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1. Inleiding 

Voorliggend rapport omvat de ruimtelijke onderbouwing voor het doorlopen van een zogenaamde uitgebreide 
planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sublid 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De locatie waar de onderbouwing op van toepassing is, betreft de Robbenoord-
straat 11 te Den Oever.

1.1 Aanleiding voor de planologische afwijking

Het voornemen is om ter plaatse van de bestaande sportzaal, tennisbaan en jeu de boulesbaan aan de 
Robbenoordstraat 11 een brede school te realiseren. De bestaande bebouwing wordt hiervoor gesloopt. 
Dit bouwplan is strijdig met de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Voor het bouwplan moet daarom 
een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze omgevingsvergunning is voor de afwijking van het 
bestemmingsplan en de bouw van Brede School. De afwijking van het bestemmingsplan zit in het gebruik en 
de afmeting van het bouwvlak. De locatie is bestemd voor “Sportdoeleinden”, scholen en kinderopvang passen 
hier niet binnen. De oppervlakte en de positionering van het nieuwe plan passen niet binnen het vigerende 
bouwvlak.

1.2 Keuze planologische procedure

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Een afwijking 
van het bestemmingsplan kan in bepaalde gevallen via een omgevingsvergunning geregeld worden. Hiermee 
wordt vergund welke afwijking van het bestemmingsplan is toegelaten.

1.3 Wettelijke vereisten planologische afwijking

Medewerking aan het plan wordt door de gemeente verleend als het plan aan een goede ruimtelijke ordening 
voldoet, voor deze toetsing moet de uitgebreide planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, 
lid 1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gevolgd.

Om de procedure te kunnen doorlopen moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. In de 
omgevingsvergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden opgenomen. Het besluit wordt digitaal 
beschikbaar gesteld en staat open voor beroep en bezwaar.
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2. Plangebied 

2.1 Ligging plangebied 

Het dorp Den Oever ligt in de uiterste noordoostpunt van Noord-Holland, direct bij de verbinding van de 
afsluitdijk met Friesland. De snelweg A7 ligt aan de zuidoostzijde van het dorp en de regionale weg N99 loopt 
aan de zuidzijde van het dorp. Het dorp ligt binnen de gemeente Hollands Kroon (sinds 1 januari 2012, hiervoor 
gemeente Wieringen) 

Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van Den Oever. De locatie grenst direct aan de zuidwestzijde aan de 
Robbenoordstraat. In noordelijke richting is de Zwinstraat gelegen, waar de scholen De Oost en De Branding 
zijn gelegen. Aan de oostzijde ligt de Vlieterstraat en aan de zuidzijde ligt de Oosterkruisweg. 

Ligging plangebied (bron: Google Maps) 
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2.2 Huidige situatie plangebied

De begrenzing van het plangebied volgt in het noorden de toegangsweg tot Het Vikingschip, aan de oostzijde 
is een hekwerk aanwezig en ligt een stukje braakliggend terrein met enkele bedrijfsloodsen. Aan de zuidzijde 
liggen de achtertuinen van de woningen aan de Oosterkruisweg. De westzijde wordt begrensd door de 
Robbenoordstraat.

Het plangebied kent een drietal functies in de huidige situatie. De noordoostelijke hoek wordt gevuld met een 
sportzaal, op het zuidelijk deel zijn 2 tennisvelden aanwezig, de tennisvereniging heeft tevens een kantine die 
aan de sportzaal grenst. Ten noorden van de tennisvelden is een jeu de boulesbaan aanwezig.

Foto's huidige situatie 
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2.3 Voorgeschiedenis

Den Oever heeft een beperkt aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. In Den Oever zijn twee basisscholen 
aanwezig, die beide aan de Zwinstraat liggen. Op dit moment zijn enkele maatschappelijke voorzieningen 
geclusterd rond de Robbenoordstraat. Hier is een dorpshuis, een kindercrèche en een verzorgingstehuis gevestigd 
en er zijn sportvoorzieningen.

In 2006 was de gemeente voornemens de voormalige busremise, sportzaal en de tennisvelden tussen 
Robbenoordstraat en Vlieterstraat te herontwikkelen tot woongebied. Het gebied leent zich met name voor 
huisvesting van ouderen en jongeren, maar kan ook worden ingericht met een aantal dubbele of vrijstaande 
woningen. In het gebied (circa 0,9 hectare) wordt bij wijziging de realisatie van maximaal 30 woningen mogelijk
gemaakt.

De brede school betekent een bundeling van onderwijs en een brede voorziening voor- en naschoolse opvang 
van kinderen uit voornamelijk Den Oever en Oosterland. Het is een nieuwe start in een duurzame accommodatie 
die voldoet aan de onderwijskundige eisen van deze tijd. De nabijheid van de sportzaal, ’t Vikingschip en 
sportcomplex Den Oever maakt het mogelijk om voor de leerlingen specifieke arrangementen te maken of een 
specifiek brede schoolconcept te ontwikkelen. Daarnaast geeft de brede school een impuls aan de leefbaarheid 
van Den Oever.

2.4 Huidige en toekomstige situatie

Aan de Robbenoordstraat in Den Oever wordt een Multifunctionele Accommodatie (MFA) gebouwd, in dit geval 
een Brede School. De Brede School wordt een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De beide 
basisscholen aan de Zwinstraat verhuizen naar het te realiseren MFA, evenals de basisschool uit het buurtschap 
Oosterland. Er wordt nieuwbouw gerealiseerd met elf lokalen. De nieuwbouw beslaat in totaal 1.600 m². De 
Brede School wordt daarnaast voorzien van een sportzaal ter vervanging van de bestaande sportzaal. Mogelijk 
wordt ook een fysieke koppeling gemaakt met het naastgelegen cultureel centrum ’t Vikingschip.

Ten behoeve van de Brede School worden de sportaccommodaties van tennisvereniging De Vlieter en Jeu de 
Boules-vereniging Boel Skik, verplaatst naar het sportcomplex aan de Oosterkruisweg in Den Oever. De op 
termijn vrijkomende schoollocaties komen beschikbaar voor woningbouwontwikkeling.

De gebruikers van de nieuwe school worden: een openbare basisschool (ontstaan door een fusie van twee 
bestaande openbare scholen Oosterlanderschool en Om de Oost), Protestant Christelijke school De Branding en 
de kinderdagopvangorganisatie Wieringen in combinatie met een peuterspeelzaal. De gebruikers worden 
vertegenwoordigd door stichting Surplus, overkoepelend orgaan voor openbaar basisonderwijs in de regio.

Woningstichting Den Helder zal in opdracht van stichting Surplus de brede school laat bouwen en het gebouw 
als eigenaar gaan verhuren.

12J005.R006
08 februari 2013
Pagina 4
Definitief



3. Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied valt binnen het vigerende bestemmingsplan “Den Oever” (vastgesteld op 16 december 2006) en 
heeft hierin de bestemming “Sportdoeleinden” met de nadere aanduiding “wijzigingsbevoegdheid naar wonen”. 

Uitsnede plankaart plangebied 

De gronden aangewezen voor “Sportdoeleinden” mogen worden aangewend voor sportterreinen, gebouwen ten 
behoeve van sportvoorzieningen met daarbij inbegrepen (additionele) voorzieningen als was- en kleedruimten, 
kantine, bergings- en stallingsruimten en verenigingsgebouwen met de daarbij behorende groenvoorzieningen, 
openbare nutsvoorzieningen, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, water en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

In de bestemming is een bebouwingsvlak opgenomen waarin gebouwen zijn toegestaan. Gebouwen mogen 
uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. In afwijking hiervan mogen per bestemmingsvlak buiten het 
bouwvlak gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat:

• de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 100 m² mag bedragen;
• de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m mogen bedragen.

Binnen het bouwvlak mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan 9 meter. Er mogen geen 
dienstwoningen worden gebouwd.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
1. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 25 m bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.

Geconcludeerd wordt dat binnen deze bestemming functies als een school en kinderopvang niet passend zijn, 
tevens passen deze niet binnen de bouwregels. Een nieuwe gymzaal past wel binnen deze functies en voldoet 
ook aan de bouwregels.
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4. Het plan

4.1 Inleiding

De gebruikers van de Brede School worden: een openbare basisschool (ontstaan door een fusie van twee 
bestaande openbare scholen Oosterlanderschool en Om de Oost), Protestant Christelijke school De Branding 
en de kinderdagopvangorganisatie Wieringen in combinatie met een peuterspeelzaal.

De Brede School betekent een bundeling van onderwijs en ruimte voor voor- en naschoolse opvang van kinderen 
uit voornamelijk Den Oever en Oosterland. Daarnaast geeft de Brede School een impuls aan de leefbaarheid van 
Den Oever.

Afbeelding plangebied

De volgende partners participeren in de Brede School Den Oever:
• Stichting Kopwerk: Christelijke Basisschool De Branding;
• Stichting Surplus: Scholencombinatie Openbare basisschool Om de Oost/De Oosterlanderschool;
• Stichting SSAW: Gymnastiek/sportvereniging;
• Peuterspeelzaal De Krukeltjes;
• Kinderopvang Wieringen.
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De ruimtelijke samenwerking tussen diverse organisaties leidt tot het voordeel dat partijen gemakkelijk over en 
weer van elkaars ruimten gebruik kunnen maken met behoud van eigen identiteit en sfeer. Zo hebben de 
kinderopvang en de peuterspeelzaal een eigen thuisbasis, maar kan er gebruik gemaakt worden van bepaalde 
“bijzondere” ruimten van de opvang door school. De ruimtelijke samenwerking wordt ingegeven vanuit 
financiële en beheersmatige noodzaak, maar ook vanuit het oogpunt om gezamenlijk ruimten te delen. Ook de 
gymzaal zal beschikbaar zijn voor diverse functies. 

Ontwerp bezien in noordelijke richting

Ontwerp bezien in zuidelijke richting

12J005.R006
08 februari 2013
Pagina 7
Definitief



4.2 Stedenbouwkundige inpassing 

De Brede School Den Oever wordt gerealiseerd op de locatie van de tennisbanen, jeu de boulesbaan en sportzaal 
aan de Robbenoordstraat. Op basis van mogelijke overlast in het kader van speelgeluid, haal- en brengverkeer en 
onderlinge ruimtelijke relatie met de voorgenomen oprichting van een kinderdagverblijf, zijn de gebouwde 
opstallen zoveel mogelijk aan de zijde van het dorpshuis Het Vikingschip geprojecteerd. Het functioneel 
ruimtelijk programma is vanwege gebruiksvoorwaarden en de beschikbare oppervlakte verdeeld over twee 
bouwlagen.

De ruimten geprojecteerd op verdiepingsniveau zijn in dezelfde stijl vormgegeven als de sporthal en Het 
Vikingschip. Een deel van het schoolgebouw heeft richting de woningen aan de Oosterkruisweg een licht 
hellende kap welke voorzien wordt van zonnepanelen. 

De gymzaal met een vrije hoogte van 8 meter en nokhoogte 8,6 meter is verbonden met de scholen. De hoogte is 
noodzakelijk om alle mogelijkheden te bieden voor de sportverenigingen en de exploitatie van het plan mogelijk 
te maken. De toegestane hoogte van de bestaande hal is 9 meter.  

De fietsenstalling, buitenterreinen en -opstallen zijn rondom de school geprojecteerd. Iedere gebruiker van de 
Brede School heeft een eigen entree gericht op deze buitenterreinen. Voor de door de gemeente te beheren 
buitenruimte is het handboek openbare ruimte van toepassing. Het inrichtingsplan dient hieraan te voldoen.

De Welstandscommissie heeft op 18 juli 2012 een positief advies over het bouwplan uitgebracht.
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Situatie op ooghoogte met links Het Vikingschip

Situatie op ooghoogte vanaf de Robbenoordstraat
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5. Uitvoerbaarheid – Beleid

5.1 Inleiding 

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de vraag of een 
nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het 
ruimtelijke beleid van de hogere overheden en de gemeente zelf. In dit hoofdstuk is aangegeven wat hiervan 
de resultaten zijn. 

5.2 Rijksbeleid 

5.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vastgesteld 13 maart 2012) staan de plannen voor ruimte 
en mobiliteit. Zo beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten het de komende 
jaren wil investeren. Provincies en gemeentes krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. 

De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid.

De SVIR vervangt verschillende nota’s, zoals:
• de Nota Ruimte; 
• de Structuurvisie Randstad 2040; 
• de Nota Mobiliteit; 
• de MobiliteitsAanpak; 
• de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.

Verder vervallen met de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken uit de Agenda Landschap, Agenda Vitaal 
Platteland en Pieken in de Delta.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en 
gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op 
nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid.

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:
• De concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te versterken. 

Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat.
• De bereikbaarheid verbeteren.
• Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.
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De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer bevoegdheden. 
Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. Provincies en 
gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en de vraag van bewoners, 
bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. In de SVIR 
geeft het kabinet aan hoe het de bereikbaarheid in Nederland de komende jaren wil verbeteren.De SVIR vormt 
geen belemmering voor  het voorgenomen plan. De realisatie van de Brede School moet zorgen voor een veilige 
en leefbare omgeving.

5.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening – AMvB Ruimte 

De inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft gevolgen voor de doorwerking van het nationale 
ruimtelijke beleid. Elke overheidslaag moet zijn of haar belangen vooraf benoemen en zorg dragen voor de 
realisatie en/of borging daarvan. Besloten is dat de nationale belangen die juridische doorwerking vragen, 
geborgd gaan worden door een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De werktitel tijdens de totstandkoming 
van deze algemene maatregel is “AMvB Ruimte . ‟

Ten aanzien van bundeling van verstedelijking zegt het besluit AMvB Ruimte het volgende: het bundelen van 
verstedelijking maakt het eenvoudiger om steden te ontsluiten en infrastructuur en voorzieningen optimaal te 
benutten. Concentratie van nieuwe bebouwing beperkt ook de noodzaak om de open ruimte te gebruiken voor 
bebouwing, waardoor de variatie tussen stad en land behouden blijft. Omdat de omstandigheden, opgaven en 
mogelijkheden per gebied kunnen verschillen is voor bundeling altijd maatwerk vereist. De provincie is daarom 
verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk bundelen van nieuwbouw. 
De provincie moet op grond van het besluit in een verordening regels maken die ervoor zorgen dat nieuwe 
bebouwing binnen het bestaande bebouwde gebied komt, óf aansluitend daarop, óf in nieuwe clusters daarbuiten. 
Onder nieuwe bebouwing wordt verstaan: het oprichten van gebouwen, anders dan het vervangen van gebouwen 
door gebouwen van gelijke aard, omvang en karakter. 
Ook in het kader van het beleid uit de AMvB Ruimte is de ontwikkeling passend. Er is sprake van nieuwe 
bebouwing, waarbij de nieuwe bebouwing geconcentreerd is en in het “stedelijk gebied” wordt gerealiseerd. 
De variatie tussen stad en land blijft daardoor behouden en de voorzieningen kunnen optimaal worden benut 
door de bewoners van Den Oever. 

5.3 Provinciaal beleid 

5.3.1 Provinciale Structuurvisie 2040 

De structuurvisie geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Noord-Holland. De provincie is veelzijdig 
met een aantal belangrijke economische motoren van Nederland, bruisende steden, natuurparken, het strand en 
open grasland vol weidevogels. Dit bijzondere karakter wil de provincie bewaken. Tegelijkertijd zijn er 
ontwikkelingen als globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp die een grote 
ruimtelijke impact hebben. In de structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met deze 
ontwikkelingen en keuzes omgaat en schetst ze hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien. De provincie 
heeft drie hoofdbelangen die samen de ruimtelijke hoofddoelstelling vormen van de provincie Noord-Holland. 
Deze drie hoofdbelangen zijn ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Onder 
deze hoofdbelangen vallen een twaalftal onderliggende provinciale ruimtelijke belangen. Deze belangen zijn 
uitgewerkt en hieraan zijn instrumenten gekoppeld die door de provincie worden ingezet om deze tot uitvoering 
te brengen. De volgende belangen zijn onderscheiden:
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Ruimtelijke kwaliteit: 
• behoud en ontwikkeling van het Noord-Hollandse cultuurlandschap; 
• behoud en ontwikkeling van natuurgebieden; 
• behoud en ontwikkeling van groen om de stad.

Duurzaam ruimtegebruik: 
• milieukwaliteiten; 
• behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken; 
• voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting; 
• voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten; 
• voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatieve en toeristische voorzieningen. 

Klimaatbestendigheid: 
• voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast; 
• voldoende en schoon drink, grond- en oppervlaktewater; 
• voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie. 

Het aspect dat van toepassing is op de projectlocatie wordt hieronder kort toegelicht. 

Duurzaam Ruimtegebruik - Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting 
De Provincie Noord-Holland draagt bij aan het realiseren van voldoende en passende huisvesting (woningtype) 
op de best mogelijke plek (woonmilieu) voor huidige en toekomstige bewoners van Noord-Holland. Om andere 
ontwikkelingen mogelijk te maken en waardevolle open landschappen te behouden betekent deze opgave dat 
woningbouwlocaties een meer binnenstedelijk karakter krijgen. De woningbouw moet zowel binnen als buiten 
Bestaand Bebouwd Gebied bijdragen aan een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt is om de 
woningvraag zoveel mogelijk te realiseren binnen het Bestaand Bebouwd Gebied. Dit uitgangspunt heeft zijn 
doorwerking op de realisatie van sociaal-maatschappelijke voorzieningen en functiemenging. Voorzieningen zijn 
afhankelijk van draagkracht en dienen daardoor gebundeld te worden bij de bestaande woonconcentraties. De 
bestaande woonconcentraties zijn veelal aangewezen als bestaand stedelijk gebied. Hieruit vloeit het beleid voort 
om nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren. Hierdoor blijft het 
open landelijk gebied zoveel mogelijk onaangetast. 
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Uitsnede Totaalkaart Structuurvisie met rood omcirkeld Den Oever 

In de Structuurvisie behoort Den Oever tot het „bestaand bebouwd gebied . Nieuwe ontwikkelingen dienen‟  
zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied plaats te vinden. Voor ontwikkelingen binnen bestaand 
bebouwd gebied gelden geen aanvullende eisen uit de Provinciale ruimtelijke verordening. De ontwikkeling 
sluit daardoor aan op het provinciale beleid uit de Structuurvisie. 

5.3.2 Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie

De Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie (Prvs) schrijft voor waaraan bestemmingsplannen, 
projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. Hierdoor heeft de provincie meer invloed op de 
ruimtelijke ordening in Noord-Holland. 

Ontheffing
De Prvs is een van de instrumenten vanuit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De provincie kan gemeenten via 
de verordening verplichten om hun bestemmingsplannen aan te passen. Gemeenten kunnen op hun beurt 
ontheffing aanvragen. 

Achtergrond Prv
Sinds 17 december 2012 geldt er een nieuwe verordening waarbij de ontheffingscriteria hebben plaatsgemaakt 
voor afwijkingsregels. De regels van de Prvs vloeien voort uit de Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

Hoofddoelstellingen zijn onder meer het behoud en versterken van een samenhangend geheel van waardevolle 
gebieden, sturing op het woonbeleid, regulering van stedelijke ontwikkelingen, een vitaal platteland, beschikken 
over goede infrastructuur en het mogelijk maken van windenergie op landschappelijke aanvaardbare wijze. 

12J005.R006
08 februari 2013
Pagina 13
Definitief



Uitsnede kaart bestaand bebouwd gebied – Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 

De projectlocatie is gelegen in het bestaand bebouwd gebied van Den Oever. Binnen bestaand bebouwd gebied 
mogen nieuwe stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. De ontwikkeling van de Brede School en overige 
voorzieningen betreft een stedelijke ontwikkeling en is passend conform de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
structuurvisie. 

5.4 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Hollands Kroon beschikt niet over een structuurvisie voor haar grondgebied. De voormalige 
gemeente Wieringen, waar Den Oever onder viel, had wel een woonvisie. Daar is in beschreven dat Den Oever 
een zelfstandig dorp moet blijven en dat de voorzieningen in stand gehouden moeten worden.
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6. Uitvoerbaarheid – Milieu 

6.1 Inleiding 

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de vraag of een 
nieuwe ontwikkeling ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Van belang is of de nieuwe ontwikkeling op basis van 
milieuaspecten haalbaar is. In dit hoofdstuk is aangegeven wat hiervan de resultaten zijn. 

6.2 Geluid 

Wettelijk kader 
De mate waarin het geluid door het (spoor)wegverkeer en/of door industrieterreinen met een wettelijke 
geluidszone, gevoelige objecten mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder stelt 
dat in principe de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige gebouwen niet hoger mag zijn dan de hoogst 
toelaatbare waarde, dan wel een nader te bepalen hogere waarde (binnen de bandbreedte van de Wet 
geluidhinder). Indien een ruimtelijk plan nieuwe geluidsgevoelige functies toestaat, stelt de Wet geluidhinder 
de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidbelasting ten gevolge van wegen en gezoneerde 
industrieterreinen op een bepaalde afstand van de nieuwe geluidsgevoelige functie. 

Geluidsgevoelige gebouwen 
Scholen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen. Gymzalen worden 
niet aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen, ook niet als zij ten dienste van de school fungeren. Een 
dorpshuis wordt eveneens niet aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen. 

Per 1 juli 2012 (datum inwerkingtreding gewijzigde Wet Geluidhinder) is een kinderdagverblijf op basis van 
artikel 1 Wgh en artikel 1.2 BGH een geluidsgevoelig gebouw. Voor projecten die reeds zijn opgestart geldt een 
overgangsregeling. Voor bestemmingsplannen geldt een overgangstermijn van 12 maanden. In de 
overgangstermijn moet de start van het project plaatsvinden, op dezelfde wijze als beschreven voor projecten 
onder de “oude wet”. Geconcludeerd kan worden planontwikkeling MFA Den Oever kan wordt beoordeeld op 
basis van de “oude Wet Geluidshinder”. Dit betekent dat het kinderdagverblijf niet bij de beoordeling hoeft te 
worden betrokken.

6.2.1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Door Alcedo B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de Brede School Den Oever aan de 
Robbenoordstraat te Den Oever (kenmerk 20123641.R01.V01, 2 mei 2012). De rapportage is opgenomen in 
bijlage 1.

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de 
Rijksweg A7, de N99, de Robbenoordstraat en de Oosterkruisweg. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 
RMV2006. Per 1 juli 2012 is als gevolg van de wijziging van de Wet geluidhinder het RMV2012 van kracht 
geworden. Omdat planontwikkeling MFA Den Oever onder het overgangsrecht valt kan het RVM2006 gebruikt 
worden.
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De Robbenoordstraat en de Oosterkruisweg zijn beiden 30 km/uur-wegen en hebben derhalve geen geluidszone 
(conform de wet geluidhinder). In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de optredende 
geluidsniveaus van de wegen wel berekend en gepresenteerd. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de 
geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Rijksweg A7, de N99, de Robbenoordstraat en de 
Oosterkruisweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat 
de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de maximaal 49 dB bedraagt. 
Aanvullend akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is derhalve niet noodzakelijk. 

6.2.2 Akoestisch onderzoek geluiduitstraling Brede School 

Door Alcedo B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de Brede School Den Oever aan de 
Robbenoordstraat te Den Oever (kenmerk 20123641.R02.V02, 19 december 2012). De rapportage is opgenomen 
in bijlage 2.

