bestaat  er  een  
grotere  kans  op  de  conservering  van  niet-verbrande  organische  resten. 

2.3.  Archeologie 

Binnen  het  plangebied  zijn  geen  terreinen  aanwezig  die  op  de  Archeologische  
Monumentenkaart  (AMK)  als  waardevol  staan  aangegeven.  Ook  zijn  er  geen  waarnemingen  
en  vondsten  gemeld  en  geen  eerdere  onderzoeken  uitgevoerd.   

Het  plangebied  staat  op  de  Indicatieve  Kaart  van  Archeologische  Waarden  aangegeven  als  
een  gebied  met  een  middelhoge  trefkans  voor  archeologische  waarden.  Op  de  concept-
beleidskaart  van  de  gemeente  Noordwijk  heeft  het  plangebied  een  middelhoge  verwachting.  
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Deze  waardering  is  gebaseerd  op  de  ligging  van  het  terrein  op  een  strandvlakte  ingesloten  
door  strandwallen.  Op  de  Cultuurhistorische  Hoofdstructuur  (CHS)  van  de  provincie  Zuid-
Holland  heeft  het  plangebied  een  middelhoge  trefkans  voor  archeologische  resten  vanaf  de  
IJzertijd  of  de  Romeinse  tijd.  Deze  middelhoge  waardering  is  voornamelijk  gebaseerd  op  de  
ligging  op  een  ingesloten  strandvlakte.   

Om  het  verwachtingsmodel  accurater  te  maken  is  gekeken  naar  onderzoeken  en  
waarnemingen  in  de  omgeving  van  het  plangebied  en  gelegen  op  de  strandvlakte:   

• Becker  &  Van  de  Graaf  heeft  in  mei  2010  een  booronderzoek  in  de  Oude  Zeeweg  
uitgevoerd  (onderzoeksmelding  40611).  Bij  het  veldonderzoek  zijn  de  afzettingen  van  
de  strandvlakte  en  de  flank  van  een  strandwal  gevonden  op  minimaal  circa  400  cm  –
mv  onder  de  Pickestraat.  In  de  bodem  onder  de  Oude  Zeeweg  zijn  een  groot  aantal  
indicatoren  gevonden  die  wijzen  op  de  aanwezigheid  van  archeologische  resten.  De  
afzettingen  van  de  strandwal  en  –vlakte  zijn  afgedekt  met  humeuze  klei,  die  tijdens  
overstromingen  van  de  zee  is  afgezet.  Na  de  doorbraak  van  de  zee  in  1135  is  een  
pakket  zandige  klei  afgezet.  Deze  zijn  in  de    Middeleeuwen  bedekt  met  duinzand.  Op  
dit  duinzand  is  een  pakket  humeus  zand  met  vondsten  uit  de  Late  Middeleeuwen  
en/of  Nieuwe  tijd  gevonden.  Er  zijn  drie  vermoedelijke  sporen  gevonden,  die  ook  in  
de  Nieuwe  tijd  zijn  opgevuld. 

• Direct  ten  noorden  van  het  plangebied,  aan  de  andere  kant  van  het  Dompad,  is  een  
booronderzoek  uitgevoerd.  Gedane  vondsten  bleken  afkomstig  uit  opgebrachte  grond.  
Er  is  voor  dit  terrein  geen  vervolgonderzoek  aangeraden  (onderzoeksmelding  23933). 

• Een  booronderzoek  hier  aan  grenzend,  op  circa  500  m  ten  noordoosten  van  het  
plangebied  bleek  tot  1,4  m  diepte  verstoord  (onderzoeksmelding  23937).   

• Onderzoeksmelding  32975  op  een  afstand  van  circa  325  m  ten  noordwesten  van  het  
plangebied  heeft  geen  door  de  Jonge  Duinen  bedolven  oude  bodems  opgeleverd. 