Om het bestemmingsplan mogelijk te maken dient het aspect “geluidsuitstraling van de inrichting” in de 
ruimtelijke ordening voor de Brede School aan de orde te komen.

Doel van dit onderzoek is het bepalen of sprake is van een goede ruimtelijke kwaliteit bij de bestaande woningen 
door het realiseren van de Brede School. Om dit te bepalen is aangesloten bij de systematiek van de VNG 
publicatie “bedrijven en milieuzonering”. De bestaande woningen zijn gelegen aan de Robbenoordstraat en 
de Oosterkruisweg.

Op grond van onderhavig onderzoek blijkt het volgende:
• het hoogst optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode treedt op bij de woning 

aan de Robbenoordstraat 9 en bedraagt 56 dB(A). Stemgeluiden van de spelende kinderen zijn 
maatgevend voor het optredend geluidsniveau;

• het hoogst optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avond- en nachtperiode treedt op bij 
de woningen aan Robbenoordstraat 9 en de Oosterkruisweg en bedraagt respectievelijk 30 en 27 dB(A). 
De installatie op het dak is maatgevend voor het optredend geluidsniveau;

• het hoogst optredende maximaal geluidsniveau in de dagperiode treedt op bij de woning aan de 
Robbenoordstraat 9 en bedraagt 76 dB(A). Stemgeluiden van de buiten spelende kinderen zijn 
maatgevend voor het optredend geluidsniveau;

• het hoogst optredende maximaal geluidsniveau in de avond- en nachtperiode treedt op bij de woningen 
Robbenoordstraat 9 en aan Oosterkruisweg en bedraagt respectievelijk 40 en 37 dB(A). De installatie 
op het dak is maatgevend voor het optredend geluidsniveau;

• uit de berekening volgt dat ter plaatse van de dichtstbij gelegen woning aan de Robbenoordstraat 13, het 
equivalente geluidsniveau vanwege het inrichtingsgebonden verkeer maximaal 46 dB(A) etmaalwaarde 
bedraagt.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat (voor de beschouwde dichtstbij gelegen woningen) niet voldaan kan 
worden aan de richtwaarden voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus 
zoals opgenomen in de VNG-publicatie.

Bij de woning aan de Robbenoordstraat 9 en 13 kan tevens niet aan de richtwaarden zoals beschreven in stap 3 
(conform de VNG-publicatie) worden voldaan. Voor stap 3 gelden de volgende niveaus:

• 50 dB(A) etmaalwaarde voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus;
• 70 dB(A) etmaalwaarde voor de maximale geluidsniveaus;
• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.
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De overige woningen, behoudens de woning aan de Robbenoordstraat 9 en 13, voldoen aan stap 3 uit de 
VNG-publicatie).

In het kader van een goede ruimtelijke ordening waarin een goed een woon- en leefklimaat in de omgeving 
wordt verlangd, is het aan te bevelen om de optredende geluidsniveaus naar de omgeving zoveel als mogelijk te 
beperken. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het de geluidsbelastingen in de concrete situatie 
acceptabel acht. 

Om het geluidsniveau te verlagen dienen de volgende voorzieningen te worden toegepast:
• Scherm 1: woning Robbenoordstraat 13, met een hoogte van 2,7 meter, wordt voldaan aan stap 2 VNG 

publicatie;
• Scherm 2: de woningen aan de Robbenoordstraat 9 en de Oosterkruisweg, met een hoogte van 2,4 

meter, wordt voldaan aan stap 2 VNG publicatie;
• Het afsluiten van het schoolplein vanaf 19.00 uur tot 07.00 uur (avond- en nachtperiode).

Rondom het schoolplein zal een hekwerk met een hoogte van circa 2 meter worden gerealiseerd, waarin de 
(hogere) geluidssschermen zullen worden verwerkt. In onderstaande figuur is de situering van de schermen met 
bijbehorende hoogte weergegeven.

Situering geluidsschermen

Een geluidsscherm dient conform de rekenregels te bestaan uit een materiaal met een massa van minimaal 20 
kg/m². De materialisatie maakt in principe niet uit, zolang er geen kieren en naden aanwezig zijn.

Door de opdrachtgever zullen geluidsmaatregelen conform bovenstaand advies worden getroffen, waarna het 
aspect geluid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van de Brede School. 
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6.3 Luchtkwaliteit 

Wettelijk kader 
Op 15 november 2007 is de nieuwe „Wet luchtkwaliteit  in werking getreden. Hiermee wordt de wijziging van‟  
de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5 titel 2) bedoeld. Deze wet vervangt het 
Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier 
dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu 
zijn vastgesteld. 
Deze wet- en regelgeving noemt “gevoelige bestemmingen” (zoals scholen en kinderdagverblijven) en maakt 
onderscheid tussen projecten die “in betekenende mate” en “niet in betekenende mate” (NIBM) leiden tot een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Met deze amvb wordt de 
vestiging van zogeheten ‘gevoelige bestemmingen’ - zoals een school - in de nabijheid van provinciale en 
rijkswegen beperkt. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke ordening. Het Besluit gevoelige bestemmingen 
(luchtkwaliteitseisen) is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer, dat via een amendement van de 
Tweede Kamer in de Wm is opgenomen.
Het besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2), met name kinderen, ouderen en zieken. Daartoe voorziet het besluit in zones waarbinnen 
luchtkwaliteitsonderzoek nodig is: 300 m aan weerszijden van rijkswegen en 50 m langs provinciale wegen, 
gemeten vanaf de rand van de weg. Waar in zo’n onderzoekszone de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen 
te) worden overschreden, mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een ‘gevoelige bestemming’ niet toenemen. 
Dit wordt bereikt door op zo’n plek de vestiging van bijvoorbeeld een school niet toe te staan. Bij uitbreidingen 
van bestaande gevoelige bestemmingen is een eenmalige toename van maximaal 10% van het totale aantal 
blootgestelden toegestaan.

Plangebied 
De ontwikkeling maakt “gevoelige bestemmingen” mogelijk, namelijk een school, peuterspeelzaal en een 
kinderdagverblijf. Het plangebied ligt op een grotere afstand dan 50 m van een provinciale weg N99 (380 m) en 
op een grotere afstand dan 300 m van een rijksweg A7 (325 m). Het doen van onderzoek, omdat er sprake is van 
“gevoelige bestemmingen”, is dan ook niet noodzakelijk. 

Met de verkeersgeneratie-tool van het CROW is de verkeersaantrekkende werking van de Brede School 
berekend op basis van aantal leerlingen, waarbij de scholen, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf samengenomen 
zijn. De verkeersaantrekkende werking van de sportzaal bedraagt op basis van het model 74 verkeersbewegingen 
per dag, echter de sportzaal wordt overdag gebruikt door de scholen en alleen buiten schooltijd door 
verenigingen. Het aantal verkeersbewegingen hierin is een overschatting. Evenals deze bij de scholen, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf het geval zal zijn, vaak zal er gecombineerd gehaald en gebracht worden en 
zullen kinderen van de basisscholen na schooltijd naar het kinderdagverblijf gaan. De verkeersaantrekkende 
werking van de Brede School bedraagt op basis van het model op een gemiddelde weekdag 230 verkeers-
bewegingen per dag. 

Voor de NIBM-berekening is rekening gehouden met 304 verkeersbewegingen per dag, waarvan 5% 
vrachtverkeer betreft. Met deze gegevens is gebruik gemaakt van het NIBM-tool van het ministerie om de 
bijdrage van het verkeer te berekenen, zodat beoordeeld kan worden of de bijdrage “niet in betekenende mate” 
is. 
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De bijdrage aan de luchtkwaliteit van het extra verkeer dat door de Brede School wordt gegenereerd bedraagt 
0,40 μg/m3

 NO2 (stikstofdioxide) en 0,10 μg/m3
 PM10 (fijn stof). De grens om te bepalen of een project wel of niet 

“in betekenende mate” bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit ligt op 1,2 μg/m3. 
De grens wordt voor beide stoffen niet overschreden, waardoor is aangetoond dat de Brede School “niet in 
betekenende mate” bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Hierbij is nog geen rekening gehouden 
met de verkeersaantrekkende werking van de huidige scholen, waarvan er twee één straat verder liggen. In 
principe dient deze nog van de verkeersbewegingen te worden afgetrokken. Echter, zonder deze verrekening 
blijkt reeds dat de bijdrage “niet in betekenende mate” is. 

Behalve naar de bijdrage van het plangebied moet worden aangetoond of de omgeving op en rond het plangebied 
de ontwikkeling toestaat in het kader van luchtkwaliteit. Hiervoor is gekeken naar de Monitoringstool van het 
Ministerie.

Monitoringstool

Daarnaast is gekeken naar de Atlas voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat in Den Oever geen hoge 
achtergrondconcentraties aanwezig zijn. Een verhoogde concentratie is te zien bij het knooppunt A7 en N99. 
Dit betreft een samenloop van wegen, die dichtbij elkaar liggen. De afstand tot het knooppunt is zodanig dat de 
luchtkwaliteit op de planlocatie hierdoor niet wordt beïnvloed.

De rapportage van het (bureau)onderzoek is opgenomen als bijlage 7.

Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede School. 

12J005.R006
08 februari 2013
Pagina 19
Definitief



6.4 Bodem 

Wettelijk kader 
De bodemkwaliteit is in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling van belang indien er sprake is van 
functieveranderingen. De bodem moet geschikt zijn voor de nieuwe functie(s). Het doen van bodemonderzoek 
bij bouwactiviteiten is een verplichting uit het Besluit Indieningvereisten. Bij functies waarbij sprake is van 
langdurig verblijf (langer dan drie uur) van mensen is bodemonderzoek noodzakelijk. 

Plangebied 
In het plangebied zijn diverse nieuwe functies gepland waarin mensen langdurig verblijven. Het doen van 
bodemonderzoek is noodzakelijk. Uit het bodemloket van de provincie blijkt dat de bodemgesteldheid ter plaatse 
van de projectlocatie niet is onderzocht. 

Bodemonderzoek
In opdracht van Woningstichting Den Helder heeft CSO Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek 
conform de 
NEN 5740 uitgevoerd op de locatie Robbenoordstraat 11 te Den Oever (kenmerk 12J005.R001.NL.RS, 03 mei 
2012). De rapportage is opgenomen als bijlage 3.
 
Aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie ten behoeve
van de realisatie van een Brede School.

Op basis van de resultaten van het voorafgaand aan het bodemonderzoek uitgevoerde vooronderzoek is een
hypothese opgesteld met betrekking tot de verontreinigingssituatie, namelijk dat het plangebied onverdacht is 
ten aanzien van bodemverontreiniging. Wel zijn de tennisbanen als aparte deellocatie onderzocht, aangezien hier
onder de gravelverharding een funderingslaag aanwezig is.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven:
• in de bovengrond onder gravelverharding en slakkenfunderingen, is nog een zwakke tot matige 

bijmenging met slakken waargenomen. Tussen sporthal en Vikingsschip is van 0,3 tot 2,0 m-mv een 
zwakke tot matige olie-waterreactie aangetoond, evenals resten puin en sporen slakken;

• zintuiglijk is zowel op maaiveld als in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen;

• de zintuiglijk verontreinigde ondergrond ter plaatse van boring 22 is analytisch slechts licht 
verontreinigd met minerale olie. Uit aanvullend geplaatste boringen is op basis van zintuiglijke 
beoordeling geen aanleiding te veronderstellen dat binnen het plangebied sprake is van een 
olieverontreiniging;

• in de bovengrond onder de gravelverharding zijn de gehalten kobalt en zink verhoogd ten opzichte van 
de achtergrondwaarde AW2000;

• in de bovengrond (zand) op het zuidelijke deel van het plangebied zijn de gehalte PCB's en PAK 
verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde AW2000;

• in de ondergrond alsmede de bovengrond (klei) op de noordelijke helft van het plangebied is géén van 
de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond;

• in het grondwater ter plaatse van de tennisbanen is sprake van een licht verhoogde concentratie kwik. 
Ter plaatse van het overig terrein, waar in de bodem zintuiglijk een zwak tot matige olie-waterreactie 
is aangetoond, overschrijden de concentraties barium en minerale olie de streefwaarde.
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De hypothese dat het terrein onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging, dient formeel te worden 
verworpen. Dit vanwege het licht verhoogde gehalten aan kobalt, zink, PCB's, PAK en/of minerale olie in de
grond en de licht verhoogde concentraties met kwik, barium en/of minerale olie in het grondwater.
De aangetoonde licht verhoogde gehalten brengen geen risico’s met zich mee. Gesteld kan worden dat er vanuit
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor het voorgenomen gebruik van de locatie.

6.5 Milieuzonering 

In de Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
beschreven hoe bij ruimtelijke planvorming moet worden omgegaan met bedrijvigheid in relatie tot bestaande 
woningen en andere bestaande situaties. De Handreiking verdeelt bedrijven en bedrijfsactiviteiten in 
verschillende typen (milieubelastende) bedrijvigheid en koppelt zogenaamde richtafstanden (uiteenlopend van 
10 tot 1.500 meter) aan de verwachte milieubelasting. De Handreiking onderscheidt twee omgevingstypen, 
namelijk “rustige woonwijk/rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. De richtafstanden uit de Handreiking 
gelden van de bedrijfsactiviteit ten opzichte van deze omgevingstypen. 
Zowel milieubelasting als omgevingstype zijn gestandaardiseerd. Dit betekent dat gemiddeld genomen van de 
genoemde richtafstand mag worden uitgegaan, tenzij uit nader onderzoek anders blijkt. 

Bij de indeling in bedrijvigheid/milieucategorie wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 
1993 van het Centraal Bureau voor de Statistiek gevolgd; later is nog een SBI-2008 codering gemaakt. Een 
school valt onder SBI-code 852, 8531. De bijbehorende milieucategorie is 2. In dit geval maken ook een 
kinderdagverblijf en een gymzaal onderdeel uit van de ontwikkeling, maar voor de aan te houden richtafstanden 
maakt dit geen verschil.

Voor het aspect geluid geeft de VNG-publicatie een richtafstand van 30 meter tussen de grens van het terrein van 
de school en de gevels van woningen in een “rustige woonwijk”. Bepalend voor deze afstand is het aspect 
geluid. De directe omgeving van de brede school is als een ‘rustige woonwijk’ te beschouwen. De brede school 
bevindt zich op minder dan 30 meter afstand ten opzichte van de woningen.

Het is mogelijk om - in specifieke gevallen - af te wijken van de richtafstanden, als kan worden onderbouwd dat 
voor de woningen een akoestisch aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. De 
toetswaarden zijn in de vervolgstappen van het stappenplan (zoals beschreven in de VNGpublicatie)
opgenomen. In stap 2 worden de beoordelingsniveaus geformuleerd. Voor het gebiedstype “rustige woonwijk” 
gelden de volgende niveaus:

• 45 dB(A) eetmaalwaarde voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus;
• 65 dB(A) etmaalwaarde voor de maximale geluidsniveaus;
• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat (voor de beschouwde dichtstbij gelegen woningen) niet voldaan kan 
worden aan de richtwaarden voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus 
zoals opgenomen in de VNG-publicatie. Bij de woning aan de Robbenoordstraat 9 en 13 kan tevens niet aan de 
richtwaarden zoals beschreven in stap 3 (conform de VNG-publicatie) worden voldaan. 

Om het geluidsniveau te verlagen worden de volgende maatregelen worden toegepast:
• Scherm 1: woning Robbenoordstraat 13, hoogte 2,7 meter;
• Scherm 2: de woningen aan de Robbenoordstraat 9 en de Oosterkruisweg, hoogte 2,4 meter.

De rapportage van het (bureau)onderzoek is opgenomen als bijlage 7.
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Conclusie
De geluiduitstraling van de brede school is zodanig dat aanvullende maatregelen nodig zijn om een akoestisch 
gunstig woon- en leefklimaat te garanderen bij de omliggende woningen. De maatregelen zijn uitvoerbaar. De 
oprichting van de brede school is daarmee in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 

6.6 Externe veiligheid 

Wettelijk kader 
De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (productie, gebruik, opslag 
en vervoer) in en rond de locatie. Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en beperkt 
kwetsbare objecten, zoals woningen, moeten er voor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal 
slachtoffers beperkt blijft. Het Vuurwerkbesluit (2002, herziening 2004) en het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi, 2004) stellen afstandseisen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten. De circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS, 2004) adviseert bij transportroutes en buisleidingen met gevaarlijke stoffen 
veiligheidsafstanden aan te houden. 

Uitsnede Risicokaart provincie Noord-Holland
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Plangebied 
De risicokaart van de provincie Noord-Holland geeft de risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen 
aan voor de gehele provincie. Van de risicokaart is hierboven een uitsnede opgenomen. Uit deze uitsnede blijkt 
dat er ten zuidwesten van het plangebied (meer dan 1.000 meter) een risicovolle inrichting ligt. Het betreft het 
een tankstation “De zingende wielen” waar LPG-opslag en -verkoop plaatsvindt. Nog iets zuidwestelijker vindt 
op het chaletpark “De Wierde” opslag van propaan plaats. De risicocontouren van beide opslagen reiken niet tot 
het plangebied. 

Over de A7 en N99 loopt een transportroute voor gevaarlijke stoffen. Het plangebied ligt op meer dan 300 meter 
van deze routes. De 10-6 risicocontour is 0 meter. De 10-8 risicocontour ligt op 100 meter. Het plangebied ligt niet 
binnen de invloedssfeer van de transportroute.
 
Volgens informatie van de Gasunie zijn er in de directe nabijheid van het plangebied geen hogedruk 
aardgastransportleidingen aanwezig. Deze leidingen liggen op circa 10.000 meter ten zuidwesten van het 
plangebied. Het plangebied bevindt zich buiten de PR-contouren en buiten het invloedsgebied van de hogedruk 
aardgasleidingen. Verantwoording van het groepsrisico is daarom niet noodzakelijk.

De rapportage van het (bureau)onderzoek is opgenomen als bijlage 7.

Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede school. 
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7. Uitvoerbaarheid – Ruimtelijk 

7.1 Inleiding 

Naast de milieuaspecten gelden er ook diverse ruimtelijke aspecten waaraan de haalbaarheid van de 
ontwikkeling moet worden getoetst. Hieronder vindt deze toetsing plaats en zijn de conclusies opgenomen. 

7.2 Ecologie 

Wettelijk kader 
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur. 
Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet. 

Natuurbeschermingswet 1998 
Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen op basis van de Europese 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn worden aangemerkt als speciale beschermingszones (SBZ's). De 
verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland opgenomen in de nieuwe Natuur-
beschermingswet 1998 die per 1 oktober 2005 van kracht is geworden. Het is verboden projecten of andere 
handelingen te realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van habitats 
en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor 
het gebied is aangewezen. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met het beheer van het gebied, 
dient een habitattoets te worden verricht. Anders kan voldaan worden met een goedgekeurde gedragscode. 

Flora- en faunawet 
Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend. De Flora- en faunawet is 
gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Deze wet heeft de 
beschermingsregels, zoals die ook in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor 
de Nederlandse situatie toegepast. Als een ruimtelijke ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of 
vernietiging van bepaalde beschermde soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Flora- en 
faunawet. Voor aantastingen van verblijfplaatsen en belangrijke (onderdelen) van leefgebieden van meer strikt 
beschermde soorten, is ontheffing ex. Artikel 75 van de Flora- en faunawet nodig van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Verder geldt altijd artikel 2 van de Flora- en faunawet, een 
zorgplichtbepaling. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en hun 
leefomgeving. 

Plangebied 
Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura-2000, Vogel- 
of Habitatrichtlijn, beschermd Natuurmonument en/of Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Wel zijn dergelijke
beschermde gebieden aanwezig in de directe omgeving (binnen drie kilometer afstand van het plangebied). In de 
directe omgeving van het plangebied (op circa 500 meter ten noorden ligt het Natura 2000-gebied ”Waddenzee” 
(tevens onderdeel van de EHS) en op circa 800 meter ten westen ligt het Natura 2000-gebied “IJsselmeer”. Beide 
Natura-2000 gebieden zijn een Vogelrichtlijngebied.
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Omdat het plangebied midden in de bebouwde kom ligt van Den Oever kan een negatief effect van de 
planvorming op de natuurwaarden van de Vogelrichtlijngebieden worden uitgesloten. Derhalve wordt een verder 
onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (voortoets) en Ecologische Hoofdstructuur (nee-
tenzij toetsing) niet zinvol geacht.

Quick scan flora en fauna 
Door CSO is een Quickscan Flora- en Fauna opgesteld (11 april 2012), de rapportage is als bijlage 4 bij dit plan 
gevoegd. Op basis van het literatuuronderzoek, de overige verzamelde gegevens en de bevindingen tijdens het 
veldbezoek, wordt ten aanzien van de planontwikkeling in de quick-scan het onderstaande geconcludeerd.

Flora
Binnen het plangebied en directe omgeving zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten geregistreerd of
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen. Nader onderzoek naar
het voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt niet noodzakelijk geacht.

Fauna
De zwaarder beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten) die volgens het literatuuronderzoek en/of veldbezoek
mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn:

1. vleermuizen;
2. vogels.

Ad 1 Vleermuizen
Het is mogelijk dat het plangebied en directe omgeving gebruikt wordt door vleermuizen als vliegroute,
foerageer- en/of verblijfsgebied. De te slopen sporthal/gymzaal is in potentie geschikt als verblijfplaats (zomeren
paarplaats) vanwege de aanwezigheid van boeiborden, gevelplaten, holten, kieren en gaatjes in de gevels en
dergelijke. Het verdwijnen van bomen, hagen, open plaatsen en bebouwing zal mogelijk een (tijdelijk) negatief
effect hebben op de aanwezigheid van deze soorten. Een nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk en
dient te worden uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol 2012 (bron: www.vleermuisnet.nl).

Ad. 2 Vogels
Het plangebied biedt mogelijkheden voor broedvogels. Eventueel in gebruik zijnde broedlocaties van vogels zijn
gedurende het broedseizoen (meestal van 15 maart tot en met 15 juli) beschermd (ontheffing is niet mogelijk).
De te verwijderen bomen en opstallen vergen controle op in gebruik zijnde schuil- en broedplaatsen.

Nader onderzoek vleermuizen en vogels
Op basis van de aanbevelingen uit de quickscan, is door CSO Adviesbureau een nader onderzoek uitgevoerd naar 
het gebruik van de locatie door vleermuizen en vogels (8 oktober 12). De rapportage is opgenomen als bijlage 4. 

Het doel van dit nader onderzoek is vast te stellen of de betreffende ontheffingsplichtige soorten daadwerkelijk
voorkomen (met bijbehorende functie(s) van het plangebied) en/of vervolgens de geplande ontwikkelingen
strijdig zijn met de soortbescherming van de Flora- en faunawet (2005). In geval van te verwachten knelpunten
tussen de soorten en planontwikkeling in het kader van de Flora- en faunawet, wordt aangegeven welke 
vervolgstappen nodig zijn en welke mitigerende (verzachtende maatregelen) en/of compenserende maatregelen 
van toepassing kunnen zijn. Op basis van dit nader onderzoek kan een ontheffing worden aangevraagd bij het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LE&I).
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Geconcludeerd wordt dat het plangebied gebruikt wordt als foerageergebied door de door gewone 
dwergvleermuizen en de laatvlieger (beide soorten zijn tabel 3 soort Flora- en faunawet). Er zijn geen 
verblijfplaatsen aangetroffen van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger of andere vleermuissoorten.

Er zijn tijdens de veldwaarnemingen geen nesten aangetroffen. Geconstateerd is dat het plangebied geschikt is
als nestgelegenheid (de coniferenhaag) voor diverse algemene vogelsoorten, maar niet voor nesten van vogels
die genoemd zijn op de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten', waarvan de nesten of leefgebieden
vaak jaarrond beschermd zijn.

Van de overige strikter beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten) en situaties zijn geen aanwijzingen van
aanwezigheid binnen het plangebied vastgesteld en/of conflicten met de Flora- en faunawet.

Geadviseerd wordt de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Het broedseizoen van de
meeste algemene vogelsoorten loopt van 15 maart tot en met 15 juli.

Geadviseerd wordt bouwwerkzaamheden niet bij schemering of 's nachts uit te voeren om verstoring (door licht) 
voor de vleermuizen zoveel mogelijk te beperken. Tevens wordt geadviseerd bij de nieuwbouw enigszins
terughoudend te zijn met licht dat naar boven schijnt, omdat dit de vleermuizen kan hinderen bij het foerageren.

Bij de aanleg van de Brede School kan eventueel aandacht geschonken worden aan de vleermuizen, door enkele
vleermuiskasten op te hangen aan de gevel. Desgewenst kan hier informatie over gegeven worden.

Als door dringende redenen of door een onwrikbare planning het noodzakelijk is toch in het broedseizoen te
werken (veelal van 15 maart tot 15 juli), dan wordt aanbevolen om een inventarisatie uit te voeren naar
mogelijke broedgevallen van vogels op het plangebied.

Indien bovenstaande aanbevelingen worden opgevolgd, zijn er vanuit het oogpunt van flora en fauna geen 
belemmeringen voor de realisatie van de Brede School. Opgemerkt wordt dat ook de algemene beschermende 
bepalingen in de zin van de algemene zorgplicht (zie bijlage 2 van het nader onderzoek) van kracht blijven.

7.3 Water 

Wettelijk kader 
Water heeft invloed op de ruimtelijke ordening. Het kabinetsstandpunt „Waterbeleid in de 21e eeuw  geeft aan‟  
dat bij nieuwe ruimtelijke besluiten water voortaan expliciet in beeld moet worden gebracht. Daarom dient de 
beschrijving van een ruimtelijk plan een volledig uitgebouwde waterparagraaf te hebben. Een dergelijk paragraaf 
bevat de „watertoets . Het doel van het uitvoeren van deze tests is te waarborgen dat de waterhuishoudkundige‟  
doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. De consequenties van 
het bouwplan voor de waterhuishouding dienen te worden onderzocht. In verband hiermee is het noodzakelijk 
dat de initiatiefnemer in een zo vroeg mogelijk stadium overleg voert met de waterbeheerder over het bouwplan. 

Waterparagraaf
In opdracht van Woningstichting Den Helder, heeft CSO Adviesbureau een watertoets uitgevoerd voor een 
plangebied aan de Robbenoordstraat 11 te Den Oever (kenmerk 12J005.R002.NL, 03 mei 2012). De rapportage 
van  het watertoetsproces is opgenomen als bijlage 5. 
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Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.625 m2. Op de locatie is een tenniscomplex, sporthal en jeu de 
boulesbaan aanwezig. Het tenniscomplex bestaat uit twee speelvelden van gravelverharding. Het overige terrein 
is grotendeels verhard met klinkers dan wel in gebruik als groenstrook. Men is voornemens de bestaande
bebouwing en verharding te verwijderen en het plangebied in te richten ten behoeve van een Brede School met
drie te onderscheiden schoolpleinen, twee fietsenstallingen en parkeergelegenheid. Aangenomen wordt dat de
daadwerkelijke toename van verhard oppervlak ten gevolge van de planontwikkeling rond de 500 m2

  zal
bedragen.

In de toekomstige situatie dient hemelwater te worden afgekoppeld van de gemeentelijke riolering. De
planontwikkeling zal niet leiden tot extra versnelde afvoer van hemelwater. Hemelwater van bebouwing en
verharding zal apart van de vuilwaterafvoer wordt aangeboden bij de gemeentelijke (gemengde) riolering in 
de Robbenoordstraat. Momenteel is sprake van een gemengde riolering. Indien de aanwezige riolering in de
toekomst vervangen wordt door een gescheiden stelsel, kan de hemelwaterafvoer op de hemelwaterriolering
worden aangesloten.

Binnen het plangebied wordt een hemelwaterriolering aangelegd. De schoolpleinen ten zuiden van het
toekomstige schoolgebouw dienen zoveel mogelijk af te wateren op naastgelegen groenstroken. Om
wateroverlast te voorkomen, zullen enkele straatkolken in de schoolpleinen een goede afwatering garanderen.
Het profiel van de parkeerplaatsen dient zo te worden gerealiseerd dat hemelwater afloopt richting de
ontsluitingsweg. Hier kan het hemelwater via straatkolken worden afgevoerd richting het DWA van de
gemeentelijke riolering.

Regenpijpen dienen op enige afstand boven het maaiveld te worden voorzien van een bladvanger, welke tevens
kan dienen als noodoverloop indien de voorzieningen het aanbod van hemelwater niet aankunnen. 
De regenpijpen kunnen vervolgens ondergronds aantakken op de hemelwaterriolering.

Om afkoppeling van het uitpandige terrein mogelijk te maken, dient te worden voorkomen dat het hemelwater
verontreinigd raakt. Dit kan gerealiseerd worden door:

• geen gebruik maken van uitlogende bouwmaterialen (zinken dakgoten, bitumineuze dakbedekking, 
loodslabben, koper en dergelijke);

• tegengaan van hondenpoep;
• geen toepassing van chemische onkruidbestrijding;
• duidelijk aangeven dat sprake is van een hemelwater infiltratiegebied;
• verbieden van het wassen van auto’s op straat;
• terughoudend omgaan met de toepassing van strooizout;
• regelmatig te vegen.

Bij de heersende maaiveldhoogte, grondwaterstanden en GHG wordt voldaan aan de gestelde normen met
betrekking tot ontwateringsdiepten.

Voor het realiseren van een vuilwateraansluiting op de gemeentelijke riolering alsmede de aparte 
hemelwaterafvoer dient een aansluitvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente Hollands Kroon. 
Beheer en onderhoud van de hemelw

12J005.R006
08 februari 2013
Pagina 27
Definitief



Conclusie 
Aangezien voldaan wordt aan de eisen van het Hoogheemraadschap en de verhardingstoename minder is dan 
800 m2, vormen de waterbelangen geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede School. Door het 
Hoogheemraadschap is aangegeven dat de planontwikkeling een dermate klein gevolg heeft voor de 
waterhuishoudkundige situatie, dat geen compenserende maatregelen uitgevoerd behoeven te worden.  Het 
wateradvies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via www.watertoets.nl alsmede de 
goedkeuring naar aanleiding van het conceptrapport (05-02-2013) is opgenomen in de bijlage van de rapportage.

7.4 Archeologie en cultuurhistorie 

Wettelijk kader 
Het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, kortweg “Het Verdrag van Malta” 
genoemd, is op 16 januari 1992 te Valetta tot stand gekomen. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch 
erfgoed, waar mogelijk ter plekke, te behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het 
archeologisch belang, en ook het cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. 
Hierdoor dient er in een vroegtijdig stadium van het planproces inzicht te worden verkregen in mogelijke 
archeologische en cultuurhistorische waarden in het projectlocatie. De principes van het Verdrag van Malta zijn 
doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving, op 1 september 2007 is de aangepaste Wet op de archeologische 
monumentenzorg in werking getreden. 

Archeologisch onderzoek 
Door Archeodienst B.V. is een verkennend archeologisch onderzoek (bureauonderzoek en inventariserend 
veldonderzoek) uitgevoerd. De rapportage (rapportnummer 126, 14 december 2012) is opgenomen in bijlage 6.

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. HHet doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde 
verwachtingsmodel door de bodemopbouw en de intactheid daarvan vast te stellen.

Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen
• Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact?

De ondergrond bestaat uit dekzand waarin op drie locaties nog een begraven bodem is herkend. Het dekzand is 
oorspronkelijk bedekt geweest met veen, maar dat is grotendeels geërodeerd. Daarboven zijn getijdenafzettingen 
aangetroffen, die bestaan uit siltige klei. In deze getijdenafzettingen is geen bouwvoor herkend. De 
getijdenafzettingen zijn daarom mogelijk afgetopt door het bovenliggende antropogene ophogingsdek.

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

Op basis van het bureauonderzoek was een hoge archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld voor 
het Laat-Paleolithicum tot en met Vroege-Middeleeuwen. Voor de Late-Middeleeuwen tot Nieuwe tijd is een 
lage verwachting opgesteld op basis van historisch kaartmateriaal. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat deze 
hoge verwachting naar beneden toe moet worden bijgesteld voor de periode IJzertijd tot en met Vroege-
Middeleeuwen. Eventuele sporen uit deze perioden zullen zijn geërodeerd. De erosie heeft zich hoofdzakelijk tot 
het veenpakket beperkt, want in drie van de vijf boringen is nog een begraven bodem in het onderliggende 
zandpakket aanwezig. Ter hoogte van dit oude oppervlak zou mogelijk nog een vindplaats aanwezig kunnen zijn 
uit de periode Laat-Paleolithicum tot Bronstijd. Het onderzoek geeft geen aanleiding om de lage verwachting 
voor de Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen.
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• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen  
graafwerkzaamheden?

De top van het potentiële archeologisch niveau van de begraven bodem is aangetroffen vanaf 160 cm –mv. 
Rekening houdend met een buffer van 30 cm vormen graafwerkzaamheden tot 130 cm beneden maaiveld geen 
bedreiging voor het bodemarchief. De graafwerkzaamheden zijn tot 110 cm beneden maaiveld gepland, 
waardoor de kans klein is dat archeologische resten verloren gaan.

Advies 
Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Archeodienst B.V. een vervolgonderzoek niet noodzakelijk, 
wanneer de graafwerkzaamheden niet dieper gaan dan 130 cm-mv. Indien de werkzaamheden wel dieper reiken 
van 130 cm-mv, adviseert Archeodienst B.V. om door middel van een karterend booronderzoek in kaart te 
brengen of archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn.

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit selectieadvies betekent nog niet dat 
bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten al kunnen worden ondernomen. De 
gemeente Hollands Kroon dient eerst een selectiebesluit te nemen.

Het tweede conceptrapport en een addendum met betrekking tot de eerste beoordeling ervan is namens de 
gemeente Hollands Kroon door RAAP beoordeeld. Deze beoordeling (08 november 2012) is verwerkt in de 
definitieve rapportage, zoals opgenomen in bijlage 6. Ook het addendum en de beoordeling zijn opgenomen in 
de bijlage. De definitieve rapportage is hiermee als akkoord beoordeeld.

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 aantreffen dan wel 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 met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij 
graafwerkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 
1988, artikel 53, bij de minister gemeld te worden.

Conclusie 
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede school, mits de 
graafwerkzaamheden niet dieper reiken van 130 cm-mv.

7.5 Verkeer en parkeren 

Kader 
Bij het realiseren van nieuwe functies dient er gekeken te worden naar verkeersaspecten zoals ontsluiting, 
bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid. 

Bereikbaarheid en ontsluiting 
Het plangebied is gelegen aan de Robbenoordstraat waar een 30 km/u regime van toepassing is, evenals dit in de 
omliggende straten het geval is. Fietsers en motorvoertuigen delen de rijbaan op alle omliggende wegen. De 
ontsluiting van het plangebied zal plaatsvinden via de Robbenoordstraat. De nieuwe functies hebben een 
verkeersaantrekkende werking, waarbij het autoverkeer vooral vanaf de Robbenoordstraat van beide kanten 
richting de school komt. 
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Parkeren 
In de Nota parkeren van de voormalige gemeente Niedorp (de nieuwe gemeente Hollands Kroon heeft nog geen 
beleid) wordt voor bij de ontwikkeling van nieuwe basisscholen een parkeernorm van 0,8 parkeerplaats per 
klaslokaal exclusief kiss & ride gehanteerd. Voor overige functies wordt gekeken naar de normen van het 
CROW. 

Verkeersveiligheid 
Bij de realisatie van de nieuwe ontsluitingen zal worden gezorgd voor een veilige aansluiting op de 
Robbenoordstraat. Gezien het geldende snelheidsregime op beide wegen, de aanwezigheid van de 
snelheidsbeperkende voorzieningen (drempels) en de stedelijke omgeving van het plangebied is de 
daadwerkelijke snelheid van passerende auto's niet hoog. Het aanbrengen van verkeersveilige aansluitingen zal 
hierdoor goed mogelijk zijn.

Vervolgens is er door CSO onderzoek gedaan naar de verkeerskundige gevolgen van het realiseren van de Brede 
School. Het rapport is als bijlage 7 bij deze toelichting opgenomen. 

Voor het parkeren zijn volgens de kencijfers minimaal 43 parkeerplaatsen nodig: 8 voor personeel en 35 voor 
kiss & ride. Hieraan is wel de voorwaarde gesteld dat er sprake is van dubbelgebruik door de sporthal en de 
BSO. Dit aantal is hoger dan het aantal parkeerplaatsen voor de huidige voorzieningen.

De wijziging in verkeersstromen vindt bijna volledig plaats in Den Oever. De ontwikkeling leidt tot circa 333 
motorvoertuigen per weekdag voor het plangebied. Waarvan 211 extra verkeersbewegingen in verband met de 
reeds aanwezige activiteiten. Dit is ruim een verdubbeling van de huidige intensiteiten. In de kern verdeelt dit 
verkeer zich over het interne wegennet. De toename leidt niet tot problemen op de Robbenoordstraat en 
omliggende wegen.

De rapportage van het (bureau)onderzoek is opgenomen als bijlage 7.

Conclusie 
In het ontwerp van de locatie zijn geen parkeerplaatsen opgenomen. Wanneer de minimale hoeveelheid 
parkeerplaatsen van 43 binnen het plangebied ingevuld moet worden betekent dit dat praktisch de gehele 
buitenruimte (speelpleinen, fietsenstallingen) bezet zal worden met parkeerplaatsen. Binnen het plangebied 
is onvoldoende ruimte voor de realisatie van parkeerplaatsen.

Nabij het plangebied aan de Robbenoordstraat zijn 29 parkeerplaatsen beschikbaar, deze worden in de huidige 
situatie ook gebruikt door de sporthal, het dorpshuis, het kinderdagverblijf en de gebruikers van de tennis en jeu 
de boules baan. Het gebruik door het dorpshuis en de sporthal zal op andere delen van de dag zijn dan de school 
en peuterspeelzaal. De tennis en jeu de boulesbaan gaan verhuizen naar een andere locatie en hebben de 
parkeerplaatsen niet meer nodig.

De gemeente Hollands Kroon heeft in overweging om de parkeerplaatsen aan de overzijde van de 
Robbenoordstraat uit te breiden. Er is hier een strook beschikbaar waar momenteel geen parkeerplaatsen zijn. 
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8. Economische haalbaarheid

8.1 Inleiding

Bij de voorbereiding van een Omgevingsvergunning dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan. 
Hieronder valt ook de economische uitvoerbaarheid. 

8.2 Het ruimtelijk plan en het exploitatieplan 

De exploitatieopzet voor de Brede School kent op deze locatie een positieve verwachting voor wat betreft het 
resultaat. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het onder omstandigheden 
verplicht om aan het opstellen van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning een exploitatieplan te 
koppelen. Bij de Brede School is er sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wro als 
onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexploitatie. Een exploitatieplan is niet verplicht indien het verhaal 
van kosten van de grondexploitatie van de in het ruimtelijk plan opgenomen gronden op een andere wijze is 
verzekerd. 

Eind december 2011 zijn de nodige contracten getekend tussen St. Surplus, Woningstichting Den Helder en de 
voormalige gemeente Wieringen, waardoor de kosten anderszins zijn verzekerd. Het opstellen van een 
exploitatieplan is derhalve niet noodzakelijk.

De kosten van de gemeente blijven niet alleen beperkt tot de planologische begeleiding van het 
bestemmingsplan. De gemeente is voornemens om de voorbereidende werkzaamheden van sloop en 
verwijdering van de tennisbanen zelf te verzorgen. Door de gemeenteraad is krediet begroot voor de benodigde 
investeringen, waardoor deze kosten zijn verzekerd. De begeleiding van de planologische procedure, eventuele 
planschade en de exploitatie van het beheer zijn in het krediet meegenomen en daardoor financieel gewaarborgd. 
De realisatie van het project heeft voor de gemeente dan ook geen onverwachte nadelige financiële gevolgen.

Zoals (vaak) gebruikelijk bij wijzigingen van het bestemmingsplan wordt met de initiatiefnemer een planschade-
overeenkomst gesloten. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst gesloten, waarbij 
tevens is overeengekomen dat de eventuele uit te keren planschade door de initiatiefnemer zal worden vergoed. 
Tevens zijn in de overeenkomst locatie-eisen gesteld en is een fasering aangebracht in de uitvoering van het 
project. 

Conclusie
De economische uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan is voldoende gewaarborgd en vormt 
geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede school. 
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9. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

9.1 Inspraak

In een informatieavond zal de omgeving op de hoogte worden gebracht van de plannen, vervolgens wordt de 
omgeving formeel geïnformeerd over het plan op het moment van publicatie.

De Welstandscommissie heeft op 18 juli 2012 een positief advies over het bouwplan uitgebracht.

9.2 Overleg

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is de concept ontwerp Ruimtelijke Onderbouwing (versie 
14 september 2012) voorgelegd aan de betreffende overleginstanties. De beoordeling van de gemeente Hollands 
Kroon (26 oktober 2012) en de Milieudienst (12 oktober 2012) is verwerkt in het definitieve ontwerp.

Tevens is specifiek overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vooroverleg met 
het waterschap is wettelijk verplicht op basis van art. 5.20 Wabo en artikel 3.1.6 en 3.1.1 Bro. De reactie van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in bijlage 5 opgenomen.

9.3 Zienswijzen

Door Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon is ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de ontwerp omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing 
gepubliceerd op XXXXXX. Deze stukken hebben van XXXXXXX voor iedereen ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Gedurende deze termijn heeft XXXXXX een reactie ingediend. De reactie betreft het volgende:
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Bijlage 1: Geluid – wegverkeerslawaai
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1 INLEIDING 

In opdracht van CSO is door Alcedo bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de brede school 
Den Oever aan de Robbenoordstraat te Den Oever. 
 
In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 
wegverkeerslawaai van de Rijksweg A7, de N99, de Robbennoordstraat en de Oosterkruisweg.  
 
Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de van gemeente Hollandse Kroon en 
Rijkswaterstaat ontvangen verkeergegevens. In bijlage 1 is de situering van het plangebied 
opgenomen. 
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2 WETTELIJK KADER 

In dit hoofdstuk zijn de wettelijke aspecten opgenomen die vanuit geluidstechnisch oogpunt 
betrekking hebben op het onderzoek, zoals de breedte van de geluidzones en de toelaatbare 
geluidsbelasting ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen. 
 

2.1 Zones langs wegen 

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal 
situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied 
waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde 
van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of 
buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven. 
 
Tabel 1:  Zonebreedten 

aantal rijstroken  zonebreedten 

[m] stedelijk  buitenstedelijk 

1 of 2  ‐‐  200 

3 of meer  ‐‐  350 

‐‐  1 of 2  250 

‐‐  3 of 4  400 

‐‐  5 of meer  600 
 
De Robbennoordstraat en de Oosterkruisweg zijn beide 30 km/uur wegen en hebben derhalve 
geen geluidszone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de optredende 
geluidsniveaus van de wegen berekend en gepresenteerd. 
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3 WEGVERKEERSLAWAAI  

De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelasting zijn de verkeersgegevens zoals 
opgegeven door de gemeente Hollandse Kroon en Rijkswaterstaat. De verkeersgegevens zijn 
samengevat in tabel 2. Voor een uitgebreide weergave van de verkeersgegevens wordt verwezen 
naar bijlage 2. 
 
De verstrekte verkeersgegevens hebben voor wat betreft de Rijksweg A7 en de N99 betrekking 
op een prognose voor het jaar 2030. De maximaal toelaatbare rijsnelheid op de Rijksweg A7 en 
N99 bedraagt respectievelijk 120 en 80 km/uur. De Rijksweg A7 heeft een enkellaags ZOAB 
wegdekverharding. De N99 heeft een wegdekverharding van dicht asfaltbeton (DAB). 
 
De maximaal toelaatbare rijsnelheid bedraagt voor de Robbennoordstraat en de Oosterkruisweg 
beide 30 km/uur. De wegdekverharding bestaat voor beide wegen uit elementenverharding 
(gelegd in kepersverband).  
 
Tabel 2:  Verkeersgegevens 

Straatnaam  Etmaal 

intensiteit 

[mvt/etm] 

Periode 

 

Uurintensiteit

[% van de 

etmaal‐

intensiteit] 

Lichte  

motorvoer‐

tuigen 

[% van de uur‐

intensiteit] 

Middelzware 

motorvoer‐

tuigen 

[% van de uur‐

intensiteit] 

Zware  

motorvoer‐

tuigen 

[% van de uur‐

intensiteit] 

Robbennoordstraat  < 100 

Dag  7,0  95,0  3,0  2,0 

Avond  2,6  95,0  3,0  2,0 

Nacht  0,7  95,0  3,0  2,0 

Oosterkruisweg  < 100 

Dag  7,0  95,0  3,0  2,0 

Avond  2,6  95,0  3,0  2,0 

Nacht  0,7  95,0  3,0  2,0 

Rijksweg A7, HRR  15.571 

Dag  6,73  87,6  5,7  6,7 

Avond  2,80  88,3  5,4  6,3 

Nacht  1,00  88,7  3,8  7,5 

Rijksweg A7, HRL  15.544 

Dag  6,34  88,6  5,9  5,5 

Avond  2,73  88,0  5,5  5,5 

Nacht  1,64  88,4  5,3  6,1 

N99  16.714 

Dag  6,34  88,6  5,9  5,5 

Avond  2,73  88,0  5,5  5,5 

Nacht  1,64  88,4  5,3  6,1 
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3.1 Rekenresultaten 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken 
Methode 2 van het Reken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De rekenhoogte bedraagt 1,5 
en 4,5 meter.  
 
De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen. De rekenresultaten worden in bijlage 3 
gepresenteerd. In tabel 3 zijn de geluidsbelastingen afgerond weergegeven. De weergegeven 
geluidsbelastingen zijn gecorrigeerd conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Tevens is de 
gecumuleerde geluidbelasting exclusief  correctie conform artikel 110g van de Wet geluidhinder 
weergegeven. 
 