• Bij  een  archeologische  begeleiding  op  circa  200  m  ten  zuidoosten  van  het  plangebied  
werden  de  resten  van  de  eerste  kapel  van  Noordwijk  (10e  eeuw)  verwacht,  maar  
alleen  twee  beerputten  en  een  waterput  van  na  1850  aangetroffen  (onderzoeksmelding  
6694,  waarneming  48538) 

• Uit  een  bureauonderzoek  en  aanvullend  booronderzoek  naast  dit  terrein,  op  circa  425  
m  ten  zuidoosten  van  het  plangebied,  bleek  dat  de  strandwal  van  Noordwijk  plaatselijk  
ongeveer  een  meter  afgegraven  is.  Van  het  resterende  strandwalpakket  was  de  top  
70  tot  90  cm  diep  verstoord.  In  het  restant  van  de  strandwal  waren  geen  
archeologische  niveaus  herkenbaar.  Het  terrein  is  vrijgegeven  (onderzoeksmelding  
33742). 

• Bij  proefsleuven  en  een  aansluitende  opgraving  (onderzoeksmeldingen  31277  en  
32800)  zijn  een  Laat  Middeleeuwse  structuur,  Laat  Middeleeuws  aardewerk/steengoed,  
botmateriaal  (paard  e.a.)  uit  o.a.  een  kadaverkuil  en  Nieuwe  tijd  aardewerk  
aangetroffen  (vondstmelding  409532,  300  m  ten  oosten  van  het  plangebied). 

• Onderzoeksmelding  30809,  op  ca.  850  m  ten  noordoosten  van  het  plangebied,  betreft  
een  proefsleuvenonderzoek  waarbij  onder  de  laag  klei  in  de  ondergrond  de  top  van  
de  ingesloten  strandvlakte  werd  aangetroffen  met  daarin  paalgaten,  greppels,  een  
akkerlaag  en  eergetouwkrassen.  Het  complex  viel  aan  de  hand  van  het  gevonden  
aardewerk  te  dateren  in  de  IJzertijd. 

• Waarneming  22692  gedaan  op  een  afstand  van  ca.  500  m  ten  zuidwesten  van  het  
plangebied  betreft  de  vondst  van  een  grote  hoeveelheid  munten  in  de  polder  het  
Vinkenveld.  Het  betreft  een  zilveren  munt  van  Floris  IV  (LMEA),  ca.  3500  stuks  
kopergeld  uit  diverse  landen  uit  de  Nieuwe  tijd,  een  zilveren  gesp  en  een  zilveren  
munt  uit  Venetië.   
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2.4.  Historische  situatie  en  mogelijke  verstoringen 

Het  plangebied  ligt  tussen  twee  van  de  oudste  wegen  tussen  Noordwijk  en  Noordwijk  aan  
Zee,  de  Oude  Zeestraat/Pickestraat  en  het  Dompad  (zie  Figuur  2).  Op  een  kaart  uit  1566  
zijn  de  “Zee  Straet”  (Oude  Zeeweg)  en  het  “Dieff  Pat”  (Dompad)  reeds  duidelijk  herkenbaar.  
Ter  hoogte  van  de  Achterzeeweg  en  de  Westerbaan  liggen  erven  van  huizen  ten  noorden  
van  de  Pickestraat.  Op  een  kaart  van  1687  staan  er  aan  de  noordkant  van  de  Zeeweg  tot  
en  met  de  kruising  met  de  Achterzeeweg  huizen  vermeld.  Als  gevolg  van  bewoning  langs  de  
weg  zal  de  bodem  geleidelijk  opgehoogd  zijn  en  verrijkt  met  humeus  materiaal  en  huisafval,  
waaronder  etensresten  en  gebroken  huisraad.  Het  zuidwestelijke  deel  van  het  plangebied  
wordt  pas  bebouwd  in  de  eerste  helft  van  de  20e  eeuw.   

 

Figuur  2:  Een  uitsnede  uit  de  Waterschapskaart  van  Rijnland  uit  1615  door  Floris  Balthasars  van  Berckenrode.  Het  

plangebied  ligt  bij  benadering  in  de  rode  rechthoek  (bron:  www.geschiedenisvanzuidholland.nl) 
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Figuur  3:  Een  uitsnede  uit  een  kaart  uit  1687  door  een  onbekende  kaartenmaker.  Het  plangebied  ligt  bij  benadering  

in  de  rode  rechthoek  (bron:  www.geschiedenisvanzuidholland.nl) 

 

Het  kantoorpand  langs  de  Oude  Zeeweg  10,  direct  ten  zuidwesten  van  het  plangebied,  is  
voor  het  eerst  zichtbaar  op  een  luchtfoto  van  de  RAF  uit  1945.  De  aanbouw  in  het  
plangebied  dateert  uit  de  vroege  jaren  ‘70.  De  rest  van  het  terrein  blijft  onbebouwd  (zie  
bijlage  6,  7  en  8).   