Tabel 3:  Berekeningsresultaten 

Punt  Omschrijving 
Hoogte 
[m] 

Geluidsbelasting Lden[dB] 

Rijksweg 
A7 

N99 
Robbennoord 

straat 
Oosterkruis 

weg 

Cumulatief 
Exclusief 

aftrek 110g 
Wgh 

001_A 
beoordelingspunt 
westzijde 

1,50  38  33  29  15  42 

001_B 
beoordelingspunt 
westzijde 

4,50  43  37  31  16  46 

002_A 
beoordelingspunt 
zuidzijde 

1,50  40  36  24  19  43 

002_B 
beoordelingspunt 
zuidzijde 

4,50  45  42  26  20  49 

003_A 
beoordelingspunt 
zuidzijde 

1,50  38  33  15  18  41 

003_B 
beoordelingspunt 
zuidzijde 

4,50  45  40  17  20  49 
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4 BEOORDELING GELUIDSBELASTINGEN 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
van de Rijksweg A7, de N99, de Robbennoordstraat en de Oosterkruisweg de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden.  
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai van de maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Aanvullend akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is derhalve niet noodzakelijk. 
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5 CONCLUSIE 

In opdracht van CSO is door Alcedo bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de brede school 
Den Oever aan de Robbenoordstraat te Den Oever. 
 
In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 
wegverkeerslawaai van de Rijksweg A7, de N99, de Robbenoordstraat en de Oosterkruisweg.  
 
De Robbenoordstraat en de Oosterkruisweg zijn beide 30 km/uur wegen en hebben derhalve 
geen geluidszone (conform de wet geluidhinder). In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening zijn de optredende geluidsniveaus van de wegen wel berekend en gepresenteerd. 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
van de Rijksweg A7, de N99, de Robbennoordstraat en de Oosterkruisweg de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijden.  
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai van de maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Aanvullend akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is derhalve niet noodzakelijk. 
 
 



 

 

BIJLAGE 1  SITUERING EN COMPUTERPLOT 











 

 

BIJLAGE 2  INVOERGEGEVENS 



1

Peter Colijn

Van: VerkeersloketNH <verkeersloketnh@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 20 april 2012 13:08
Aan: Peter Colijn
Onderwerp: RE: Verzoek om verkeersgegevens N99 en Rijksweg A7. 
Bijlagen: mvt2_2020GE.pdf; mvt3_2020GE.pdf; mvt_2020GE.pdf; vracht2_2020GE.pdf; vracht3

_2020GE.pdf; vracht_2020GE.pdf; mvt2_2030GE.pdf; mvt3_2030GE.pdf; mvt_
2030GE.pdf; vracht2_2030GE.pdf; vracht3_2030GE.pdf; vracht_2030GE.pdf

Beste heer Colijn,  
  
Bij deze ontvangt u de gevraagde verkeersgegevens.   
  
In onderstaande tabel staan de intensiteiten van 2011 t.h.v. Wieringerwerf-Den Oever uit onze 
Maandelijkse Telpunten Rapportage:   
  
HRR PA LV ZV 

07-19 7476 520 607 8.603
19-23 1090 44 61 1.195
23-07 633 69 149 851

9.199 633 817 10.649

HRL PA LV ZV 
07-19 6903 477 430 7.810
19-23 1033 40 43 1.116
23-07 1146 91 104 1.341

9.082 608 577 10.267
  
En hieronder de voertuigverdeling in 2020 :    
  

HRR PA LV ZV Totaal
7-19 70,9% 4,6% 5,4% 80,8%
19-23 9,8% 0,6% 0,7% 11,2%
23-7 7,0% 0,3% 0,6% 8,0%
  87,7% 5,5% 6,7% 100,0%
        
HRL PA LV ZV Totaal
7-19 67,4% 4,5% 4,2% 76,1%
19-23 9,6% 0,6% 0,6% 10,9%
23-7 11,6% 0,7% 0,8% 13,1%
  88,6% 5,8% 5,7% 100,0%

  
  
  
In de bijlage vindt u plotjes met etmaal-intensiteiten voor de gevraagde wegdelen in zowel 2020 als 
2030.    Voor 2022 /2023 kunt u de cijfers interpoleren.  
De werkdag/weekdagfactor is voor hoofdrijbaan rechts (HRR)  0,966 en voor hoofdrijbaan 
links (HRL) 0,992.   
  
Het type wegdekverharding op de N99 is een combinatie van DAB-soorten, en op de A7 een 
combinatie van ZOAB-soorten   (enkel- en dubbellaags). De maximumsnelheid op dat traject op de 
A7 is 120 km/h en voor de N99 80 km/h , huidige situatie .   
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf
001 harde bodem Polygoon   131203,25   550008,95 0,00
002 harde bodem Polygoon   132033,54   549227,35 0,00
003 harde bodem Polygoon   131341,58   550113,66 0,00
004 harde bodem Polygoon   131152,83   549973,47 0,00
005 harde bodem Polygoon   131073,09   549776,68 0,00

006 harde bodem Rechthoek   131144,21   549837,84 0,00
007 harde bodem Rechthoek   131197,91   549788,77 0,00
008 harde bodem Rechthoek   131217,46   549730,81 0,00
009 harde bodem Polygoon   131353,67   549701,45 0,00
010 harde bodem Polygoon   131171,30   549690,28 0,00

011 harde bodem Polygoon   131213,83   549723,25 0,00
012 harde bodem Polygoon   131303,69   549714,74 0,00
013 harde bodem Polygoon   131390,78   549484,04 0,00
014 harde bodem Rechthoek   131268,35   549444,53 0,00
015 harde bodem Rechthoek   131254,83   549453,10 0,00

016 harde bodem Rechthoek   131272,86   549529,73 0,00
017 harde bodem Rechthoek   131119,61   549522,96 0,00
018 harde bodem Rechthoek   131139,44   549471,58 0,00
019 harde bodem Rechthoek   131085,35   549420,64 0,00
020 harde bodem Rechthoek   131120,06   549370,16 0,00

021 harde bodem Rechthoek   131196,68   549430,56 0,00
022 harde bodem Polygoon   131122,76   549266,49 0,00
023 harde bodem Polygoon   130983,03   549444,08 0,00
024 harde bodem Rechthoek   131104,28   549526,57 0,00
025 harde bodem Rechthoek   130873,22   549639,91 0,00

026 harde bodem Rechthoek   131055,71   549624,92 0,00
027 harde bodem Rechthoek   131070,08   549624,54 0,00
028 harde bodem Rechthoek   131245,23   549606,67 0,00
029 harde bodem Rechthoek   131195,91   549498,71 0,00
030 harde bodem Rechthoek   130973,77   549633,08 0,00

031 harde bodem Rechthoek   131021,15   549540,26 0,00
032 harde bodem Rechthoek   130969,88   549640,07 0,00
033 harde bodem Polygoon   131061,83   549694,42 0,00
034 harde bodem Polygoon   131058,00   549634,74 0,00
001 A7 noord-west zijde Polygoon   131737,78   549740,01 0,00

002 A7 zuid-oost zijde Polygoon   131342,40   548591,54 0,00
003 N99 noordzijde Polygoon   131430,70   549129,69 0,00
004 N99 zuidzijde Polygoon   130608,20   548948,44 0,00

Polygoon   130857,62   549172,82 0,00
Rechthoek   130645,03   549282,04 0,00

1 Rechthoek   130876,79   549400,27 0,00
2 Rechthoek   130862,12   549358,88 0,00
3 Rechthoek   130851,12   549396,60 0,00

Polygoon   131253,32   549173,70 0,00
200 afrit noord-west baan Polygoon   131533,32   549565,54 0,00

201 oprit HRR Polygoon   131566,41   549512,47 0,00
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 1k
001 object   131234,55   549619,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
002 object   131258,12   549618,88     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
003 object   131286,46   549634,93     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
004 object   131265,64   549642,20     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
005 object   131261,38   549659,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

006 object   131232,54   549647,72     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
007 object   131226,77   549662,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
008 object   131211,98   549606,59     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
009 object   131196,18   549597,81     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
010 object   131184,39   549591,80     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

011 object   131168,34   549582,02     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
012 object   131151,29   549573,99     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
013 object   131135,24   549564,46     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
014 object   131118,69   549543,90     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
015 object   131101,63   549565,46     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

016 object   131082,32   549555,43     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
017 object   131039,19   549534,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
018 object   131049,47   549571,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
019 object   131056,24   549611,11     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
020 object   131011,86   549581,26     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

021 object   131021,89   549653,24     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
022 object   130957,69   549614,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
023 object   130972,73   549588,29     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
024 object   130988,03   549562,20     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
025 object   130997,06   549546,66     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

026 object   130927,85   549571,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
027 object   130952,92   549528,85     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
028 object   130976,25   549483,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
029 object   130993,80   549489,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
030 object   131016,37   549487,72     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

031 object   131049,97   549507,03     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
032 object   131069,53   549519,32     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
033 object   131086,84   549530,86     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
034 object   131124,71   549586,03     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
035 object   131135,24   549592,05     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

036 object   131051,98   549593,30     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
037 object   131196,68   549559,19     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
038 object   131177,87   549545,65     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
039 object   131166,59   549532,86     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
040 object   131188,15   549526,59     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

041 object   131270,16   549523,08     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
042 object   131278,93   549504,27     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
043 object   131103,89   549507,03     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
044 object   131091,60   549500,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
045 object   131078,06   549492,24     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

046 object   131065,27   549484,71     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
047 object   131049,72   549476,19     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
048 object   131036,93   549468,91     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
049 object   131024,39   549463,15     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
050 object   131005,84   549453,12     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

051 object   130895,75   549543,65     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
052 object   130869,92   549529,60     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
053 object   130844,09   549514,81     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
054 object   130802,21   549493,99     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
055 object   130911,29   549516,06     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

056 object   130870,17   549495,75     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
057 object   130923,83   549493,74     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
058 object   130884,46   549474,43     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
059 object   130836,56   549451,61     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
060 object   130943,39   549462,90     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

061 object   130927,09   549447,35     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
062 object   130904,52   549435,06     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
063 object   130885,97   549424,28     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
064 object   130864,15   549412,49     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
065 object   130963,20   549428,54     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

066 object   130975,99   549408,48     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
067 object   130983,02   549395,69     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
068 object   130990,04   549382,90     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
069 object   130998,06   549366,60     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
070 object   131005,59   549352,80     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

071 object   131016,87   549332,24     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
072 object   130892,99   549389,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
073 object   131021,42   549425,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
074 object   131027,22   549415,15     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 1k
075 object   131061,81   549440,74     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
076 object   131075,80   549447,34     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
077 object   131092,79   549460,33     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
078 object   131106,39   549463,73     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
079 object   131069,20   549424,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

080 object   131025,22   549395,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
081 object   131030,82   549383,56     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
082 object   131036,82   549371,37     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
083 object   131044,81   549362,57     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
084 object   131068,00   549343,58     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

085 object   131076,80   549355,97     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
086 object   131102,19   549364,17     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
087 object   131092,99   549382,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
088 object   131065,74   549399,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
089 object   131074,84   549409,24     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

090 object   131090,02   549426,56     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
091 object   131106,62   549436,73     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
092 object   131119,47   549441,02     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
093 object   131135,89   549451,01     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
094 object   131151,96   549453,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

095 object   131165,17   549460,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
096 object   131183,55   549466,36     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
097 object   131170,52   549437,45     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
098 object   131146,96   549423,70     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
099 object   131110,37   549400,32     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

100 object   131137,78   549473,13     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
101 object   131208,34   549338,41     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
102 object   131274,22   549334,06     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
103 object   131292,24   549372,91     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
104 object   131328,60   549608,16     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

105 object   131292,87   549672,18     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
106 object   131434,58   549661,93     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
107 object   131527,81   549621,84     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
108 object   131539,93   549630,54     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
109 object   131565,41   549645,15     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

110 object   131417,49   549737,45     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
111 object   131413,76   549692,70     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
112 object   131412,20   549747,39     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
113 object   131391,07   549777,54     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
114 object   131752,50   549590,14     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

115 object   131150,54   549738,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
116 object   131105,24   549723,69     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
117 object   131122,58   549758,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
118 object   131159,72   549725,12     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
119 object   131211,74   549749,81     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

120 object   131236,84   549771,85     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
121 object   131237,25   549766,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
122 object   131243,16   549740,63     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
123 object   131233,37   549744,30     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
124 object   131259,89   549762,66     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

125 object   131270,30   549764,09     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
126 object   131097,28   549697,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
127 object   131197,06   549720,28     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
128 object   131168,69   549694,89     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
129 object   131166,77   549690,16     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

130 object   131159,76   549697,87     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
131 object   131151,53   549693,84     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
132 object   131141,90   549680,88     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
133 object   131100,45   549687,70     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
134 object   131107,61   549657,85     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

135 object   131101,08   549678,99     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
136 object   131062,83   549636,63     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
137 object   131077,54   549693,33     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
138 object   131072,21   549690,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
139 object   131070,29   549681,61     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

140 object   131075,83   549682,46     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
141 object   131089,39   549723,44     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
142 object   131074,05   549717,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
143 object   131061,61   549706,56     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
144 object   131053,63   549709,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

145 object   131042,89   549709,63     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
146 object   131042,43   549694,13     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
147 object   131030,00   549695,35     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
148 object   131010,04   549706,56     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp Zwevend Refl. 1k
149 object   131002,37   549710,09     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
150 object   130997,46   549713,77     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
151 object   130990,25   549730,50     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
152 object   130999,30   549726,97     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
153 object   131007,74   549724,51     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

154 object   131020,63   549716,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
155 object   131036,29   549711,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
156 object   130977,97   549689,84     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
157 object   131161,89   549604,62     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
158 object   131172,20   549596,10     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

159 object   131158,13   549625,03     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
160 object   131177,95   549668,24     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
161 object   131168,24   549663,88     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
162 object   131206,69   549639,30     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
163 object   131221,64   549622,79     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

164 object   131223,10   549682,37     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
165 object   131255,61   549674,43     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
166 object   130740,93   549222,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
167 object   130724,39   549234,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
168 object   130716,92   549244,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

169 object   130692,37   549250,28     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
170 object   130690,23   549269,23     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
171 object   130662,75   549217,20     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
172 object   130669,95   549247,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
173 object   130643,53   549213,46     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

174 object   130661,15   549196,11     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
175 object   130691,03   549162,76     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
176 object   130649,70   549133,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
177 object   130595,59   549261,13     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
178 object   130558,72   549301,45     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

179 object   130540,81   549289,05     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
180 object   130647,63   549302,14     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
181 object   130652,80   549325,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
182 object   130600,42   549350,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
183 object   130655,55   549366,58     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

184 object   130679,33   549295,94     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
185 object   130695,18   549311,79     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
186 object   130716,55   549319,37     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
187 object   130738,94   549328,67     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
188 object   130779,26   549351,42     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

189 object   130827,16   549397,59     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
190 object   130800,63   549382,77     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
191 object   130794,42   549405,86     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
192 object   130793,73   549435,50     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
193 object   130764,44   549419,99     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

194 object   130748,94   549400,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
195 object   130739,29   549375,19     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
196 object   130722,06   549368,30     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
197 object   130701,38   549351,07     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
198 object   130680,02   549387,60     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

199 object   130701,38   549403,45     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
200 object   130687,26   549427,23     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
201 object   130677,26   549421,71     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
202 object   130647,28   549396,21     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
203 object   130854,38   549020,89     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

204 object   130868,45   549027,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
205 object   130921,41   548965,87     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
200 viaduct   131316,97   549179,59     4,50      4,50 Absoluut 0 dB True 0,80
201 viaduct   131353,47   549168,60     4,50      4,50 Absoluut 0 dB True 0,80

  131115,97   549643,79     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

1   131144,92   549647,97     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1
001 hoogtelijn   131437,26   549141,86     0,00
002 hoogtelijn   131459,11   549131,37     0,00
003 hoogtelijn   131430,04   549121,66     0,00
004 hoogtelijn   131430,80   549120,60     0,00
006 hoogtelijn   131452,84   549138,65     0,00

008 hoogtelijn   131446,25   549115,69     0,00
010 hoogtelijn   131237,41   549175,18     0,00
011 hoogtelijn   131215,37   549210,79     0,00
012 hoogtelijn (Links)   131206,23   549208,57     0,00
005 hoogtelijn (Rechts)   131460,33   549132,77     0,00

007 hoogtelijn (Rechts)   131460,58   549131,31     0,00
009 hoogtelijn (Rechts)   131179,15   549190,73     0,00
013   130389,64   549783,79     0,00
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel
001 beoordelingspunt westzijde   131105,93   549612,40      0,00      1,50      4,50 -- Ja
002 beoordelingspunt zuidzijde   131116,48   549606,08      0,00      1,50      4,50 -- Ja
003 beoordelingspunt zuidzijde   131140,15   549620,85      0,00      1,50      4,50 -- Ja
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Wegdek Wegdek Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N)
001a A7 noord-west zijde W1 1L ZOAB  15544,00   6,34   2,73   1,64
002c A7 zuid-oost zijde HRR W1 1L ZOAB   9695,00   6,73   2,80   1,00
003c afrit noord-west baan W1 1L ZOAB   6697,00   6,34   2,73   1,64
002d A7 zuid-oost zijde W1 1L ZOAB  15571,00   6,73   2,80   1,00
001b A7 noord-west zijde HRL W1 1L ZOAB   8846,00   6,34   2,73   1,64

001d A7 noord-west zijde HRL W1 1L ZOAB   8846,00   6,34   2,73   1,64
001c A7 noord-west zijde HRL W1 1L ZOAB   8846,00   6,34   2,73   1,64
002b A7 zuid-oost zijde HRR W1 1L ZOAB   9695,00   6,73   2,80   1,00
002a A7 zuid-oost zijde HRR W1 1L ZOAB   9695,00   6,73   2,80   1,00
004a oprit HRR W1 1L ZOAB   5877,00   6,73   2,80   1,00

004b oprit HRR W1 1L ZOAB   5877,00   6,73   2,80   1,00
004c oprit HRR W1 1L ZOAB   5877,00   6,73   2,80   1,00
003b afrit noord-west baan W1 1L ZOAB   6697,00   6,34   2,73   1,64
003a afrit noord-west baan W1 1L ZOAB   6697,00   6,34   2,73   1,64
005 N99 noordzijde W0 referentiewegdek  12649,00   6,34   2,73   1,64

006 N99 zuidzijde W0 referentiewegdek  12346,00   6,73   2,80   1,00
007 Robbennoordstraat W49a elementenverharding in keperverband (30km/h)    100,00   7,00   2,60   0,70
008 Oosterkruisweg W49a elementenverharding in keperverband (30km/h)    100,00   7,00   2,60   0,70
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: M01 Wegverkeerslawaai
20123641 - 20123641

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) V(LV) V(MV) V(ZV)
001a  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10 115  90  90
002c  87,60  88,30  88,70   5,70   5,40   3,80   6,70   6,30   7,50 115  90  90
003c  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10 115  90  90
002d  87,60  88,30  88,70   5,70   5,40   3,80   6,70   6,30   7,50 115  90  90
001b  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10 115  90  90

001d  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10 115  90  90
001c  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10 115  90  90
002b  87,60  88,30  88,70   5,70   5,40   3,80   6,70   6,30   7,50 115  90  90
002a  87,60  88,30  88,70   5,70   5,40   3,80   6,70   6,30   7,50 115  90  90
004a  87,60  88,30  88,70   5,70   5,40   3,80   6,70   6,30   7,50 115  90  90

004b  87,60  88,30  88,70   5,70   5,40   3,80   6,70   6,30   7,50  80  60  60
004c  87,60  88,30  88,70   5,70   5,40   3,80   6,70   6,30   7,50  50  40  40
003b  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10  80  60  60
003a  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10  50  40  40
005  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10  80  80  80

006  88,60  88,00  88,40   5,90   5,50   5,30   5,50   5,50   6,10  80  80  80
007  95,00  95,00  95,00   3,00   3,00   3,00   2,00   2,00   2,00  30  30  30
008  95,00  95,00  95,00   3,00   3,00   3,00   2,00   2,00   2,00  30  30  30
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BIJLAGE 3  REKENRESULTATEN 



Bijlage 3: rekenresultaten
Rijksweg A7

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A7 (2030)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A beoordelingspunt westzijde 1,50 37,94
001_B beoordelingspunt westzijde 4,50 42,85
002_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 39,69
002_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 44,71
003_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 37,84

003_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 45,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3: rekenresultaten
Oosterkruisweg

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosterkruisweg (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A beoordelingspunt westzijde 1,50 14,80
001_B beoordelingspunt westzijde 4,50 16,19
002_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 18,66
002_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 20,37
003_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 18,33

003_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 20,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3: rekenresultaten
N99

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N99 (2030)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A beoordelingspunt westzijde 1,50 32,63
001_B beoordelingspunt westzijde 4,50 36,90
002_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 35,76
002_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 41,64
003_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 33,08

003_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3: rekenresultaten
Robbennoordstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Robbennoordstraat (30 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A beoordelingspunt westzijde 1,50 30,71
001_B beoordelingspunt westzijde 4,50 32,55
002_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 25,93
002_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 27,87
003_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 16,94

003_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 18,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3: rekenresultaten
cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
001_A beoordelingspunt westzijde 1,50 42,20
001_B beoordelingspunt westzijde 4,50 46,45
002_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 43,47
002_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 48,59
003_A beoordelingspunt zuidzijde 1,50 41,22

003_B beoordelingspunt zuidzijde 4,50 48,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING 

In opdracht van CSO is door Alcedo bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de brede school 
Den Oever aan de Robbenoordstraat te Den Oever. 
 
Om het bestemmingsplan mogelijk te maken dient het aspect “geluidsuitstraling van de 
inrichting” in de ruimtelijke ordening voor de brede school aan de orde te komen. 
 
Doel van dit onderzoek is het bepalen of sprake is van een goede ruimtelijke kwaliteit bij de 
bestaande woningen door het realiseren van de brede school. Om dit te bepalen is aangesloten 
bij de systematiek van de VNG publicatie “bedrijven en milieuzonering”. De bestaande woningen 
zijn gelegen aan de Robbennoordstraat en de Oosterkruisweg. 
 
In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een 
bedrijfsomschrijving opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de aanwezige 
geluidsbronnen. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 5 is een samenvatting 
met conclusies gegeven. 
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2 UITGANGSPUNTEN EN 
BEDRIJFSGEGEVENS 

In de volgende paragrafen zijn een opsomming van de uitgangspunten, een bedrijfsomschrijving 
en de gehanteerde grenswaarden opgenomen. 
 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 
• Tekeningen met de situatie- en ontwerptekening, projectnummer 2011002.01, d.d. 05-12-

2011 van architectenbureau BBHD; 
• Ruimtelijk functioneel programma van eisen brede school Den Oever, referentienummer 

960189/20111212sl01, d.d. 14-12-2011 van ICS adviseurs;  
• gevoerd overleg met de opdrachtgever; 
• Alcedo-expertise. 
 

2.2 Milieuzonering 

De VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” geeft aan binnen welke afstanden vanaf een 
bedrijf relevante milieuhygiënische invloeden kunnen optreden. Deze afstanden gelden voor een 
“gemiddeld” bedrijf van een bepaalde categorie. De feitelijke omstandigheden kunnen hiervan 
dus afwijken. 
 
Voor wat betreft het aspect geluid gaat de VNG-publicatie er vanuit dat er bij een etmaalwaarde 
van 45 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau geen hinder zal optreden (de VNG-
publicatie kent geen beoordeling van maximale geluidsniveaus). Daarbij is uitgegaan van een 
beoordeling van een ‘stille woonwijk met weinig verkeer’.  
 
Elk bedrijfstype heeft een milieucategorie op basis van de grootste afstand voor de bepalende 
milieubelastingscomponent geur, stof, geluid of gevaar. De verschillende milieucategorieën zijn in 
tabel 1 vermeld. 
 
Tabel 1  richtafstand behorend bij de milieucategorie 

Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied 
1  0-10 
2  30 
3.1  50 
3.2 100 
4.1 200 

 
De brede school betreft een onderwijsgebouw met een SBI-code 852, 8531, categorie 2, met een 
richtafstand voor geluid 30 meter tot de 45 dB(A) contour. Voor de overige aspecten zoals geur, 
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stof en gevaar bedraagt de richtafstand 0 meter. Geluid is daarom maatgevend voor de bepaling 
van de richtafstand. 
 
Geconcludeerd kan worden dat, met bovenstaand genoemde typering en afstand, de bestaande 
woningen aan de Robbenoord 9 en 13 en de Oosterkruisweg 51 t/m 63 zich binnen de 
richtafstand van 30 meter bevinden.  
 
Omdat de richtafstand voor het aspect geluid wordt overschreden zal aanvullend onderzoek naar 
de geluidsuitstraling van de inrichting op deze woningen uitgevoerd worden.  
 
De toetswaarden zijn in de vervolgstappen van het stappenplan (zoals beschreven in de VNG-
publicatie) opgenomen. In stap 2 worden de beoordelingsniveaus geformuleerd. Voor het 
gebiedstype “rustige woonwijk” gelden de volgende niveaus: 
• 45 dB(A) eetmaalwaarde voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus; 
• 65 dB(A) etmaalwaarde voor de maximale geluidsniveaus; 
• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. 
 

2.2.1 Activiteitenbesluit 

Conform opgave van de gemeente is de inrichting meldingsplichtig en valt onder het “Besluit van 
19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen”, ook wel het Activiteitenbesluit 
genoemd.  
 
De geluidsvoorschriften zijn opgenomen in afdeling 2.8 “Geluidhinder”, artikel 2.17 tot en met 
2.22 van het Activiteitenbesluit. Conform artikel 2.17 lid 1 gelden de volgende 
geluidsvoorschriften. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het piekniveau 
(LA,max), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de 
in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve 
van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de geluidsniveaus niet meer 
mogen bedragen dan de in tabel 2 aangegeven waarden. 
 
Tabel 2 Geluidsvoorschriften gevoelige gebouwen 

 07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00 
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LAr,LT in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LA,max op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
LA,max in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 
In artikel 2.18 lid 1 wordt gesteld dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de 
artikelen 2.17, 2.19, 2.20 blijft buiten beschouwing: 
h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van 
een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het 
onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs. 
 

2.2.2 Goede ruimtelijke ordening 

Conform het Activiteitenbesluit worden de stemgeluiden van kinderen op de schoolpleinen niet 
meegenomen in de toetsing, terwijl deze bronnen toch in hoge mate de geluidsemmissie van de 
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inrichting bepalen en daarmee de potentiële bronnen voor eventuele geluidshinder bij 
omwonenden zijn. Ook het geluidsbeleid van de gemeente geeft geen invulling omtrent deze 
stemgeluiden. In het kader van de beoordeling van het aspect goede ruimtelijke ordening is 
daarom het effect van de stemgeluiden op de omgeving beoordeeld.  
 

2.3 Bedrijfsomschrijving 

De brede school komt de locatie van de huidige tennisbanen en jeu de boulesbanen, naast het 
cultureel centrum Het Vikingschip. De brede school wordt een integraal kindcentrum voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de brede school worden twee basisscholen, een peuterspeelzaal, 
een kinderopvang en een gymzaal opgenomen.  
 
De relevante bronnen voor de brede school betreffen het stemgeluid van de buiten spelende 
kinderen, de installaties en het geluid ten gevolge van het verkeer. De representatieve 
bedrijfssituatie is de dag dat het meest buiten wordt gespeeld. Dit is het uitgangspunt voor het 
akoestisch onderzoek. De ligging van de school en de dichtstbij gelegen bestaande woningen 
worden in bijlage 1 gepresenteerd. 
 
De brede school beschikt over 3 pleinen aan de westzijde en de zuidzijde van de inrichting.  
De gemiddelde bronsterkte van een spelend kind tot en met groep 2 bedraagt 76 dB(A). De 
oudere kinderen hebben een hogere geluidsemissie. Voor groep 3 t/m 8 is uitgegaan van een 
gemiddelde bronsterkte van 84 dB(A). De maximale bronsterkte is 107 dB(A) voor een spelend 
kind. Deze bronsterktes zijn gebaseerd op de VDI-richtlijn 3770 (Journaal Geluid december 2009). 
 
Conform opgave van de gemeente en het schoolbestuur zal het schoolplein in de avond- en 
nachtperiode (tussen 19.00 en 07.00 uur) worden afgesloten. Hierdoor kunnen kinderen uit de 
buurt in de avond- en nachtperiode geen gebruik maken van de schoolpleinen om te komen 
spelen.  
 

2.3.1 Basisschool de Branding 

Op de school zitten circa 45 kinderen, hiervan zitten circa 18 kinderen in de groepen 1 en 2 en 
27 kinderen in de groepen 3 tot en met 8. Door de groepen 1 en 2 wordt per dag circa 
30 minuten buiten gespeeld. De groepen 3 tot en met 8 spelen op een dag eenmaal gedurende 
30 minuten buiten. Aanvullend wordt er rekening mee gehouden met 15 minuten speeltijd voor 
aanvang van de school in de ochtend en de middag.  
 

2.3.2 Basisschool combinatie Om de oost / De Oosterlanderschool 

Op de school zitten circa 190 kinderen, hiervan zitten 76 kinderen in de groepen 1 en 2 en 
114 kinderen in de groepen 3 tot en met 8. Door de groepen 1 en 2 wordt 1 maal per dag circa 
30 minuten buiten gespeeld. De groepen 3 tot en met 8 spelen op een dag eenmaal gedurende 
30 minuten buiten. Aanvullend wordt er rekening mee gehouden met 15 minuten speeltijd voor 
aanvang van de school in de ochtend en de middag. 
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2.3.3 Peuterspeelzaal De Krukeltjes en kinderopvang Wieringen  

Op de peuterspeelzaal en de kinderopvang verblijven in de dagperiode peuters. Hiervan zitten 
10 kinderen in peuteropvang de Kreukeltjes en circa 6 kinderen in kinderopvang Wieringen. De 
peuters spelen circa 1,5 uur buiten. 
 

2.3.4 Buitenschoolse opvang 

De kinderopvang heeft tevens een buitenschoolse opvang. In de opvang verblijven maximaal 10 
kinderen. Deze kinderen spelen circa 30 minuten buiten. 
 

2.3.5 Installaties 

Op het moment van onderzoek zijn er geen gegevens beschikbaar over de benodigde installaties. 
In het kader van het onderzoek wordt er vanuit gegaan van één luchtbehandelingskast op het dak 
van de school. Het geprognosticeerde bronvermogen bedraagt Lw = 80 dB(A). De installatie zal 
24 uur per etmaal in bedrijf zijn. Voor de dag-, avond- en nachtperiode zullen de installaties op 
respectievelijk 100%, 66% en 33% van de maximale capaciteit draaien.  
 

2.3.6 Verkeer 

Aan de westzijde van het gebouw is de kiss&ride gelegen en vindt plaats op de openbare weg 
(Robbenoordstraat). Uitganspunt is dat er circa 60 kinderen met de auto gebracht en gehaald 
worden en dat er per personenauto 1 kind aanwezig is (worst case). Aangezien de kinderen 
worden gebracht en gehaald, betreft het in totaal 120 voertuigbewegingen per dag. Omdat deze 
bewegingen buiten de inrichting plaatsvinden worden deze activiteiten als inrichtingsgebonden 
verkeer beschouwd. 
 
Het parkeren van de voertuigen van het personeel van de scholen en opvang vindt tevens plaats 
buiten de inrichtingsgrenzen op de openbare parkeerplaats ten westen van de inrichting (aan de 
Robbenoordstraat). Naar verwachting komen er circa 9 personeelsleden met de auto naar de 
inrichting. Het aantal verwachte voertuigbewegingen van de gehele inrichting is samengevat in 
tabel 2. 
 
Tabel 3: Aantal voertuigbewegingen gehele inrichting 

Omschrijving 
Aantal voertuigbewegingen 

dagperiode 
(07.00-19.00 uur) 

avondperiode 
(19.00-23.00 uur) 

nachtperiode 
(23.00-07.00 uur) 

Halen en brengen scholen (kiss&ride) 120 - - 
Personeel parkeerplaats Robbenoordstraat 18 - - 
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3 AKOESTISCHE GEGEVENS 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de immissierelevante geluidsbronnen en de 
wijze waarop deze gegevens zijn verkregen. 
 

3.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden 

De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van kengetallen van Alcedo.  
Het stemgeluid van de spelende kinderen is gebaseerd op bureau-ervaringscijfers en op de in het 
journaal geluid, nummer 10 opgenomen artikel over de optredende geluidsniveaus ten gevolge 
van menselijk stemgeluid. 
 

3.2 Uitpandige stationaire installaties en activiteiten 

In tabel 2 wordt samengevat de representatieve bedrijfssituatie welke optreedt voor de brede 
school.  
 
Tabel 4 Representatieve bedrijfssituatie. 
Geluidsbron Bronsterkte

LAeq / piek 
[dB(A)] 

Bedrijfsduur  
per bron/aantallen per etmaalperiode 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

001a-i de Branding groep 3-8, 3 k. per bron 89 / 107) 1,0 -- -- 
002a-f de Branding groep 1-2, 3 k. per bron 81 / 107) 1,0 -- -- 
003a-s Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron 82 / 107) 1,0 -- -- 
004a-s de Branding groep 3-8, 6 k. per bron 92 / 107) 1,0 -- -- 
005a-h kdv peutergroep, 2 k. per bron 79 / 107) 1,5 -- -- 
006a-e BS, 2 k. per bron 79 / 107) 0,5 -- -- 
201 luchtbehandelingskast 80 / 90  12,0 (100%) 2,6 (66%) 2,6 (33%) 

-- niet van toepassing 
 
Tabel 5: Voertuigbewegingen gehele inrichting, indirecte hinder 

Omschrijving 
Bronsterkte 

LAeq 
 

Aantal voertuigbewegingen 
dagperiode 

(07.00-19.00 uur) 
avondperiode 

(19.00-23.00 uur) 
nachtperiode 

(23.00-07.00 uur) 

007 

Halen en brengen scholen 
(kiss&ride) 

90 120 (10 mvt/uur) -- -- 

Personeel parkeerplaats 
Robbenoordstraat 

90 18 (1,5 mvt/uur) -- -- 
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4 RESULTATEN EN BEOORDELING 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten weergegeven. 
 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de 
beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen (ten behoeve van de directe hinder) 
zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II uit de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
1999”. De overdrachtsberekening ter bepaling van de equivalente geluidsniveaus ten gevolge van 
inrichtingsgebonden verkeer (indirecte hinder) zijn uitgevoerd conform standaard rekenmethode 
II zoals omschreven in het “Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai”. 
Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het 
geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is 
rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de 
omgeving. Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een 
beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode 
vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 4,5 meter (verdieping). De geluidsniveaus 
worden invallend beschouwd. 
 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 2 opgenomen. In bijlage 1 is de ligging van 
de objecten, bronnen en rijlijnen en beoordelingspunten weergegeven.  
De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

4.2 Berekeningsresultaten 

In tabel 6 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten 
samengevat. 
 
Tabel 6 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. 
Beoordelingspunt Hoogte 

[m¹] 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

[dB(A)] 
   dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 46 -- -- 
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 26 23 
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 45 -- -- 
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 26 23 
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 47 -- -- 
002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 29 26 
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 34 -- -- 
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 22 19 
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 46 -- -- 
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 -- 30 27 
004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 42 -- -- 
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 -- 30 27 
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Beoordelingspunt Hoogte 
[m¹] 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 
[dB(A)] 

   dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 42 -- -- 
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 -- 30 27 
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 40 -- -- 
006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 -- 28 25 
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 54 26 23 
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 39 24 21 
008a_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 56 -- -- 
008a_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 30 27 
008b_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 54 -- -- 
008b_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 30 27 
008c_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 44 -- -- 
008c_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 23 20 

-- niet van toepassing 
 
In tabel 7 zijn de berekende maximale geluidsniveaus op de beoordelingspunten samengevat.  
Voor een uitgebreider overzicht van de immissieniveaus op basis waarvan de maximale 
geluidsniveaus zijn bepaald wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
Tabel 7 Berekende maximale geluidsniveaus. 
Beoordelingspunt  Maximale geluidsniveaus (LAmax) [dB(A)] 
  Hoogte 

[m¹] 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 62 -- -- 
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 38 38 
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 63 -- -- 
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 38 38 
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 66 -- -- 
002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 40 40 
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 49 -- -- 
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 34 34 
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 63 -- -- 
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 -- 42 42 
004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 64 -- -- 
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 -- 42 42 
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 66 -- -- 
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 -- 42 42 
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 62 -- -- 
006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 -- 40 40 
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 72 38 38 
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 55 36 36 
008a_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 76 -- -- 
008a_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 41 41 
008b_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 75 -- -- 
008b_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 42 42 
008c_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 63 -- -- 
008c_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 35 35 

-- niet van toepassing 
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Indirecte hinder 
De dichtstbij gelegen woning liggen aan de Robbenoordstraat. Ten behoeve van de bepaling van 
het geluidsniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer wordt in de berekening ervan 
uitgegaan dat alle voertuigen tijdens de representatieve bedrijfsvoering langs de woning rijden.  
 
Het hoogst berekende equivalente geluidsniveau op beoordelingspunt ten 007b, de woning aan 
de Robbenoordstraat 13 ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer bedraagt de 
etmaalwaarde maximaal 46 dB(A). De berekening wordt in bijlage 3 gepresenteerd. 
 

4.3 Beoordeling optredende geluidsniveaus 

Op grond van onderhavig onderzoek blijkt het volgende: 
• het hoogst optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode treedt op bij 

de woning aan de Robbenoordstraat 9 en bedraagt 56 dB(A). Stemgeluiden van de spelende 
kinderen zijn maatgevend voor het optredend geluidsniveau; 

• het hoogst optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avond- en nachtperiode 
treedt op bij de woningen aan Robbenoordstraat 9 en de Oosterkruisweg en bedraagt 
respectievelijk 30 en 27 dB(A). De installatie op het dak is maatgevend voor het optredend 
geluidsniveau; 

• het hoogst optredende maximaal geluidsniveau in de dagperiode treedt op bij de woning aan 
de Robbenoordstraat 9 en bedraagt 76 dB(A). Stemgeluiden van de buiten spelende 
kinderen zijn maatgevend voor het optredend geluidsniveau; 

• het hoogst optredende maximaal geluidsniveau in de avond- en nachtperiode treedt op bij 
de woningen Robbenoordstraat 9 en aan Oosterkruisweg en bedraagt respectievelijk 40 en 
37 dB(A). De installatie op het dak is maatgevend voor het optredend geluidsniveau; 

• uit de berekening volgt dat ter plaatse van de dichtstbij gelegen woning aan de 
Robbenoordstraat 13, het equivalente geluidsniveau vanwege het inrichtingsgebonden 
verkeer maximaal 46 dB(A) etmaalwaarde bedraagt.  
 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat (voor de beschouwde dichtstbij gelegen woningen) niet 
voldaan kan worden aan de richtwaarden voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidsniveaus zoals opgenomen in de VNG-publicatie.  
 
Bij de woning aan de Robbenoordstraat 9 en 13 kan tevens niet  aan de richtwaarden zoals 
beschreven in stap 3 (conform de VNG-publicatie) worden voldaan. Voor stap 3 gelden de 
volgende niveaus: 
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus; 
• 70 dB(A) etmaalwaarde voor de maximale geluidsniveaus; 
• 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. 
 
De overige woningen, behoudens de woning aan de Robbenoordstraat 9 en 13, voldoen aan stap 
3 uit de VNG-publicatie).  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening waarin een goed een woon- en leefklimaat in de 
omgeving wordt verlangd, is het aan te bevelen om de optredende geluidsniveaus naar de 
omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom 
het de geluidsbelastingen in de concrete situatie acceptabel acht. 
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Om het geluidsniveau te verlagen dienen de volgende geluidsschermen te worden toegepast: 
• Scherm 1: woning Robbenoordstraat 13, hoogte 2,7 meter, wordt voldaan aan stap 2 VNG 

publicatie; 
• Scherm 2: de woningen aan de Robbenoordstraat 9 en de Oosterkruisweg, hoogte 2,4 meter, 

wordt voldaan aan stap 2 VNG publicatie. 
 
De berekeningsresultaten na toepassing van de schermen zijn opgenomen in bijlage 4. 
In tabel 8 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten 
samengevat. 
 
Tabel 8 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus na voorziening. 
Beoordelingspunt Hoogte 

[m¹] 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

[dB(A)] 
   dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 45 -- -- 
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 28 25 
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 44 -- -- 
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 26 23 
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 40 -- -- 
002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 29 26 
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 31 -- -- 
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 22 19 
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 41 -- -- 
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 -- 30 27 
004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 39 -- -- 
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 -- 30 27 
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 39 -- -- 
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 -- 30 27 
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 39 -- -- 
006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 -- 28 25 
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 45 -- -- 
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 37 -- -- 
008a_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 43 -- -- 
008a_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 30 27 
008b_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 44 -- -- 
008b_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 30 27 
008c_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 40 -- -- 
008c_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 23 20 

-- niet van toepassing 
 
In tabel 9 zijn de berekende maximale geluidsniveaus op de beoordelingspunten samengevat.  
 
Tabel 9 Berekende maximale geluidsniveaus na voorziening. 
Beoordelingspunt  Maximale geluidsniveaus (LAmax) [dB(A)] 
  Hoogte 

[m¹] 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 60 -- -- 
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 40 40 
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 60 -- -- 
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 -- 38 38 
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 56 -- -- 
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Beoordelingspunt  Maximale geluidsniveaus (LAmax) [dB(A)] 
  Hoogte 

[m¹] 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 40 40 
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 52 -- -- 
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 -- 34 34 
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 60 -- -- 
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 -- 42 42 
004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 58 -- -- 
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 -- 42 42 
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 57 -- -- 
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 -- 42 42 
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 62 -- -- 
006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 -- 40 40 
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 65 -- -- 
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 53 -- -- 
008a_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 61 -- -- 
008a_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 41 41 
008b_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 63 -- -- 
008b_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 42 42 
008c_A woning Robbenoordstraat 9 1,50 57 -- -- 
008c_B woning Robbenoordstraat 9 4,50 -- 35 35 

-- niet van toepassing 
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5 CONCLUSIES 

In opdracht van CSO is door Alcedo bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de brede school 
Den Oever aan de Robbenoordstraat te Den Oever. 
 
Om het bestemmingsplan mogelijk te maken dient het aspect “geluidsuitstraling van de 
inrichting” in de ruimtelijke ordening voor de brede school aan de orde te komen. 
 
Doel van dit onderzoek is het bepalen of sprake is van een goede ruimtelijke kwaliteit bij de 
bestaande woningen door het realiseren van de brede school. Om dit te bepalen is aangesloten 
bij de systematiek van de VNG publicatie “bedrijven en milieuzonering”. De bestaande woningen 
zijn gelegen aan de Robbennoordstraat en de Oosterkruisweg. 
 
Op grond van onderhavig onderzoek blijkt het volgende: 
• het hoogst optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode treedt op bij 

de woning aan de Robbenoordstraat 9 en bedraagt 56 dB(A). Stemgeluiden van de spelende 
kinderen zijn maatgevend voor het optredend geluidsniveau; 

• het hoogst optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avond- en nachtperiode 
treedt op bij de woningen aan Robbenoordstraat 9 en de Oosterkruisweg en bedraagt 
respectievelijk 30 en 27 dB(A). De installatie op het dak is maatgevend voor het optredend 
geluidsniveau; 

• het hoogst optredende maximaal geluidsniveau in de dagperiode treedt op bij de woning aan 
de Robbenoordstraat 9 en bedraagt 76 dB(A). Stemgeluiden van de buiten spelende 
kinderen zijn maatgevend voor het optredend geluidsniveau; 

• het hoogst optredende maximaal geluidsniveau in de avond- en nachtperiode treedt op bij 
de woningen  Robbenoordstraat 9 en aan Oosterkruisweg en bedraagt respectievelijk 40 en 
37 dB(A). De installatie op het dak is maatgevend voor het optredend geluidsniveau; 

• uit de berekening volgt dat ter plaatse van de dichtstbij gelegen woning aan de 
Robbenoordstraat 13, het equivalente geluidsniveau vanwege het inrichtingsgebonden 
verkeer maximaal 46 dB(A) etmaalwaarde bedraagt.  
 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat (voor de beschouwde dichtstbij gelegen woningen) niet 
voldaan kan worden aan de richtwaarden voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de 
maximale geluidsniveaus zoals opgenomen in de VNG-publicatie.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening waarin een goed een woon- en leefklimaat in de 
omgeving wordt verlangd, is het aan te bevelen om de optredende geluidsniveaus naar de 
omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom 
het de geluidsbelastingen in de concrete situatie acceptabel acht. 
 