Het  plangebied  ligt  in  bebouwd  gebied.  Dit  betekent  dat  de  originele  bodemopbouw  verstoord  
kan  zijn  door  menselijke  handelingen,  zoals  de  bouw  en  sloop  van  gebouwen  en  de  aanleg  
van  infrastructuur  zoals  wegen,  riolering  en  kabels.  In  het  verleden  heeft  er  wel  een  
parkeerplaats  of  weg  achter  het  gebouw  gelegen  maar  daar  is  tegenwoordig  alleen  een  
stapel  stenen  van  overgebleven.  Volgens  de  KLIC-meldingen  lopen  er  geen  kabels  en  
leidingen  door  het  plangebied,  bij  het  veldonderzoek  bleek  echter  dat  er  onder  de  
parkeerplaats  in  ieder  geval  een  riool  loopt  voor  de  afvoer  van  hemelwater.   

2.5.  Gespecificeerd  verwachtingsmodel 

Op  basis  van  de  resultaten  van  het  bureauonderzoek  wordt  verwacht  dat  er  in  het  
plangebied  archeologische  resten  kunnen  voorkomen  vanaf  het  Late  Neolithicum  of  de  Vroege  
Bronstijd.  De  archeologische  resten  zullen  bestaan  uit  sporen  en  vondsten  geassocieerd  met  
bewoning  en  landbouw,  zoals  aardewerk,  paalkuilen,  haarden  en  eergetouwkrassen.  Vanwege  
de  ouderdom  van  de  wegen  aan  weerskanten  van  het  plangebied  is  er  een  verhoogde  kans  
op  archeologische  resten  voor  de  Late  Middeleeuwen  tot  en  met  de  Nieuwe  tijd  (zie  tabel  1).  
Archeologische  resten  mogen  vooral  worden  verwacht  in  en  onder  het  humeus  dek  en/of  in  
de  top  van  de  C-horizont,  de  top  van  de  strandvlakte.  Archeologische  resten  uit  het  Late  
Neolithicum  of  de  Vroege  Bronstijd  tot  en  met  de  Vroege  Middeleeuwen  komen  voor  op  de  
strandvlakte,  door  de  vorming  van  de  duinen  in  later  in  de    Middeleeuwen  zullen  resten  uit  
de  Late  Middeleeuwen  op  het  duinzand  en  onder  de  verwachte  opgebrachte  akkerlaag  
voorkomen.  
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Periode Verwachting Complextype 

Jagers/Verzamelaars   
(Paleolithicum  –  Mesolithicum) 

n.v.t. n.v.t. 

Landbouwers 

(Neolithicum  –  Bronstijd) 

Hoog Sporen  van  bewoning   

Sporen  van  landgebruik 

Landbouwers 

(IJzertijd  –  Late  Middeleeuwen  A) 

Hoog Sporen  van  bewoning   

Sporen  van  landgebruik 

Historische  vindplaats 

(Late  Middeleeuwen  B  –  Nieuwe  
tijd 

verhoogd Sporen  van  bewoning   

Sporen  van  landgebruik 

Tabel  1.  Gespecificeerde  archeologische  verwachting  naar  datering  en  complextype 
 
Om  het  verwachtingsmodel  te  toetsen  en  waar  nodig  aan  te  vullen  is  er  een  verkennend  
veldonderzoek  door  middel  van  boringen  uitgevoerd  om  de  intactheid  van  de  bodemopbouw  
ter  plaatse  te  controleren.   
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3.  Veldonderzoek 

3.1.  Onderzoekshypothese  en  onderzoeksopzet 

Het  doel  van  het  verkennend  veldonderzoek  door  middel  van  boringen  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  uitsluitend  uit  een  booronderzoek.  Er  is  geen  
veldkartering  uitgevoerd  vanwege  de  gedeeltelijke  klinkerverharding  en  gedeeltelijke  zware  
begroeidheid  van  het  plangebied. 