Om het geluidsniveau te verlagen dienen de volgende voorzieningen te worden toegepast: 
• Scherm 1: woning Robbenoordstraat 13, hoogte 2,7 meter, wordt voldaan aan stap 2 VNG 

publicatie; 
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• Scherm 2: de woningen aan de Robbenoordstraat 9 en de Oosterkruisweg, hoogte 2,4 meter, 
wordt voldaan aan stap 2 VNG publicatie; 

• Het afsluiten van het schoolplein vanaf 19.00 uur tot 07.00 uur (avond- en nachtperiode). 
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BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL 

 



Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Naam Adres PC Pc. toev. Stad Tel Fax E-mail Type Verg.datum Bijz. Dossier Verleend
001 inrichitngsgrens

5-7-2012 16:35:40Geomilieu V1.91



Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bedrijven, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Verlener Handhaver Verg. nr. Rapport nr. Rap.datum Model in ZC Cont Opp
001 False False       4126,33

5-7-2012 16:35:40Geomilieu V1.91



Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf
001 harde bodem   131203,25   550008,95 0,00
002 harde bodem   132033,54   549227,35 0,00
003 harde bodem   131341,58   550113,66 0,00
004 harde bodem   131152,83   549973,47 0,00
005 harde bodem   131073,09   549776,68 0,00

006 harde bodem   131144,21   549837,84 0,00
007 harde bodem   131197,91   549788,77 0,00
008 harde bodem   131217,46   549730,81 0,00
009 harde bodem   131353,67   549701,45 0,00
010 harde bodem   131171,30   549690,28 0,00

011 harde bodem   131213,83   549723,25 0,00
012 harde bodem   131303,69   549714,74 0,00
013 harde bodem   131390,78   549484,04 0,00
014 harde bodem   131268,35   549444,53 0,00
015 harde bodem   131254,83   549453,10 0,00

016 harde bodem   131272,86   549529,73 0,00
017 harde bodem   131119,61   549522,96 0,00
018 harde bodem   131139,44   549471,58 0,00
019 harde bodem   131085,35   549420,64 0,00
020 harde bodem   131120,06   549370,16 0,00

021 harde bodem   131196,68   549430,56 0,00
022 harde bodem   131122,76   549266,49 0,00
023 harde bodem   130983,03   549444,08 0,00
024 harde bodem   131104,28   549526,57 0,00
025 harde bodem   130873,22   549639,91 0,00

026 harde bodem   131055,71   549624,92 0,00
027 harde bodem   131070,08   549624,54 0,00
028 harde bodem   131245,23   549606,67 0,00
029 harde bodem   131195,91   549498,71 0,00
030 harde bodem   130973,77   549633,08 0,00

031 harde bodem   131021,15   549540,26 0,00
032 harde bodem   130969,88   549640,07 0,00
033 harde bodem   131061,83   549694,42 0,00
034 harde bodem   131058,00   549634,74 0,00
001 A7 noord-west zijde   131737,78   549740,01 0,00

002 A7 zuid-oost zijde   131342,40   548591,54 0,00
003 N99 noordzijde   131430,70   549129,69 0,00
004 N99 zuidzijde   130608,20   548948,44 0,00

  130857,62   549172,82 0,00
  130645,03   549282,04 0,00

1   130876,79   549400,27 0,00
2   130862,12   549358,88 0,00
3   130851,12   549396,60 0,00

  131253,32   549173,70 0,00
200 afrit noord-west baan   131533,32   549565,54 0,00

201 oprit HRR   131566,41   549512,47 0,00
001 schoolplein   131145,98   549653,36 0,00
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 1k
001 object   131234,55   549619,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
002 object   131258,12   549618,88     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
003 object   131286,46   549634,93     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
004 object   131265,64   549642,20     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
005 object   131261,38   549659,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

006 object   131232,54   549647,72     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
007 object   131226,77   549662,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
008 object   131211,98   549606,59     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
009 object   131196,18   549597,81     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
010 object   131184,39   549591,80     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

011 object   131168,34   549582,02     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
012 object   131151,29   549573,99     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
013 object   131135,24   549564,46     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
014 object   131118,69   549543,90     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
015 object   131110,91   549574,09     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

020 object   131011,86   549581,26     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
021 object   131021,89   549653,24     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
022 object   130957,69   549614,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
023 object   130972,73   549588,29     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
024 object   130988,03   549562,20     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

025 object   130997,06   549546,66     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
026 object   130927,85   549571,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
027 object   130952,92   549528,85     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
028 object   130976,25   549483,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
029 object   130993,80   549489,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

030 object   131016,37   549487,72     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
031 object   131049,97   549507,03     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
032 object   131069,53   549519,32     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
033 object   131086,84   549530,86     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
034 object   131124,71   549586,03     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

035 object   131135,24   549592,05     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
037 object   131196,68   549559,19     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
038 object   131177,87   549545,65     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
039 object   131166,59   549532,86     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
040 object   131188,15   549526,59     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

041 object   131270,16   549523,08     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
042 object   131278,93   549504,27     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
043 object   131103,89   549507,03     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
044 object   131091,60   549500,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
045 object   131078,06   549492,24     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

046 object   131065,27   549484,71     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
047 object   131049,72   549476,19     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
048 object   131036,93   549468,91     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
049 object   131024,39   549463,15     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
050 object   131005,84   549453,12     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

051 object   130895,75   549543,65     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
052 object   130869,92   549529,60     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
053 object   130844,09   549514,81     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
054 object   130802,21   549493,99     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
055 object   130911,29   549516,06     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

056 object   130870,17   549495,75     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
057 object   130923,83   549493,74     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
058 object   130884,46   549474,43     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
059 object   130836,56   549451,61     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
060 object   130943,39   549462,90     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

061 object   130927,09   549447,35     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
062 object   130904,52   549435,06     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
063 object   130885,97   549424,28     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
064 object   130864,15   549412,49     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
065 object   130963,20   549428,54     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

066 object   130975,99   549408,48     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
067 object   130983,02   549395,69     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
068 object   130990,04   549382,90     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
069 object   130998,06   549366,60     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
070 object   131005,59   549352,80     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

071 object   131016,87   549332,24     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
072 object   130892,99   549389,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
073 object   131021,42   549425,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
074 object   131027,22   549415,15     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
075 object   131061,81   549440,74     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

076 object   131075,80   549447,34     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
077 object   131092,79   549460,33     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
078 object   131106,39   549463,73     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
079 object   131069,20   549424,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
080 object   131025,22   549395,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 1k
081 object   131030,82   549383,56     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
082 object   131036,82   549371,37     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
083 object   131044,81   549362,57     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
084 object   131068,00   549343,58     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
085 object   131076,80   549355,97     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

086 object   131102,19   549364,17     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
087 object   131092,99   549382,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
088 object   131065,74   549399,96     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
089 object   131074,84   549409,24     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
090 object   131090,02   549426,56     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

091 object   131106,62   549436,73     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
092 object   131119,47   549441,02     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
093 object   131135,89   549451,01     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
094 object   131151,96   549453,87     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
095 object   131165,17   549460,83     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

096 object   131183,55   549466,36     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
097 object   131170,52   549437,45     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
098 object   131146,96   549423,70     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
099 object   131110,37   549400,32     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
100 object   131137,78   549473,13     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

101 object   131208,34   549338,41     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
102 object   131274,22   549334,06     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
103 object   131292,24   549372,91     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
104 object   131328,60   549608,16     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
105 object   131292,87   549672,18     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

106 object   131434,58   549661,93     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
107 object   131527,81   549621,84     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
108 object   131539,93   549630,54     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
109 object   131565,41   549645,15     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
110 object   131417,49   549737,45     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

111 object   131413,76   549692,70     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
112 object   131412,20   549747,39     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
113 object   131391,07   549777,54     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
114 object   131752,50   549590,14     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
115 object   131150,54   549738,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

116 object   131105,24   549723,69     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
117 object   131122,58   549758,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
118 object   131159,72   549725,12     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
119 object   131211,74   549749,81     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
120 object   131236,84   549771,85     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

121 object   131237,25   549766,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
122 object   131243,16   549740,63     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
123 object   131233,37   549744,30     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
124 object   131259,89   549762,66     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
125 object   131270,30   549764,09     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

126 object   131097,28   549697,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
127 object   131197,06   549720,28     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
128 object   131168,69   549694,89     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
129 object   131166,77   549690,16     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
130 object   131159,76   549697,87     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

131 object   131151,53   549693,84     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
132 object   131141,90   549680,88     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
133 object   131100,45   549687,70     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
134 object   131107,61   549657,85     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
135 object   131101,08   549678,99     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

136 object   131062,83   549636,63     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
137 object   131077,54   549693,33     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
138 object   131072,21   549690,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
139 object   131070,29   549681,61     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
140 object   131075,83   549682,46     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

141 object   131089,39   549723,44     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
142 object   131074,05   549717,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
143 object   131061,61   549706,56     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
144 object   131053,63   549709,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
145 object   131042,89   549709,63     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

146 object   131042,43   549694,13     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
147 object   131030,00   549695,35     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
148 object   131010,04   549706,56     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
149 object   131002,37   549710,09     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
150 object   130997,46   549713,77     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

151 object   130990,25   549730,50     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
152 object   130999,30   549726,97     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
153 object   131007,74   549724,51     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
154 object   131020,63   549716,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
155 object   131036,29   549711,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 1k
156 object   130977,97   549689,84     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
157 object   131161,89   549604,62     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
158 object   131172,20   549596,10     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
159 object   131158,13   549625,03     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
160 object   131177,95   549668,24     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

161 object   131168,24   549663,88     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
162 object   131206,69   549639,30     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
163 object   131221,64   549622,79     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
164 object   131223,10   549682,37     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
165 object   131255,61   549674,43     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

166 object   130740,93   549222,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
167 object   130724,39   549234,01     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
168 object   130716,92   549244,95     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
169 object   130692,37   549250,28     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
170 object   130690,23   549269,23     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

171 object   130662,75   549217,20     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
172 object   130669,95   549247,62     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
173 object   130643,53   549213,46     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
174 object   130661,15   549196,11     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
175 object   130691,03   549162,76     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

176 object   130649,70   549133,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
177 object   130595,59   549261,13     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
178 object   130558,72   549301,45     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
179 object   130540,81   549289,05     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
180 object   130647,63   549302,14     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

181 object   130652,80   549325,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
182 object   130600,42   549350,38     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
183 object   130655,55   549366,58     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
184 object   130679,33   549295,94     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
185 object   130695,18   549311,79     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

186 object   130716,55   549319,37     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
187 object   130738,94   549328,67     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
188 object   130779,26   549351,42     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
189 object   130827,16   549397,59     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
190 object   130800,63   549382,77     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

191 object   130794,42   549405,86     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
192 object   130793,73   549435,50     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
193 object   130764,44   549419,99     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
194 object   130748,94   549400,00     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
195 object   130739,29   549375,19     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

196 object   130722,06   549368,30     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
197 object   130701,38   549351,07     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
198 object   130680,02   549387,60     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
199 object   130701,38   549403,45     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
200 object   130687,26   549427,23     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

201 object   130677,26   549421,71     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
202 object   130647,28   549396,21     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
203 object   130854,38   549020,89     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
204 object   130868,45   549027,92     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
205 object   130921,41   548965,87     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

200 viaduct   131316,97   549179,59     4,50      4,50 Absoluut 0 dB 0,80
201 viaduct   131353,47   549168,60     4,50      4,50 Absoluut 0 dB 0,80

  131115,97   549643,79     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1   131144,92   549647,97     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
015 object   131099,94   549572,43     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 Lengte Lengte3D
001 hoogtelijn   131437,26   549141,86     0,00           478,77 N/A
002 hoogtelijn   131459,11   549131,37     0,00           809,81 N/A
003 hoogtelijn   131430,04   549121,66     0,00           897,34 N/A
004 hoogtelijn   131430,80   549120,60     0,00           673,69 N/A
006 hoogtelijn   131452,84   549138,65     0,00           735,06 N/A

008 hoogtelijn   131446,25   549115,69     0,00           550,82 N/A
010 hoogtelijn   131237,41   549175,18     0,00           603,21 N/A
011 hoogtelijn   131215,37   549210,79     0,00           755,08 N/A
012 hoogtelijn (Links)   131206,23   549208,57     0,00           763,60 N/A
005 hoogtelijn (Rechts)   131460,33   549132,77     0,00           759,30 N/A

007 hoogtelijn (Rechts)   131460,58   549131,31     0,00           611,30 N/A
009 hoogtelijn (Rechts)   131179,15   549190,73     0,00           710,10 N/A
013   130389,64   549783,79     0,00          1659,12 N/A
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D
001a woning Oosterkruisweg 51   131088,43   549542,66      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
002 a woning Oosterkruisweg 53/55   131120,69   549554,65      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
003 woning Oosterkruisweg 57   131140,56   549567,16      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
004 woning Oosterkruisweg 59   131156,68   549576,66      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
005 woning Oosterkruisweg 61   131171,48   549583,99      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --

006 woning Oosterkruisweg 63   131188,21   549594,26      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
007a woning Robbenoordstraat 13   131068,47   549637,76      0,00 Relatief      1,50 -- -- --
001b woning Oosterkruisweg 51   131093,61   549541,36      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
007b woning Robbenoordstraat 13   131061,96   549640,09      0,00 Relatief      1,50 -- -- --
002 b woning Oosterkruisweg 53/55   131116,70   549548,19      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --

008 a Robbenoordstraat 9   131103,24   549574,27      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
008 b Robbenoordstraat 9   131110,97   549574,75      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
008 c Robbenoordstraat 9   131101,29   549569,42      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- --
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte E Hoogte F
001a -- --
002 a -- --
003 -- --
004 -- --
005 -- --

006 -- --
007a -- --
001b -- --
007b -- --
002 b -- --

008 a -- --
008 b -- --
008 c -- --
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte HDef. Type Richt. Hoek
001 luchtbehandelingskast     0,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
002b de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001i de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002a de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002c de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

002f de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002e de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002d de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001h de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001c de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

001b de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001a de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001d de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001g de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001f de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

001e de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003m Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004m de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003n Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003k Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003l Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003o Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003r Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003s Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003p Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003q Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003d Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003e Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003c Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003a Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003b Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003i Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003j Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003h Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003f Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003g Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004n de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004k de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004l de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004o de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

004r de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004s de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004p de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004q de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004j de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

004c de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004d de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004a de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004b de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004e de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

004h de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004i de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004f de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004g de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005h kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

005g kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005f kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005e kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005a kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005b kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

005c kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005d kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006a BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006e BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006b BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

006c BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006d BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
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Bijlage 2: invoergegevens

Model: 20123641 M01 LArLT
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
001 12,000  2,643  2,643   72,00   73,00   64,00   74,00   73,00   71,00   67,00   61,00   80,26
002b  1,000 -- --   39,77   47,77   56,77   66,77   74,77   78,77   66,77   61,77   80,68
001i  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68
002a  1,000 -- --   39,77   47,77   56,77   66,77   74,77   78,77   66,77   61,77   80,68
002c  1,000 -- --   39,77   47,77   56,77   66,77   74,77   78,77   66,77   61,77   80,68

002f  1,000 -- --   39,77   47,77   56,77   66,77   74,77   78,77   66,77   61,77   80,68
002e  1,000 -- --   39,77   47,77   56,77   66,77   74,77   78,77   66,77   61,77   80,68
002d  1,000 -- --   39,77   47,77   56,77   66,77   74,77   78,77   66,77   61,77   80,68
001h  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68
001c  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68

001b  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68
001a  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68
001d  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68
001g  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68
001f  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68

001e  1,000 -- --   47,77   55,77   64,77   74,77   82,77   86,77   74,77   69,77   88,68
003m  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
004m  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
003n  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003k  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91

003l  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003o  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003r  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003s  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003p  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91

003q  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003d  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003e  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003c  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003a  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91

003b  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003i  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003j  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003h  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
003f  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91

003g  1,000 -- --   41,00   49,00   58,00   68,00   76,00   80,00   68,00   63,00   81,91
004n  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004k  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004l  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004o  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69

004r  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004s  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004p  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004q  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004j  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69

004c  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004d  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004a  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004b  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004e  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69

004h  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004i  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004f  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
004g  1,000 -- --   50,78   58,78   67,78   77,78   85,78   89,78   77,78   72,78   91,69
005h  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91

005g  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
005f  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
005e  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
005a  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
005b  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91

005c  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
005d  1,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
006a  0,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
006e  0,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
006b  0,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91

006c  0,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
006d  0,500 -- --   38,00   46,00   55,00   65,00   73,00   77,00   65,00   60,00   78,91
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Bijlage 2: Invoergegevens

Model: 20123641 M02 LAmax
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte HDef. Type Richt. Hoek
001 luchtbehandelingskast     0,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00
002b de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001i de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002a de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002c de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

002f de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002e de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
002d de Branding groep 1-2, 3 k. per bron (18st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001h de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001c de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

001b de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001a de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001d de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001g de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
001f de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

001e de Branding groep 3-8, 3 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003m Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004m de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003n Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003k Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003l Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003o Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003r Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003s Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003p Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003q Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003d Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003e Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003c Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003a Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003b Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003i Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003j Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003h Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
003f Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

003g Om de Oost groep 1-2, 4 k. per bron (4st)     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004n de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004k de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004l de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004o de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

004r de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004s de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004p de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004q de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004j de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

004c de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004d de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004a de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004b de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004e de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

004h de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004i de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004f de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
004g de Branding groep 3-8, 6 k. per bron     1,20 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005h kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

005g kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005f kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005e kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005a kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005b kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

005c kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
005d kdv peutergroep, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006a BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006e BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006b BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00

006c BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
006d BS, 2 k. per bron     0,90 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00
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Bijlage 2: Invoergegevens

Model: 20123641 M02 LAmax
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
001 12,000  2,643  2,643   82,00   83,00   74,00   84,00   83,00   81,00   77,00   71,00   90,26
002b  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
001i  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
002a  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
002c  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

002f  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
002e  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
002d  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
001h  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
001c  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

001b  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
001a  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
001d  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
001g  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
001f  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

001e  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003m  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004m  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003n  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003k  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

003l  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003o  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003r  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003s  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003p  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

003q  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003d  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003e  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003c  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003a  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

003b  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003i  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003j  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003h  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
003f  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

003g  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004n  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004k  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004l  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004o  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

004r  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004s  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004p  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004q  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004j  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

004c  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004d  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004a  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004b  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004e  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

004h  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004i  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004f  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
004g  1,000 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
005h  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

005g  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
005f  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
005e  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
005a  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
005b  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

005c  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
005d  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
006a  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
006e  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
006b  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91

006c  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
006d  1,500 -- --   66,00   74,00   83,00   93,00  101,00  105,00   93,00   88,00  106,91
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Bijlage 2: Invoergegevens

Model: 20123641 M03 Indirect
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Totaal aantal Wegdek LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) V(LV) V(MV)
007 Robbennoordstraat      0,00 W49a     11,50 -- -- -- -- -- -- -- --  30  30
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Bijlage 2: Invoergegevens

Model: 20123641 M03 Indirect
20123641 R02.V01 geluidsuitstraling bredeschool - 20123641 Brede school Den Oever

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam V(ZV)
007  30
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BIJLAGE 3 BEREKENINGSRESULTATEN 

 
 
 
 
 



Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 20123641 M01 LArLT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 46,74 21,17 18,16 46,74
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 49,04 27,72 24,71 49,04
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 45,89 20,35 17,34 45,89
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 48,21 25,74 22,73 48,21
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 45,69 24,68 21,67 45,69

002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 48,55 28,51 25,50 48,55
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 30,22 13,25 10,24 30,22
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 33,51 22,44 19,43 33,51
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 46,07 25,29 22,28 46,07
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 50,10 29,77 26,76 50,10

004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 42,27 25,54 22,53 42,27
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 49,69 30,01 27,00 49,69
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 42,68 26,98 23,97 42,68
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 48,55 29,78 26,77 48,55
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 39,63 25,25 22,24 39,63

006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 45,79 28,43 25,42 45,79
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 54,37 25,69 22,68 54,37
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 38,78 24,36 21,35 38,78
008 a_A Robbenoordstraat 9 1,50 56,46 24,74 21,73 56,46
008 a_B Robbenoordstraat 9 4,50 57,08 29,56 26,55 57,08

008 b_A Robbenoordstraat 9 1,50 54,34 24,97 21,96 54,34
008 b_B Robbenoordstraat 9 4,50 54,85 30,02 27,01 54,85
008 c_A Robbenoordstraat 9 1,50 44,48 20,25 17,24 44,48
008 c_B Robbenoordstraat 9 4,50 45,64 23,33 20,32 45,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 20123641 M02 LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 62,47 32,97 32,97
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 64,55 39,52 39,52
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 62,95 32,15 32,15
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 65,21 37,54 37,54
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 65,56 36,48 36,48

002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 67,17 40,31 40,31
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 46,30 25,05 25,05
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 48,98 34,24 34,24
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 62,73 37,09 37,09
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 67,32 41,57 41,57

004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 64,42 37,34 37,34
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 67,97 41,81 41,81
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 65,94 38,78 38,78
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 67,43 41,58 41,58
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 62,26 37,05 37,05

006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 65,02 40,23 40,23
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 72,43 37,50 37,50
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 54,78 36,16 36,16
008 a_A Robbenoordstraat 9 1,50 76,15 36,54 36,54
008 a_B Robbenoordstraat 9 4,50 75,77 41,36 41,36

008 b_A Robbenoordstraat 9 1,50 74,87 36,77 36,77
008 b_B Robbenoordstraat 9 4,50 74,59 41,81 41,81
008 c_A Robbenoordstraat 9 1,50 63,37 32,05 32,05
008 c_B Robbenoordstraat 9 4,50 63,57 35,13 35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3: Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 20123641 M03 Indirect

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 40,16 -- -- 40,16
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 40,53 -- -- 40,53
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 44,82 -- -- 44,82
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 44,78 -- -- 44,78
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 36,88 -- -- 36,88

002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 37,62 -- -- 37,62
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 42,47 -- -- 42,47
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 42,66 -- -- 42,66
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 31,34 -- -- 31,34
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 33,04 -- -- 33,04

004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 24,56 -- -- 24,56
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 26,32 -- -- 26,32
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 22,91 -- -- 22,91
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 24,29 -- -- 24,29
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 20,40 -- -- 20,40

006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 23,43 -- -- 23,43
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 42,70 -- -- 42,70
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 45,84 -- -- 45,84
008 a_A Robbenoordstraat 9 1,50 41,59 -- -- 41,59
008 a_B Robbenoordstraat 9 4,50 41,31 -- -- 41,31

008 b_A Robbenoordstraat 9 1,50 23,92 -- -- 23,92
008 b_B Robbenoordstraat 9 4,50 25,78 -- -- 25,78
008 c_A Robbenoordstraat 9 1,50 45,30 -- -- 45,30
008 c_B Robbenoordstraat 9 4,50 45,31 -- -- 45,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4: rekenresultaten na voorziening

Rapport: Resultatentabel
Model: 20123641 M01 LArLT, toepassing scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 45,38 21,17 18,16 45,38
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 44,43 20,35 17,34 44,43
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 40,24 24,68 21,67 40,24
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 30,56 13,25 10,24 30,56
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 41,16 25,29 22,28 41,16

004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 39,49 25,54 22,53 39,49
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 39,38 26,98 23,97 39,38
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 39,43 25,25 22,24 39,43
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 45,21 25,69 22,68 45,21
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 37,18 24,36 21,35 37,18

008 a_A Robbenoordstraat 9 1,50 43,35 24,74 21,73 43,35
008 b_A Robbenoordstraat 9 1,50 44,24 24,97 21,96 44,24
008 c_A Robbenoordstraat 9 1,50 39,78 20,25 17,24 39,78
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 49,31 27,72 24,71 49,31
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 48,41 25,74 22,73 48,41

002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 47,97 28,51 25,50 47,97
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 33,96 22,44 19,43 33,96
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 50,00 29,77 26,76 50,00
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 49,42 30,01 27,00 49,42
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 47,77 29,78 26,77 47,77

006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 45,72 28,43 25,42 45,72
008 a_B Robbenoordstraat 9 4,50 57,25 29,56 26,55 57,25
008 b_B Robbenoordstraat 9 4,50 54,90 30,02 27,01 54,90
008 c_B Robbenoordstraat 9 4,50 46,31 23,33 20,32 46,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 13:35:40Geomilieu V1.91



Bijlage 4: rekenresultaten na voorziening

Rapport: Resultatentabel
Model: 20123641 M02 LAmax, toepassing scherm

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: direct

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001a_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 60,41 32,97 32,97
001a_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 63,92 39,52 39,52
001b_A woning Oosterkruisweg 51 1,50 60,25 32,15 32,15
001b_B woning Oosterkruisweg 51 4,50 63,12 37,54 37,54
002 a_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 56,08 36,48 36,48

002 a_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 65,72 40,31 40,31
002 b_A woning Oosterkruisweg 53/55 1,50 52,01 25,05 25,05
002 b_B woning Oosterkruisweg 53/55 4,50 48,51 34,24 34,24
003_A woning Oosterkruisweg 57 1,50 60,25 37,09 37,09
003_B woning Oosterkruisweg 57 4,50 67,30 41,57 41,57

004_A woning Oosterkruisweg 59 1,50 58,49 37,34 37,34
004_B woning Oosterkruisweg 59 4,50 67,94 41,81 41,81
005_A woning Oosterkruisweg 61 1,50 57,35 38,78 38,78
005_B woning Oosterkruisweg 61 4,50 66,84 41,58 41,58
006_A woning Oosterkruisweg 63 1,50 62,26 37,05 37,05

006_B woning Oosterkruisweg 63 4,50 65,02 40,23 40,23
007a_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 64,90 37,50 37,50
007b_A woning Robbenoordstraat 13 1,50 52,58 36,16 36,16
008 a_A Robbenoordstraat 9 1,50 60,85 36,54 36,54
008 a_B Robbenoordstraat 9 4,50 75,77 41,36 41,36

008 b_A Robbenoordstraat 9 1,50 62,86 36,77 36,77
008 b_B Robbenoordstraat 9 4,50 74,14 41,81 41,81
008 c_A Robbenoordstraat 9 1,50 57,04 32,05 32,05
008 c_B Robbenoordstraat 9 4,50 64,64 35,13 35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 13:37:32Geomilieu V1.91
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1. Inleiding 

In opdracht van Westerwaard Wonen heeft CSO Adviesbureau en verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan
de Robbenoordstraat 11 te Den Oever. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

Aanleiding voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie ten
behoeve van de realisatie van een Brede School. Voor de ontwikkeling is een bestemmingswijziging alsmede de
aanvraag van een bouwvergunning noodzakelijk.