3.2.  Werkwijze 

In  het  plangebied  aan  de  Oude  Zeeweg  zijn  zes  boringen  gezet  (bijlagen  3  en  4)  waarvan  
vijf  met  een  diepte  van  2,0  m  en  één  met  een  diepte  van  4,0  m.  Dit  komt  neer  op  10,6  
boringen  per  hectare,  wat  voldoet  aan  de  eisen  voor  een  verkennend  booronderzoek  van  de  
provincie  Zuid-Holland.  Deze  boringen  zijn  verdeeld  over  de  gebieden  die  verstoord  zullen  
worden  als  gevolg  van  toekomstige  graafwerkzaamheden  ten  behoeve  van  de  geplande  
bebouwing.  Er  is  gebruik  gemaakt  van  een  Edelmanboor  met  een  diameter  van  10  cm  en  
een  zuigerboor  voor  de  boringen  onder  het  grondwaterpeil.  Tegelijkertijd  met  het  archeologisch  
onderzoek  is  er  een  milieukundig  onderzoek  uitgevoerd.  Hierdoor  is  de  nummering  niet  
consequent. 

De  boringen  zijn  beschreven  volgens  de  Archeologische  Standaard  Boorbeschrijvingsmethode  
(ASB;  SIKB  2008)  met  behulp  van  een  veldcomputer  en  het  programma  Boormanager  van  
I.T.  Works.  De  locaties  van  de  boringen  (x-  en  y-waarden)  zijn  ingemeten  vanuit  de  
perceelsgrenzen  en  de  bebouwing.  De  hoogtes  van  de  boringen  (z-waarden)  zijn  bepaald  aan  
de  hand  van  het  Actueel  Hoogtebestand  van  Nederland.  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  en  geologie 
In  het  plangebied  komen  voornamelijk  matig  siltige  klei  en  matig  fijn,  matig  siltig  zand  voor.  
In  de  boringen  2,  4  en  5  bestaat  de  onderste  laag  uit  kalkrijke,  matig  siltige  klei.  In  boring  1  
en  4  komen  in  deze  lagen  siltige  klei  ook  laagjes  zand  in  voor.  Boring  1  heeft  nog  twee  
dieperliggende  lagen,  een  kalkrijke,  zwak  wortelhoudende,  matig  siltige  klei  met  laagjes  zand  
tot  350  cm  –mv  en  een  kalkrijke,  matig  siltige  klei  met  sporen  planten  tot  220  cm  –mv.  In  
boring  3  en  14  bestaat  de  onderste  laag  in  de  boring  uit  kalkrijk,  matig  fijn,  matig  siltig  zand  
met  schelpengruis.  Deze  laag  loopt  in  beide  boringen  tot  120  cm  –mv.  De  klei  zou  afkomstig  
kunnen  zijn  van  de  overstromingen  door  de  zee  tot  in  de  Middeleeuwen.  De  diepte  van  de  
siltige  klei  met  plantenresten  in  boring  1  suggereert  echter  eerder  een  opgevulde  geul  met  
begroeiing  op  de  hogere,  drogere  delen  langs  de  geul.  Door  een  trage  stroming  kon  er  klei  
afgezet  worden.  Hier  is  later  door  de  Middeleeuwse  overstromingen  zandige  klei  overheen  
afgezet.  De  boringen  met  een  kleiige  ondergrond  en  een  zandige  ondergrond  liggen  zo  dicht  
bij  elkaar  dat  het  lastig  natuurlijk  te  verklaren  is.  De  mogelijkheid  bestaat  dat  het  een  
zandige  opvulling  van  een  sneller  stromend  deel  van  de  geul  is,  maar  dan  was  de  laag  
zand  waarschijnlijk  dunner  geweest  en  was  hij  onderin  overgegaan  in  klei.  De  andere  
mogelijkheid  is  dat  de  klei  gewonnen  is  en  dat  het  gat  is  dichtgegooid  met  zand. 

Boven  de  mogelijke  geulvullingen  ligt  een  laag  matig  fijn,  matig  siltig,  kalkrijk  zand  met  
schelpengruis.  In  boring  2  komen  er  laagjes  klei  voor  in  de  onderkant  van  de  laag.  Boring  3  
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wijkt  af,  in  deze  boring  is  de  laag  kalkarm  en  zonder  schelpengruis.  Deze  zandlaag  bestaat  
uit  verwaaid  duinzand  waarbij  boring  3  is  afgezet  in  het  restant  van  de  mogelijke  geul. 

Boven  het  vermoedelijke  duinzand  ligt  een  laag  matig  fijn,  matig  siltig,  zwak  tot  matig  
humeus  zand  met  een  wisselende  hoeveelheid  kalk.  Deze  laag  is  waarschijnlijk  deels  
opgebracht  om  de  grond  te  verrijken,  deels  om  de  grond  op  te  hogen  om  wateroverlast  
tegen  te  gaan.  Deze  laag  is  30  tot  70  cm  dik.  In  boring  2,  gezet  op  de  parkeerplaats,  komt  
deze  laag  niet  voor.  Hij  is  vervangen  door  een  zwartbruine  humeuze  laag  met  baksteengruis  
en  een  laag  “schoon”  zand  zoals  gebruikt  voor  het  creëren  voor  een  stabiele  ondergrond  
voor  bestrating.   

De  bovenste  laag  van  50  cm  dikte  bestaat  uit  matig  fijn,  zwak  siltig,  matig  humeus  zand  met  
een  wisselende  hoeveelheid  kalk.  In  boring  5  is  de  onderkant  van  de  zwak  tot  matig  
humeuze  laag  vermengd  met  baksteengruis,  daarboven  ligt  schoner  zand,  mogelijk  bouwzand  
voor  de  voormalige  oprit,  maar  door  de  begroeiing  van  de  huidige  achtertuin  doorschoten  met  
wortels. 

3.3.2.  Bodemopbouw 
In  het  grootste  deel  van  het  plangebied  komt  als  bovenste  laag  een  laag  humeus  zand  voor  
met  een  dikte  van  meer  dan  50  cm.  Dit  is  een  akkerdek  op  een  ophoogdek  wat  neergelegd  
is  om  het  terrein  bewoonbaar  en  bebouwbaar  te  maken.  Dit  betekent  dat  er  zoals  afgeleid  
uit  de  bodemkaart  inderdaad  een  enkeerdgrond  voorkomt.  Hij  is  echter  niet  geheel  
kalkhoudend  maar  heeft  een  wisselend  kalkgehalte,  mogelijk  door  menselijk  ingrijpen  in  de  
vorm  van  verrijking  van  de  akker  door  toevoeging  van  extra  kalk.   

3.3.3.  Archeologische  indicatoren 
Uit  boring  1  en  3  komen  twee  scherven  aardewerk  uit  de  Nieuwe  tijd  uit  de  bovenste  50  
cm,  een  scherf  wit  en  een  scherf  roodbakkend  met  glazuur  aan  beide  kanten.  Uit  boring  5  
komt  uit  de  bovenste  20  cm  eveneens  een  scherf  roodbakkend  aardewerk  met  glazuur  aan  
beide  kanten.  Roodbakkend  aardewerk  met  glazuur  aan  beide  kanten  komt  voor  vanaf  de  16e  
eeuw  tot  en  met  de  20e  eeuw.  Het  witte  aardewerk  dateert  uit  de  Nieuwe  tijd  C,  deze  soort  
wordt  nog  steeds  gebruikt.   

3.4.  Interpretatie 

De  klei  in  de  ondergrond  is  afkomstig  uit  de  geul  die  de  strandvlakte  ontwaterde  
waarschijnlijk  tot  in  de  12e  eeuw.  Wanneer  bij  zeer  hoog  water  de  zee  via  deze  geul  de  
strandvlakte  instroomde  werd  er  klei  afgezet,  vaak  met  laagjes  zand.  In  het  laatste  stadium  is  
het  restant  van  de  geul  dichtgeslibd  met  zand.  Het  schelprijke  zand  in  de  onderste  laag  kan  
hiervan  afkomstig  zijn.  Door  het  grote  verschil  tussen  de  boringen  met  zand  en  degenen  met  
klei  binnen  de  grenzen  van  het  plangebied  bestaat  echter  ook  de  kans  dat  de  klei  plaatselijk  
is  afgegraven  voor  baksteenproductie  en  het  gat  is  dichtgegooid  met  duinzand.  Later  is  hier  
door  de  wind  een  laag  matig  fijn,  matig  siltig,  kalkrijk  duinzand  overheen  geblazen.   