Het doel van het uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en het
beoordelen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een historisch vooronderzoek conform NEN 5725 en een
bodemonderzoek conform NEN 5740.

In hoofdstuk 2 worden de gegevens van de locatie gepresenteerd alsmede de resultaten van het vooronderzoek en
de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden
besproken, de certificering en de kwaliteitsborging. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten besproken.
In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en in hoofdstuk 6 volgen de conclusies.

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 9.
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2. Achtergronden

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op basisniveau een beperkt historisch vooronderzoek verricht conform
de NEN 5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009)
verricht. Tijdens het vooronderzoek is een locatie-inspectie uitgevoerd en zijn gegevens over de locatie
opgevraagd bij de milieudienst Kop van Noord-Holland. Daarnaast zijn gegevens over de bodemopbouw en
geohydrologie en gegevens over de (financieel-)juridische situatie verzameld.

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden heeft een interview plaatsgevonden met een oudere gebruiker van
de Jeu de Boulesbaan op het terrein. Ook zijn diverse historische topografische kaarten op www.watwaswaar.nl
en Google Earth geraadpleegd. De kadastrale gegevens zijn opgevraagd bij het Kadaster. De resultaten van het
vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen.

2.1 Locatiegegevens

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen: 
• adres : Robbenoordstraat 11 te Den Oever      
• oppervlakte : 3.625 m2 (755 m2 bebouwd en 2.240 m2 verhard)
• kadastrale gegevens : kadastrale gemeente Wieringen, sectie A, nummers 4006, 4536, 4108, 5026  
• voormalig gebruik : agrarisch
• huidig gebruik : sporthal, tennisbanen met accommodatie en jeu-de-boules-banen
• toekomstig gebruik : brede school
• verhardingen : klinkerbestrating, grind (jeu-de-boules-banen) en gravel (tennisbanen)
• gedempte sloten : voor zover bekend zijn geen gedempte sloten op de locatie aanwezig
• asbest : onbekend, eventueel funderingsmateriaal onder verharding of gravel is 

  verdachte voor verontreiniging met asbest. Tevens kan mogelijk asbesthoudend 
  materiaal zijn gebruikt in de bebouwing (sporthal). Aangezien echter nog geen 
  sprake is (geweest) van sloopt of verwering, zal dit geen bodemverontreiniging 
  tot gevolg hebben gehad. 

De locatie-inspectie van de onderzoekslocatie is uitgevoerd op d.d. 4 april 2012. Enkele foto’s zijn opgenomen in
bijlage 10. In bijlage 2 is een gedetailleerd beeld gepresenteerd. Tijdens de locatie-inspectie zijn op de
onderzoekslocatie aan de oppervlakte geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Op de locatie is een tenniscomplex, sporthal en jeu-de-boules-baan aanwezig. Het tenniscomplex bestaat uit twee
speelvelden van gravelverharding. Ten oosten van deze banen bevindt zich het clubgebouw en het terras van de
tennisvereniging. Het clubgebouw is aangebouwd aan de naastliggende sporthal (1969). Het oprit van de
Robbenoordstraat richting de sporthal alsmede het voorliggende terrein is verhard met klinkers. Tussen oprit en
tennisbanen ligt de jeu-de-boules-baan, welke is voorzien van grindverharding. De strook langs de zuid- en
westgrens van het plangebied is onverhard.
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2.2 Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken

Ter plaatse van het plangebied is in 2001 een indicatieve partijkeuring uitgevoerd op in-situ deelpartijen te
ontgraven grond (De Vries & Van de Wiel Milieutechniek, 24 oktober 2011, kenmerk 01-8100-1269). De
bemonsterde partij bestaat uit een drietal deelpartijen:

• deelpartij 1: groenstrook aan de linkerzijde van het toegangspad naar de sporthal
• deelpartij 2: doorsteek tussen sporthal en Vikingsschip
• deelpartij 3: grasveld aan de achterzijde van de sporthal

De grond bestond voornamelijk uit licht kleiig humeus zand en is plaatselijk licht puinhoudend. In totaal is één
mengmonster samengesteld, welke is geanalyseerd op het NEN-pakket en indicatief getoetst aan het
Bouwstoffenbesluit. Op basis van indicatieve toetsing is op basis van de “Ministeriele Vrijstellingsregeling” (het
PAK-gehalte is licht verhoogd) beoordeeld als schone grond en kan multifunctioneel worden toegepast.

In de directe omgeving (< 100 meter) van de het plangebied zijn in het verleden vier bodemonderzoek
uitgevoerd:
• ten westen van het plangebied: Breehornstraat / Robbenoordstraat 2 te Den Oever, Indicatief onderzoek,

Geomechanica, 2009-09-10, GR1911000006;
Zintuiglijk zijn in de bovengrond drie stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen, deze zijn niet
geanalyseerd. De bovengrond is gruis- en puinhoudend, géén van de geanalyseerde parameters overschrijdt de
achtergrondwaarde. Ondergrond en grondwater zijn niet onderzocht. Een mengmonster van de bovengrond is
geanalyseerd op asbest, waarbij geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. Omdat in de kleine fractie geen
asbest is aangetoond en omdat er van de fractie groter dan 16mm slechts 3 stukjes zijn aangetroffen is het niet
waarschijnlijk dat de interventiewaarde wordt overschreden.
• ten oosten van het plangebied: Orienterend bodemonderzoek op een deel van het perceel aan de

Vlieterstraat 8 te Den Oever (locatiecode 4620224), HB Adviesbureau, 2003-02-24, GR0462000008,
• ten oosten van het plangebied: Aanvullend bodemonderzoek op een deel van het perceel aan de

Vlieterstraat 8 te Den Oever, HB Adviesbureau, 2004-08-09, GR0462000007,
Op de locatie is een bovengrondse HBO-tank verwijderd, een ondergrondse HBO-tank is verwijderd en een
ondergrondse gasolietank is gereinigd en afgevuld met zand.  De daken van de bebouwing op de locatie bestaan
uit asbestverdacht materiaal, op het maaiveld en in de opgeboorde grond is zintuiglijk geen asbestverdacht
materiaal waargenomen. De bovengrond is tot volledig puinhoudend, de ondergrond is tot uiterst puinhoudend.
Ter plaatse van de (voormalige) tanks is in de ondergrond matige tot sterke olie-watereactie, zwakke oliegeur en
matig tot sterke geur van diesel en/of HBO waargenomen. De ondergrond is vermoedelijk niet boven de
interventiewaarde verontreinigd. Minimaal 95 m3 grondwater is verontreinigd, waarvan 30 m3 sterk
verontreinigd. De verontreiniging is voldoende onderzocht in het kader van de Wbb. Er is sprake van een sterke
verontreiniging van de bodem met een beperkte omvang. Geen sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.
• ten zuiden van het plangebied: orienterend bodemonderzoek Oosterkruisweg 62, HB Adviesbureau,

GR0462000244
• ten zuiden van het plangebied: verkennend bodemonderzoek Oosterkruisweg 66-70, T & A Survey,

GR0462000272

In de omgeving zijn geen HBB-locaties bekend (historisch bodem bestand).

Volgens www.bodemloket.nl is ter plaatse van Zwinstraat 63 in 1998 een bodemverontreiniging ter plaatse van
een voormalige busremise met dieselpomp (sinds 1930) voldoende gesaneerd. 
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2.3 Historische locatiegegevens

Den Oever is gesitueerd in de oostelijke hoek van het voormalige eiland Wieringen in de Zuiderzee.  In de jaren
'20 van de vorige eeuw is de aansluiting van het eiland Wieringen, de aanleg van de Afsluitdijk en drooglegging
van de Wieringermeer (ten zuiden van Wieringen) gerealiseerd.

Op www.watwaswaar.nl zijn diverse historische kaarten bekeken, de aandachtspunten hieruit zijn:
• 1811 – 1832 : het dorp ligt ten noordoosten van het plangebied tegen de dijk, ter plaatse van plangebied

is sprake van akkerland
• 1887: inpoldering van de zuidkant van Wieringen, de nieuw-landse polder
• 1951: de Zwinstraat is aangelegd ten zuiden van het plangebied, het dorp is middels lintbebouwing

uitgebreid langs de Hofstraat. Het plangebied betreft agrarisch bouwland
• 1961: het dorp is tussen de bestaande lintbebouwingen verder volgebouwd, het plangebied betreft nog

steeds agrarisch bouwland
• 1971: alle huidige wegen rondom het plangebied zijn aangelegd, omgeving is bebouwd. Het plangebied

is echter nog steeds landbouwgrond en ter plaatse van de tennisbanen lijkt een klein schuurtje te staan.
De sporthal is echter wel 1969 gebouwd, maar mogelijk niet op de topografische kaart verwerkt

• 1983: situatie zoals huidig

Met betrekking tot de locatie en de directe omgeving zijn geen gegevens bekend uit het Wet milieubeheerarchief/
Hinderwetarchief. Uit het gemeentelijke tankarchief blijkt dat ter plaatse geen ondergrondse opslagtanks
aanwezig zijn (geweest). In de noordwestelijke hoek van de sporthal is een schoorsteen aanwezig, onbekend is of
men in het verleden op anders dan gas verwarmd heeft.

In het vooronderzoek zijn milieuhygiënisch gezien geen potentieel verdachte voormalige activiteiten naar voren
gekomen. Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden heeft een oudere gebruiker van de jeu-de-boules-baan
verteld dat ter plaatse van kinderopvang Het Vikingsschip tot 1985 een scheepsmotorenfabriek gevestigd is
geweest. Hiermee zal bij de situering van boringen rekening worden gehouden, evenals met de aanwezige
grondwaterverontreiniging op het perceel ten oosten van het plangebied.

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De  onderstaande  gegevens  zijn  ontleend  aan  de  Grondwaterkaart  voor  Nederland  (kaartblad  14  F)  en  het
hydrogeologisch model REGIS van TNO, te raadplegen via www.dinoloket.nl. Het maaiveld op de locatie ligt op
circa 0,2 m+NAP. Op basis van beschikbaar kaartmateriaal bedraagt de verwachte grondwaterstand circa 0,5 –
1,0 m-mv. De regionale bodemopbouw kan globaal als volgt worden geschematiseerd:

Tabel 1 Regionale bodemopbouw
Diepte t.o.v. NAP (meter) Geologische omschrijving Bodemsoort

+0,2 tot -5,0 Freatisch pakket Zand, kleilagen

-5,0 tot -21 1ste scheidende laag Klei, keileem

-21 tot -110 Tweede watervoerend pakket
Zand

-110 tot -168 Derde watervoerend pakket

> -168 Ondoorlatende basis Klei, zandige klei, slibhoudende fijne zanden
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Ter plaatse van het voormalige eiland is geen sprake van een eerste watervoerend pakket, maar van een freatisch
pakket. De regionale horizontale stromingsrichting van het grondwater in het tweede en derde watervoerende
pakket is noordelijk.

De doorlatendheid van het freatische pakket is 10 tot 30 m2/d, die van het tweede watervoerende pakket bedraagt
1.000 tot 5.000 m2/dag.

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (bron: PMV provincie Noord-
Holland). Binnen 20 kilometer rondom het plangebied is geen grondwaterbeschermingsgebied aanwezig.

In de omgeving van het plangebied worden geen dermate grote hoeveelheden grondwater onttrokken dat de
stromingsrichting in het watervoerend pakket kan worden beïnvloed.

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als onverdacht met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform strategie ONV uit de
NEN 5740 (strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, januari 2009).

Aangezien het vermoeden bestaat dat onder de gravelverharding ter plaatse van de tennisbanen een fundering
van puin, slakken of granulaat aanwezig is, zullen deze als aparte (onverdachte) locatie worden onderzocht.

Met de situering van de boringen zal rekening worden gehouden met de voormalige scheepsmotorenfabriek ten
noorden van het plangebied en de aanwezige grondwaterverontreiniging op oostelijk gelegen belendend perceel.

De bovenstaande hypothese is met het bodemonderzoek getoetst. In de volgende hoofdstukken komen de
uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de resultaten daarvan aan bod.

2.6 Bodembeleid

Sinds begin 2012 maakt de voormalige gemeente Wieringen deel uit van de gemeente Hollands Kroon. Door de
milieudienst Kop van Noord-Holland is in 2008 op basis van de Vrijstellingsregeling grondverzet voor de
gemeenten Ama Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe een intergemeentelijke
bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan opgesteld. De looptijd van deze intergemeentelijke
bodemkwaliteitskaart is maximaal 1 juni 2013. Er kan niet zonder meer verlengd worden vanwege nieuwe
regelgeving. De bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan van de gemeente Wieringen is
opgesteld in 2003, verlengd in 2008 en heeft een looptijd tot 1 juli 2013 en is daarna aan herziening toe. In 2013
zal derhalve een nieuwe intergemeentelijke bodemkwaliteitskaart worden opgesteld voor de gehele gemeente.

Vanwege de gemeente herindeling is het niet mogelijk gebleken de bodemkwaliteitskaart behorende bij het BBP
met daarin opgenomen achtergrondgehalten (Lokale Maximale Waarden) op te vragen bij de Milieudienst. 
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3. Uitgevoerd onderzoek

3.1 Onderzoeksopzet

Op basis van de in § 2.5 vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is het volgende onderzoeksprogramma
uitgevoerd:

Tabel 2: Onderzoeksprogramma
Locatie Veldwerk Analyses

Boring tot
0,5 m-mv

Boring tot
grondwater

Peilbuis
(1,5-2,5 m-mv)

Bovengrond Ondergrond Grondwater

Tennisbanen
(1.200 m²)

6x 1x 1x 1x standaardpakket
grond

1x standaardpakket
grond

1x standaardpakket
grondwater

Overig terrein
(3.200 m²)

10x 2x 1x 2x standaardpakket
grond

1x standaardpakket
grond

1x standaardpakket
grondwater

Toelichting tabel:
• m-mv: meter min maaiveld
• boring tot grondwater: minimaal 1,0 en maximaal 2,0 m-mv
• Standaardpakket grond: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, PCB, minerale olie,

organisch stof en lutum
• Standaardpakket grondwater: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige aromatische

koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie

Aangezien de gravelverharding op de tennisbanen recentelijk was onderhouden en een dicht netwerk van
electriciteits- en drainageleidingen onder de verharding is aanwezig is, is volstaan met het plaatsen van 3
boringen in de gravelverharding. De overige boringen zijn schuin geboord aan de buitenzijde van de
tennisbanen, strak tegen de verharding aan.

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het doen van waarnemingen
tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief en valt niet onder het BRL
SIKB 2000 certificaat. Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 heeft geen onderdeel uitgemaakt van dit
onderzoek.

3.2 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek

CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is door SGS Intron gecertificeerd voor de ISO9001-en de
14001-normen, voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 en de SC-540. 

CSO heeft de veldwerkzaamheden uitbesteedt aan veldwerkbedrijf Sialtech Europe B.V. Sialtech is door SGS
Intron gecertificeerd voor de ISO 9001, VCA **, BRL  SIKB 1000, 2000, 2100 en 6000. De
veldwerkzaamheden zijn op 4 april 2012 uitgevoerd door CSO vestiging Assen onder het BRL SIKB 2000
certificaat (protocol 2001) door de erkende veldwerker S.Y. Hofman, geassisteerd door Vincent van de Bosch.
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De bemonstering van het grondwater is op 12 april 2012 uitgevoerd door  Sialtech vestiging Assen onder het
BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerker S.Y. Hofman. Tijdens de
watermonstername zijn tevens drie aanvullende boringen geplaatst (conform protocol 2001).

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO Adviesbureau, Sialtech, of de overige aan deze
bedrijven gelieerde ondernemingen, wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit de BRL SIKB 2000.

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen beschreven
in de BRL SIKB 2000.

De verrichte boringen en peilbuizen zijn ingemeten ten opzichte van een vast punt en op de tekening van bijlage
2 weergegeven.

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd:
• wanneer zintuiglijke verontreinigingen zijn aangetroffen, zijn de boringen (indien mogelijk) doorgezet tot

0,5 meter beneden de zintuiglijke verontreiniging;
• bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij bodemmateriaal uit

zintuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of verontreinigingsgraad) niet met elkaar is
vermengd;

• om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve geurwaarnemingen verricht. Om de
eventuele aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kunnen
detecteren is gebruik gemaakt van mobiele koolwaterstofdetectors (type ACTA) en/of olie-watertesten;

• het grondwater is minimaal één week na plaatsing van de peilbuiszen bemonsterd;
• de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) van het grondwater zijn voorafgaand aan de

grondwaterbemonstering in het veld gemeten;
• de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het IEC 17025 geaccrediteerde en AS3000 erkende laboratorium
Eurofins Analytico te Barneveld. De grond- en grondwatermonsters in dit onderzoek zijn zover van toepassing
geanalyseerd conform de AS3000 (zie bijlage 5 en 6).

De selectie van de bodemmonsters heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen en herkomst.
De analyses zijn uitgevoerd zoals weergegeven in tabel 2. Uitgezonderd de onderstaande aanvullende punten:
• vanwege het zintuiglijk waarnemen van een zwakke olie-watereactie in de bovengrond ter plaatse van

peilbuis 11, is aanvullend een extra diepe boring (22) geplaatst tussen peilbuis 11 en de sporthal, om te
verifieren of sprake kan zijn van een grotere verontreiniging met minerale olie. In de ondergrond (0,8 – 2,0
m-mv) is een zwak tot matige olie-watereactie aangetoond. Derhalve is de verdachte bodemlaag aanvullend
geanalyseerd op het gehalte minerale olie;

• ondanks dat uit de analyse bleek dat de zintuiglijk verontreinigde ondergrond analytisch slechts licht
verontreinigd is met minerale olie, zijn tijdens de grondwatermonstername nog drie aanvullende diepe
boringen geplaatst rondom de zintuiglijke verontreinigde boring 22, om uit te sluiten dat sprake is van een
uitloper van een sterkere bodemverontreiniging. Omdat hierin zintuiglijk geen verontreinigd is aangetoond,
zijn geen analyses uitgevoerd.

De selectie van monsters voor analyse en de wijze waarop de mengmonsters zijn samengesteld is weergegeven
in onderstaande tabellen.
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Tabel 3: Analyseprogramma grondmonsters
Monster Boringen Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 

MM1 OG 22 0,8 – 1,5 Zintuiglijke verontreiniging Minerale olie incl. organische stof 

MM2 BG 05, 07, 08, 09, 10 circa 0,0 – 0,5 Bovengrond ter plaatse van gravel ,
plaatselijk zwak slakhoudend

Standaardpakket grond

MM3 OG 07, 09 circa 0,5 – 1,6 Ondergrond ter plaatse van gravel Standaardpakket grond

MM4 BG 01, 03, 13, 21 circa 0,2 – 0,8 Bovengrond klei overig terrein Standaardpakket grond

MM5 BG 12, 14, 16 t/m 22 circa 0,0 – 0,5 Bovengrond zand overig terrein Standaardpakket grond

MM6 OG 11, 15, 20 circa 0,8 – 1,9 Ondergrond overig terrein Standaardpakket grond

Tabel 4: Analyseprogramma grondwatermonsters
Monster Peilbuis Filter  (m-mv) Motivatie Analyse 

01 09 2,0 – 3,0 Grondwater gravelverharding Standaardpakket grondwater 

02 11 2,0 – 3,0 Grondwater overig terrein, zintuiglijke
verontreiniging met minerale olie 

Standaardpakket grondwater 
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4. Resultaten

4.1 Veldonderzoek

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De
boorprofielbeschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in bijlage 4. De gegevens die deze boringen
hebben opgeleverd bevestigen het geologische en geohydrologische profiel van de bodem, zoals beschreven in
hoofdstuk 2. De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend voor de
regio en zijn weergegeven in tabel 6. Het grondwater is aangetroffen op 1,3 m-mv.

De zintuiglijke waarnemingen die zijn gedaan tijdens uitvoering van het veldwerk en kunnen duiden op de
aanwezigheid van bodemverontreiniging en zijn per boring in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 5: Afwijkende zintuiglijke waarnemingen
Boring Traject

(m-mv)
Einddiepte
(m-mv)

Grondsoort Zintuiglijke waarneming

01 0,0 – 0,01 0,8 - volledig grind
01 0,01 – 0,3 0,8 - volledig gravel
03 0,0 – 0,01 0,8 - volledig grind
03 0,01 – 0,3 0,8 - volledig gravel
05 0,0 – 0,08 0,7 - volledig gravel 
05 0,08 – 0,13 0,7 - volledig slakken
05 0,13 – 0,4 0,7 zand matig slakken
07 0,0 – 0,05 2,0 - volledig gravel
07 0,05 – 0,5 2,0 zand zwak slakken
10 0,0 – 0,08 0,5 - volledig gravel 
10 0,08 – 0,15 0,5 - volledig slakken
10 0,15 – 0,5 0,5 zand gestaakt
11 0,3 – 0,8 3,0 klei zwakke olie-waterreactie, resten puin, sporen slakken
22 0,8 – 1,0 2,5 klei matige olie-waterreactie,  zwak puin
22 1,0 – 1,5 2,5 klei matige olie-waterreactie 
22 1,5 – 2,0 2,5 klei zwakke olie-waterreactie

Tabel 6: Grondwater veldmetingen
Peilbuis Plaatsingsdatum Bemonsteringsdatum

(m-mv)
Filtertraject (m-mv) GWS (m-mv) pH Ec

09 04-04-2012 12-04-2012 2,0 – 3,0 1,3 6.6 606.0
11 04-04-2012 12-04-2012 2,0 – 3,0 1,3 6.7 638.0
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4.2 Laboratoriumonderzoek 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- en
interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden
voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de
streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, in werking
getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67).

De betekenis van deze waarden is als volgt:
• Achtergrondwaarde grond / streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaarde

voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet verontreinigde bodem. Wanneer
een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht
verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging;

• Tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrond- of
streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd
gehalte of matige verontreiniging genoemd;

• Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over
een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 7. Voor grondmonsters zijn de achtergrond- en
interventiewaarden gecorrigeerd voor het gehalte organische stof en lutum, welke in het laboratorium zijn
vastgesteld. De (gecorrigeerde) toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 7.