Over  het  duinzand  is  in  de  Late  Middeleeuwen  humeuze  grond  over  opgebracht.  Deels  om  
het  gebied  droger  te  maken  nadat  de  ontwateringsgeul  richting  het  zuidwesten  was  afgesloten  
in  1135  na  Chr.  en  dit  (grotendeels)  opgevangen  werd  door  het  graven  van  de  Woensdagse  
Wetering,  deels  om  de  bodem  vruchtbaarder  te  maken.  Waarschijnlijk  is  dat  de  top  van  het  
duinzand  opgenomen  is  in  de  humeuze  akkerlaag. 

De  aanwezigheid  van  een  tot  1135  na  Chr.  actieve  geul  in  de  ondergrond  en  de  bedijking  
van  het  gebied  in  de  15e  eeuw  betekent  dat  er  in  het  plangebied  waarschijnlijk  pas  bewoning  
mogelijk  was  vanaf  de  15e  eeuw.  Eerder  waren  wel  kleiwinning  en  enige  akkerbouw  mogelijk.   

Het  verwachtingsmodel  dient  dus  bijgesteld  te  worden  naar  een  lage  verwachting  voor  het  
Neolithicum  tot  en  met  de  Late  Middeleeuwen.  Het  plangebied  lag  mogelijk  in  een  geul,  die  
later  misschien  deels  is  afgegraven.  Toen  deze  door  een  overstroming  dicht  werd  bleef  het  
nog  eeuwen  te  vochtig  om  te  wonen.  Hier  is  door  menselijk  handelen  een  ophoogpakket  
opgebracht  om  het  terrein  droog  genoeg  te  maken  voor  woningbouw  en  akkerbouw.   
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Uit  historische  kaarten  blijkt  dat  er  waarschijnlijk  pas  in  de  loop  van  de  20e  eeuw  bebouwing  
heeft  plaatsgevonden  in  het  plangebied.  Eerdere  bebouwing  kan  echter  niet  uitgesloten  
worden  daar  er  geen  eerdere  kaarten  dan  degene  uit  1566  bestaan  en  mogelijk  niet  alle  
bebouwing  uit  latere  periodes  op  kaart  vermeld  werd.  Onder  het  duinzand  en  het  ophoogdek  
kunnen  sporen  voorkomen  van  de  mogelijke  Laatmiddeleeuwse  kleiwinning.  In  en  op  het  
ophoogdek  zouden  archeologische  resten  kunnen  voorkomen  van  Laatmiddeleeuwse  
bebouwing  die  er  zou  hebben  kunnen  gestaan  voor  de  kaart  van  Van  Berckenrode  gemaakt  
is.  Voor  deze  mogelijke  sporen  bestaat  er  ook  een  goede  kans  op  conservering  door  het  
dikke  akkerpakket  wat  de  ophooglaag  afdekt. 

Op  basis  van  de  aanwezigheid  van  een  ophoogpakket  en  een  humeus  dek  bestaat  de  kans  
dat  er  archeologische  resten  uit  de  Late  Middeleeuwen  en  Nieuwe  tijd  geconserveerd  zijn,  
maar  omdat  er  volgens  de  historische  kaarten  geen  bebouwing  heeft  plaatsgevonden  voor  de  
20e  eeuw  is  de  kans  zeer  klein  dat  deze  aanwezig  zijn. 
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4.  Conclusie  en  aanbevelingen 

4.1.  Conclusie 

In  opdracht  van  RBOI-Rotterdam  zijn  in  mei  en  juni  2010  een  archeologisch  bureauonderzoek  
en  een  inventariserend  veldonderzoek  (IVO)  verkennende  fase  door  middel  van  boringen  
uitgevoerd  in  verband  met  de  geplande  (her)ontwikkeling  van  het  plangebied  aan  de  Oude  
Zeeweg  10  in  Noordwijk,  gemeente  Noordwijk.  Uit  het  bureauonderzoek  bleek  dat  het  
plangebied  op  een  strandvlakte  ingesloten  tussen  twee  strandwallen  ligt.  In  het  plangebied  
komt  waarschijnlijk  een  antropogene  bodem  voor,  een  humeuze  akkerlaag  opgebracht  ter  
verrijking  van  de  zandgrond  en  tegen  de  vochtigheid  van  het  gebied.  Gebaseerd  op  de  
landschappelijke    ligging,  de  ligging  langs  een  historische  weg  en  archeologische  onderzoeken  
op  de  rest  van  de  strandvlakte  bestaat  er  een  verwachting  voor  archeologische  resten  vanaf  
het  Late  Neolithicum  tot  en  met  de  Nieuwe  tijd. 

Uit  het  veldonderzoek  door  middel  van  boringen  blijkt  dat  het  plangebied  waarschijnlijk  op  
een  geul  ligt  die  de  strandvlakte  ontwaterde  tot  in  de  12e  eeuw.  Deels  ligt  het  op  de  kleiige  
vulling  van  de  geul,  deels  op  de  zandige  vulling  van  de  geul.  Binnen  de  grenzen  van  het  
plangebied  is  het  verschil  tussen  de  kleivulling  en  de  mogelijke  zandvulling  echter  zo  groot  
dat  de  mogelijkheid  bestaat  dat  een  deel  van  de  klei  is  afgegraven  voor  baksteenproductie  
en  dat  het  gat  is  volgestort  met  duinzand.  Over  de  geulvulling(en)  is  vervolgens  weer  een  
laag  duinzand  neergelegd  door  de  wind.   

Over  de  laag  duinzand  is  een  laag  humeus  zand  aangebracht,  ter  verrijking  van  de  bodem  
en/of  de  drassigheid  van  de  strandvlakte  tegen  te  gaan.  In  twee  van  de  boringen  is  deze  
laag  (gedeeltelijk)  verstoord.  Onder  deze  humeuze  laag  kunnen  sporen  van  voor  de  aanleg  
van  het  humeuze  dek  bewaard  zijn  gebleven.  Daar  de  strandvlakte  ter  plaatse  van  het  
plangebied  echter  pas  vanaf  de  15e  eeuw  bruikbaar  was  voor  woningbouw  maar  misschien  
wel  eerder  voor  akkerbouw,  dient  de  verwachting  te  worden  bijgesteld  naar  alleen  een  kans  
op  archeologische  resten  vanaf  de  Late  Middeleeuwen  en  waarschijnlijker  pas  vanaf  de  15e  
eeuw.  Bij  booronderzoek  onder  de  Oude  Zeeweg  door  Becker  &  van  de  Graaf  zijn  dikke  
bewoningslagen  uit  de  Nieuwe  tijd  aangetroffen.  Dit  bewijst  dat  er  bewoning  plaatsvond  langs  
deze  weg.  Het  plangebied  zou  zich  hierdoor  op  de  achtererven  van  deze  bebouwing  of  de  
akkers  hierachter  bevinden. 

Tijdens  het  onderzoek  is  geconstateerd  dat  het  plangebied  een  grotendeels  intacte  
enkeerdgrond  op  duinzand  voorkomt.  Dit  betekent  dat  er  een  kans  bestaat  op  de  
aanwezigheid  van  goed  geconserveerde  archeologische  sporen  van  voor  de  aanleg  van  het  
humeus  dek.  Daarnaast  kunnen  er  archeologische  resten  voorkomen  in  de  enkeerdgrond  zelf.  
De  aanwezigheid  van  een  actieve  geul  tussen  de  prehistorie  en  de  Late  Middeleeuwen  
betekent  dat  er  voor  die  periodes  een  zeer  lage  archeologische  verwachting  bestaat.   

4.2.  Aanbevelingen 

Op  basis  van  het  bureauonderzoek  en  verkennend  booronderzoek  heeft  het  plangebied  een  
hoge  archeologische  verwachting  op  archeologische  waarden  uit  de  Late  Middeleeuwen  tot  en  
met  de  Nieuwe  tijd.  Daarom  adviseren  wij  archeologische  vervolgmaatregelen  te  nemen.  Deze  
kunnen  bestaan  uit  bijvoorbeeld  archeologisch  vervolgonderzoek  om  het  wetenschappelijk  en  
maatschappelijk  belang  van  de  betreffende  archeologische  waarden  vast  te  stellen  
(waarderend  onderzoek),  planaanpassing  en/of  technische  aanpassingen.  De  aard  van  de  te  
treffen  vervolgmaatregelen  wordt  bepaald  door  het  bevoegd  gezag,  in  deze  de  gemeente  
Noordwijk.  Bij  eventueel  aanvullend  archeologisch  onderzoek  worden  de  archeologische  resten  
op  een  diepte  van  50  tot  120  cm  onder  het  maaiveld  verwacht. 

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

 

NB.  Bovenstaand  advies  dient  gecontroleerd  en  beoordeeld  te  worden  door  de  bevoegde  
overheid,  in  dit  geval  de  Gemeente  Noordwijk.  Deze  zal  vervolgens  een  besluit  nemen  inzake  
de  te  volgen  procedure.  Becker  &  Van  de  Graaf  bv  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  Noordwijk)  
alvorens  met  het  onderzoek  kan  worden  begonnen.   

4.3.  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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Lijst  van  afkortingen  en  begrippen   

Afkortingen 
Archis  Archeologisch  Informatie  Systeem 
AMK  Archeologische  Monumenten  Kaart 
CHS  Cultuurhistorische  Hoofdstructuur 
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 
Edelmanboor  een  handboor  voor  bodemonderzoek 
eerdgrond grond  met  een  humushoudende  minerale  bovengrond  van  meer  dan  50  

cm,  ontstaan  door  invloed  van  de  mens,  vaak  gaat  het  om  een  
humeus  dek 

horizont  kenmerkende  laag  binnen  de  bodemvorming 
humeus organische  stoffen  bevattend;  bestaande  uit  resten  van  planten  en  

dieren  in  de  bodem 
humeus  dek dikke  humeuze  laag  ontstaan  door  eeuwenlange  bemesting;  beschermt  

de  oorspronkelijke  bodem  tegen  ploegen  en  andere  verstoringen 
podzol   goed  ontwikkelde  bodem  in  gebieden  met  veel  neerslag 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bijlage  1:  Topografische  kaart
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Bijlage  2:  Archis-informatie 
bron:  Archis  II  (RCE). 
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Bijlage  3:  Boorlocatiekaart 
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Bijlage  4:  Boorbeschrijvingen 
  



Projectcode: 20980410
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Datum: 28-05-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m] 1,75

0

50

100

150

200

250

300

350

400

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, sporen 
schelpen, bruin, ca2

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen roest, sporen 
schelpen, bruin, ca2

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 
schelpen, bruinbeige, ca2

Klei, matig siltig, laagjes zand, grijs, 
ca3

Klei, matig siltig, sporen planten, 
donkergrijs, ca3

Klei, matig siltig, laagjes zand, zwak 
wortelhoudend, sporen planten, grijs, 
ca3

Boring 02

X: 90127

Y: 472462

Datum: 27-05-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m] 1,8

0

50

100

150

200

baksteen

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, ca3

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinbeige, ca3

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, 
zwartbruin, ca1

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinbeige, ca3

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes 
klei, sporen roest, lichtgrijs, ca3

Klei, matig siltig, lichtgrijs, ca3

Boring 03

X: 90129

Y: 472482

Datum: 28-05-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m] 1,75

0

50

100

150

200

gras

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruin, ca1

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruin, ca1

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinbeige, ca1

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 
schelpen, grijs, ca3



Projectcode: 20980410

Boring 04

X: 90156

Y: 472489

Datum: 28-05-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m] 1,75

0

50

100

150

200

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruin, ca1

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, bruin, ca1

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinbeige, ca2

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
sporen schelpen, grijs, ca3

Boring 05

X: 90145

Y: 472501

Datum: 28-05-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m] 1,75

0

50

100

150

200

groenstrook

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
wortelhoudend, bruingeel, ca3

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
wortelhoudend, bruin, ca3

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, ca3

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 
schelpen, donker grijsbeige, ca3

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
sporen schelpen, grijsbeige, ca3

Boring 14

X: 90112

Y: 472476

Datum: 28-05-2010

GWS:

Opmerking:

Maaiveld [m] 1,8

0

50

100

150

200

braak

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruin, ca1

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, ca1

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinbeige, ca3

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 
schelpen, grijs, ca3



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

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

   



 

   

Bijlage  6:  Historische  kaart  1811-32 
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Bijlage 6: Kadastrale minuutkaart 1811-32



 

   

Bijlage  7:  Historische  kaart  1900 
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Bijlage 7: Topografische kaart 1900



 

   

Bijlage  8:  Historische  kaart  1953 
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Bijlage 8: Topografische kaart 1951
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