Aangezien op de locaties grondverzet gaat plaatsvinden, is tevens indicatief getoetst aan de (generieke)
maximale waarden voor wonen en industrie uit de Regeling Bodemkwaliteit (van 20 december 2007). Indien de
aangetroffen gehalten voldoen aan de maximale waarden voor wonen of industrie, komt de grond in aanmerking
om in de desbetreffende gebieden her te gebruiken. Deze gebieden moeten dan zijn aangewezen in de
bodemfunctieklassekaart van de gemeente waar de grond wordt toegepast. Of dit daadwerkelijk mogelijk is,
hangt af van het lokale beleid voor hergebruik van grond.

4.2.1 Grond

De analysecertificaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 5. In onderstaande tabel is een
samenvatting van de toetsing van analyseresultaten weergegeven. Enkel de verhoogde gehalten zijn
weergegeven, in bijlage 7 zijn de volledige toetsingen opgenomen. In tabel 7 is tevens de indicatieve toetsing aan
het Besluit Bodemkwaliteit weergegeven.
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Tabel 7: Getoetste gehaltes in grond
Monster Boringen Diepte (m-mv) Toetsing aan Wbb (gehalte in mg/kg d.s.) Indicatieve toetsing aan Bbk 

MM1 OG 22 0,8 – 1,5 ■ Minerale olie (55) Maximale Waarde industrie

MM2 BG 05, 07, 08, 09, 10 circa 0,0 – 0,5 ■ Kobalt (12), zink (69) Maximale Waarde Wonen

MM3 OG 07, 09 circa 0,5 – 1,6 - Vrij toepasbaar

MM4 BG 01, 03, 13, 21 circa 0,2 – 0,8 - Vrij toepasbaar

MM5 BG 12, 14, 16 t/m 22 circa 0,0 – 0,5 ■ PCB's (0,012), PAK (2,3) Maximale Waarde Industrie

MM6 OG 11, 15, 20 circa 0,8 – 1,9 - Vrij toepasbaar

Bbk Besluit Bodemkwaliteit
■ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde;
■■ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde;
■■■ het gehalte is groter dan de interventiewaarde;
- geen verhoogde gehalten aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde (AW2000)

4.2.2 Grondwater

De analysecertificaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 6.  In onderstaande tabel is een
samenvatting van de toetsing van analyseresultaten weergegeven. Enkel de verhoogde concentraties zijn
weergegeven, in bijlage 7 zijn de volledige toetsingen opgenomen. 

Tabel 8: Getoetste concentraties in grondwater
Monster Peilbuis Filter  (m-mv) Toetsing aan Wbb (concentraties in ug/l)

01 09 2,0 – 3,0 ■ kwik (0,066)

02 11 2,0 – 3,0 ■ barium (54), minerale olie (270)

■ het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde;
■■ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde;
■■■ het gehalte is groter dan de interventiewaarde;
- geen verhoogde concentraties aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde 
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5. Evaluatie onderzoeksresultaten

5.1 Veldonderzoek

Ter plaatse van de jeu-de-boules-banen is grind boven gravelverharding aanwezig. Ter plaatse van de
tennisbanen is onder een dun laagje gravel een laagje slakkenverharding aanwezig. Hieronder is de zandgrond
tot circa 0,5 m-mv zwak tot matig slakhoudend. Ter plaatse van boring 11 is in de bovengrond een zwakke olie-
waterreactie aangetoond, evenals resten puin en sporen slakken. Ter plaatse van aanvullende geplaatste boring 22
is van 0,8 tot 2,0 m-mv een zwakke tot matige olie-watereactie aangetoond en in de ondergrond van 0,8 tot 1,0
m-mv een zwakke bijmengingen met puin.

Tijdens het veldwerk is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in en op de bodem. Zowel op
het maaiveld als in de opgeboorde grond is geen asbestverdacht materiaal aangetoond.

5.2 Grond

De zintuiglijk verontreinigde ondergrond ter plaatse van boring 22 is analytisch slechts licht verontreinigd met
minerale olie. Uit aanvullend geplaatste boringen is op basis van zintuiglijke beoordeling geen aanleiding te
veronderstellen dat binnen het plangebied sprake is van een olieverontreiniging. Indicatief getoetst aan het Bbk
voldoet de grond aan de Maximale Waarde Industrie.

In de bovengrond onder de gravelverharding zijn de gehalten kobalt en zink verhoogd ten opzichte van de
achtergrondwaarde AW2000. Indicatief getoetst aan het Bbk voldoet de grond aan de Maximale Waarde Wonen.

In de bovengrond (zand) op het zuidelijke deel van het plangebied zijn de gehalte PCB's en PAK verhoogd ten
opzichte van de achtergrondwaarde AW2000. Indicatief getoetst aan het Bbk voldoet de grond aan de Maximale
Waarde Industrie.

In de ondergrond alsmede de bovengrond (klei) op de noordelijke helft van het plangebied is géén van de
geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond. Indicatief getoetst aan het Bbk is sprake van vrij toepasbare
grond.

5.3 Grondwater

In het grondwater ter plaatse van de tennisbanen is sprake van een licht verhoogde concentratie kwik. Ter plaatse
van het overig terrein, waar in de bodem zintuiglijk een zwak tot matige olie-watereactie is aangetoond,
overschrijden de concentraties barium en minerale olie de streefwaarde.
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6.  Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

In opdracht van Westerwaard Wonen heeft CSO Adviesbureau een verkennend bodemonderzoek conform de
NEN 5740 uitgevoerd op de locatie Robbenoordstraat 11 te Den Oever.

Aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie ten behoeve
van de realisatie van een Brede School.

Op basis van de resultaten van het voorafgaand aan het bodemonderzoek uitgevoerde vooronderzoek is een
hypothese opgesteld met betrekking tot de verontreinigingssituatie, namelijk dat het plangebied onverdacht is ten
aanzien van bodemverontreiniging. Wel zijn de tennisbanen als aparte deellocatie onderzocht, aangezien hier
onder de gravelverharding een funderingslaag aanwezig is.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven:
• in de bovengrond onder gravelverharding en slakkenfunderingen, is nog een zwakke tot matige

bijmengingen met slakken waargenomen. Tussen sporthal en Vikingsschip is van 0,3 tot 2,0 m-mv een
zwakke tot matige olie-waterreactie aangetoond, evenals resten puin en sporen slakken;

• zintuiglijk is zowel op maaiveld als in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal aangetroffen;
• de zintuiglijk verontreinigde ondergrond ter plaatse van boring 22 is analytisch slechts licht verontreinigd

met minerale olie. Uit aanvullend geplaatste boringen is op basis van zintuiglijke beoordeling geen
aanleiding te veronderstellen dat binnen het plangebied sprake is van een olieverontreiniging;

• in de bovengrond onder de gravelverharding zijn de gehalten kobalt en zink verhoogd ten opzichte van de
achtergrondwaarde AW2000;

• in de bovengrond (zand) op het zuidelijke deel van het plangebied zijn de gehalte PCB's en PAK verhoogd
ten opzichte van de achtergrondwaarde AW2000;

• in de ondergrond alsmede de bovengrond (klei) op de noordelijke helft van het plangebied is géén van de
geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond;

• in het grondwater ter plaatse van de tennisbanen is sprake van een licht verhoogde concentratie kwik. Ter
plaatse van het overig terrein, waar in de bodem zintuiglijk een zwak tot matige olie-watereactie is
aangetoond, overschrijden de concentraties barium en minerale olie de streefwaarde.

De hypothese dat het terrein onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging, dient formeel te worden
verworpen. Dit vanwege het licht verhoogde gehalten aan kobal, zink, PCB's, PAK en/of minerale olie in de
grond en de licht verhoogde concentraties met kwik, barium en/of minerale olie in het grondwater.

De aangetoonde licht verhoogde gehalten brengen geen risico’s met zich mee. Gesteld kan worden dat er vanuit
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor het voorgenomen gebruik van de locatie.
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6.2 Aanbevelingen

Er wordt geen nader onderzoek aanbevolen.

Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, welke kunnen leiden tot
extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen om bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de locatie zelf te laten.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 8. Voor verdere informatie over de mogelijkheden
hiervan kunt u zich tot CSO Adviesbureau wenden.
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Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie
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Bijlage 1: Geografische situering

LEGENDA Titel: geografische situering

Onderzoekslocatie

Projectcode: 12J005
Projectnaam: Robbenoordstraat 11 Den Oever
Opdrachtgever: Westerwaard Wonen

Schaal:  n.v.t. Bron:  Falkplan Bijlage 1

CSO Adviesbureau B.V. Datum:  19 april 2012



Bijlage 2: Overzichtstekening met situering boorpunten
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Bijlage 3: Kadastrale situatie  
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Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 maart 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WIERINGEN
A
4828

0 m 5 m 25 m

43

45

11A

47

11

49

51

53

55

57

8

4826

4845

4462

4546

4827

4344

3446

4487

4488

3698

3155

4463
3591

4686

4108
4536

5026 4006

3847

3846

4828
4547

3693

4461

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4826&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4845&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4462&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4546&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4827&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4344&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=3446&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4487&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4488&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=3698&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=3155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4463&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=3591&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4489&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4686&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4108&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4536&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=5026&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4006&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=3847&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=3846&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4828&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4547&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=3693&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WRG01&sectie=A&perceelnummer=4461&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=zVbFXtrWZGy80moVF1Cx&referentie=


Bijlage 4: Boorprofielbeschrijvingen en veldverslag
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Boorprofielen Getekend conform NEN 5104

Projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever

Projectnummer 12J005

Opdrachtgever Westerwaard Wonen

Pagina 1 van 7

01
grind

01
0-1: volledig grind

30

1-30: rood, bruin, volledig gravel

80

30-80: klei, matig zandig, grijs, bruin

80

30

Datum 04-04-2012

02
groenstrook

0

50

0-50: klei, matig zandig, zwak humeus, bruin, grijs

50

0

Datum 04-04-2012

03
grind

01
0-1: volledig grind

30

1-30: rood, bruin, volledig gravel

80

30-80: klei, sterk zandig, grijs, beige, resten wortels

80

30

Datum 04-04-2012

04
groenstrook

0

50

0-50: klei, matig zandig, zwak humeus, bruin, grijs

50

0

Datum 04-04-2012
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05
gravel

0

8
0-8:

13 8-13: bruin, roestbruin, volledig slakken

40

13-40: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, beige, matig 
slakken

70

40-70: klei, matig zandig, grijs, beige, geroerd
40

13

90

Datum 04-04-2012

06
groenstrook

0

50

0-50: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, bruin, 
geroerd

50

0

Datum 04-04-2012

07
gravel

0
5 0-5: rood, bruin, volledig gravel

50

5-50: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, beige, zwak 
slakken

70

50-70: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, bruin, 
zwak wortels

150

70-150: klei, matig siltig, grijs, beige, resten wortels

170

150-170: veen, sterk zandig, zwart, bruin

200

170-200: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
grijs, bruin

50

5

70

100

150

170

200

Datum 04-04-2012

08
groenstrook

0

50

0-50: zand, matig fijn, kleiig, licht humeus, bruin, grijs, 
geroerd

50

0

Datum 04-04-2012
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09
tegel

0
3 0-3:

50

3-50: zand, matig fijn,sterk siltig, zwak humeus, grijs, 
bruin

90

50-90: klei, sterk zandig, grijs, bruin, geroerd

130

90-130: klei, matig zandig, grijs, beige, matig roest

160

130-160: klei, matig zandig, grijs, beige

200

160-200: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, bruin

300

200-300: zand, zeer fijn, zwak siltig, beige, grijs

50

3

90

130

160

200

250

300

1

200

300

Datum 04-04-2012

10
gravel

0

8
0-8:

15
8-15: roestbruin, bruin, volledig slakken

50

15-50: zand, matig fijn, zwak siltig, beige, grijs, gestaakt

50

15

Datum 04-04-2012

11
klinker

0
5 0-5:

30

5-30: zand, matig fijn, zwak siltig, beige, bruin

80

30-80: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, bruin, 
resten puin, sporen slakken

190

80-190: klei, matig zandig, grijs, beige

220

190-220: klei, matig, siltig, zwak humeus, bruin, grijs, 
resten veen

250

220-250: veen, sterk zandig, bruin, zwart

300

250-300: zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
bruin, grijs

30

5

80

130

190

220

250

300

1

200

300

Datum 04-04-2012

12
klinker

0
5 0-5:

50

5-50: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, beige

50

5

Datum 04-04-2012
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13
klinker

0
5 0-5:

20

5-20: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, beige

50

20-50: klei, matig zandig, grijs, beige
20

5

50

Datum 04-04-2012

14
klinker

0
5 0-5:

30

5-30: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, grijs

50

30-50: zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin, 
grijs

30

5

50

Datum 04-04-2012

15
klinker

0
5 0-5:

30

5-30: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, beige

80

30-80: klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, bruin

150

80-150: klei, sterk siltig, grijs, beige, laagjes zand

30

5

80

100

150

Datum 04-04-2012

16
gras

0

50

0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, 
grijs

50

0

Datum 04-04-2012
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17
gras

0

50

0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, 
grijs

50

0

Datum 04-04-2012

18
gras

0

50

0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin, 
grijs

50

0

Datum 04-04-2012

19
groenstrook

0

50

0-50: zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, bruin, 
grijs

50

0

Datum 04-04-2012

20
tegel

0
5 0-5:

80

5-80: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, bruin

120

80-120: klei, zwak zandig, grijs, zwart, resten veen

150

120-150: zand, matig fijn, matig siltig, grijs, beige

200

150-200: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, bruin

50

5

80

120

150

200

Datum 04-04-2012
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21
tegel

0
3 0-3:

20

3-20: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, beige

50

20-50: klei, matig zandig, grijs, bruin, geroerd
20

3

50

Datum 04-04-2012

22
klinker

0
5 0-5:

30

5-30: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, beige

80

30-80: zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, grijs, 
bruin

100

80-100: klei, zwak zandig, grijs, beige, zwak puin

150

100-150: klei, zwak zandig, grijs, beige

200

150-200: klei, zwak zandig, grijs, beige

250

200-250: klei, zwak zandig, grijs, beige

30

5

80

100

150

200

250

Datum 04-04-2012

23
klinker

0
5 0-5:

50

5-50: zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, bruin, 
grijs

100

50-100: klei, zwak zandig, grijs, beige

150

100-150: klei, matig siltig, grijs, beige, laagjes zand

200

150-200: klei, matig zandig, grijs, beige, sporen veen

50

5

100

150

200

Datum 12-04-2012

24
tegel

0
3 0-3:

30

3-30: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, beige

100

30-100: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruin, grijs

200

100-200: klei, matig siltig, grijs, beige, laagjes zand

30

3

50

100

150

200

Datum 12-04-2012
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25
klinker

0
5 0-5:

30

5-30: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, beige

50

30-50: klei, matig zandig, matig humeus, bruin, grijs

150

50-150: klei, matig siltig, grijs, beige, laagjes zand

200

150-200: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, bruin, 
resten veen

30

5

50

100

150

200

Datum 12-04-2012

mmslakken

8

15
8-15:15

8

Datum 04-04-2012















Bijlage 5: Analysecertificaten grond

12J005.R001.NL.RS
3 mei 2012
Definitief



T.a.v. Nick Lurvink
Postbus 2018
7420 AA  DEVENTER

Datum: 12-04-2012

CSO

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-04-2012

12J005

Robbenoordstraat 11 te Den Oever

12J005

2012058367

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Robbenoordstraat 11 te Den Oever

2012058367

1 2 3 4 5

Nick Lurvink 1/4

12J005

12J005

Analysecertificaat

12-04-2012/13:10

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-04-2012 A,B,C

05-04-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 84.883.677.085.479.0% (m/m)

S Organische stof 1.72.51.21.01)2.1% (m/m) ds

Q Gloeirest 97.996.997.598.797.5% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5.37.718.44.2% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) <15182092mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.17<0.17<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.3<4.34.312mg/kg ds

S Koper (Cu) <5.08.86.39.2mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.0500.052<0.050<0.050mg/kg ds

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

S Nikkel (Ni) 3.38.01510.0mg/kg ds

S Lood (Pb) 1724<1315mg/kg ds

S Zink (Zn) 23363569mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <3.04.69.24.7<3.0mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) <5.0<5.0<5.07.313mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.0<6.023mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12<12<12<1215mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

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

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38<3855mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

S PCB 101 0.0015<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

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

S PCB 138 0.0026<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 0.0030<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 0.0026<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

1

2

3

4
5

22: 80-100, 22: 100-150

05: 13-40, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 3-50, 10: 15-50

07: 70-100, 07: 100-150, 09: 50-90, 09: 130-160

01: 30-80, 03: 30-80, 13: 20-50, 21: 20-50
12: 5-50, 14: 5-30, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 5-50, 22: 5-30 6786704

6786703

6786702

6786701

6786700

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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2012058367
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12J005

12J005

Analysecertificaat

12-04-2012/13:10

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-04-2012 A,B,C

05-04-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0122)0.00492)0.00492)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S Fenanthreen 0.22<0.050<0.0500.052mg/kg ds

S Anthraceen 0.098<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen 0.59<0.050<0.0500.082mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.26<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Chryseen 0.33<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.14<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.21<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.18<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 0.21<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 2.32)0.352)0.350.41mg/kg ds

1

2

3

4
5

22: 80-100, 22: 100-150

05: 13-40, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 3-50, 10: 15-50

07: 70-100, 07: 100-150, 09: 50-90, 09: 130-160

01: 30-80, 03: 30-80, 13: 20-50, 21: 20-50
12: 5-50, 14: 5-30, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50, 19: 0-50, 20: 5-50, 22: 5-30 6786704

6786703

6786702

6786701

6786700

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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12J005

12J005

Analysecertificaat

12-04-2012/13:10

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-04-2012 A,B,C

05-04-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 75.6% (m/m)

S Organische stof 1.8% (m/m) ds

Q Gloeirest 97.1% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 15.4% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 21mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) 5.0mg/kg ds

S Koper (Cu) 8.0mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.050mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 16mg/kg ds

S Lood (Pb) 15mg/kg ds

S Zink (Zn) 35mg/kg ds

Minerale olie

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

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

Minerale olie (C16-C21) <6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.0mg/kg ds

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

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 2)0.0049mg/kg ds

6 11: 80-130, 11: 130-190, 15: 80-100, 15: 100-150, 20: 80-120 6786705

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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12J005

12J005

Analysecertificaat

12-04-2012/13:10

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-04-2012 A,B,C

05-04-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.050mg/kg ds

S Anthraceen <0.050mg/kg ds

S Fluorantheen <0.050mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.050mg/kg ds

S Chryseen <0.050mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.050mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.050mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.050mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 2)0.35mg/kg ds

6 11: 80-130, 11: 130-190, 15: 80-100, 15: 100-150, 20: 80-120 6786705

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

MP

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012058367
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

22: 80-100, 22: 100-1506786700 22 80 100 0503144383

6786700 22 100 150 0503144386

05: 13-40, 07: 5-50, 08: 0-50, 06786701 07 5 50 0503505057

6786701 10 15 50 0503505044

6786701 05 13 40 0503505036

6786701 09 3 50 0505208713

6786701 08 0 50 0505208715

07: 70-100, 07: 100-150, 09: 56786702 07 70 100 0505099175

6786702 07 100 150 0503505055

6786702 09 50 90 0505208716

6786702 09 130 160 0505208725

01: 30-80, 03: 30-80, 13: 20-506786703 03 30 80 0501748127

6786703 21 20 50 0505208702

6786703 13 20 50 0505208812

6786703 01 30 80 0505208788

12: 5-50, 14: 5-30, 16: 0-50, 16786704 22 5 30 0503144391

6786704 19 0 50 0504704344

6786704 12 5 50 0505208719

6786704 16 0 50 0505208811

6786704 20 5 50 0501747986

6786704 14 5 30 0505208771

6786704 17 0 50 0504703285

6786704 18 0 50 0505208780

11: 80-130, 11: 130-190, 15: 86786705 11 130 190 0504682290

6786705 11 80 130 0504682293

6786705 15 80 100 0504682296

6786705 15 100 150 0504682297

6786705 20 80 120 0501748121

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012058367
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 par. 2.2.7).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012058367
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.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6786700Certificate no.: 2012058367Sample description.: 22: 80-100, 22: 100-150                           
C10_Interne_s
tandaard C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s

tandaard
0.00500.001000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00
C10_Interne_s
tandaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s
tandaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



Bijlage 6: Analysecertificaten grondwater

12J005.R001.NL.RS
3 mei 2012
Definitief



T.a.v. Nick Lurvink
Postbus 2018
7420 AA  DEVENTER

Datum: 18-04-2012

CSO

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-04-2012

Robbenoordstraat 11 te Den Oever

12J005

2012062979

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Robbenoordstraat 11 te Den Oever

2012062979

1 2

Nick Lurvink 1/2

12J005

Analysecertificaat

18-04-2012/14:43

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-04-2012 A,B,C,D

13-04-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Metalen

S Barium (Ba) 54<45µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80<0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0<5.0µg/L

S Koper (Cu) <15<15µg/L

S Kwik (Hg) <0.0500.066µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.64.3µg/L

S Nikkel (Ni) <15<15µg/L

S Lood (Pb) <15<15µg/L

S Zink (Zn) <60<60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20<0.20µg/L

S Tolueen <0.30<0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30<0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10<0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20<0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 1)0.211)0.21µg/L

BTEX (som) <1.1<1.1µg/L

S Naftaleen <0.050<0.050µg/L

S Styreen <0.30<0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20<0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60<0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10<0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60<0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

CKW (som) <3.2<3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

1

2

09 (200-300)

11 (200-300) 6802460

6802459

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Robbenoordstraat 11 te Den Oever

2012062979

1 2

Nick Lurvink 2/2

12J005

Analysecertificaat

18-04-2012/14:43

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-04-2012 A,B,C,D

13-04-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 1)0.141)0.14µg/L

S Vinylchloride <0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.520.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0<2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 37<8.0µg/L

Minerale olie (C12-C16) 130<15µg/L

Minerale olie (C16-C21) 94<16µg/L

Minerale olie (C21-C30) <31<31µg/L

Minerale olie (C30-C35) <15<15µg/L

Minerale olie (C35-C40) <15<15µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) 270<100µg/L

Chromatogram Zie bijl.

1

2

09 (200-300)

11 (200-300) 6802460

6802459
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JK

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012062979

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

09 (200-300)6802459 09 200 300 0700432124

6802459 09 200 300 0691223231

11 (200-300)6802460 11 200 300 0691223226

6802460 11 200 300 0700432122

6802460 2012062775
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012062979
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012062979
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.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0421ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

W0215Chromatogram olie (GC) LVI-GC-FID Eigen methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012062979
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de 

hiervoor gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 6802459

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6802460 Processing Method MO_17_FullRangeCertificate no.: 2012062979Sample description.: 11 (200-300)                                      
C10_Interne_s
tandaard C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s

tandaard
0.00500.001000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00
C10_Interne_s
tandaard

C12 C16 C21 C30 C35
C40_Interne_s
tandaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00



Bijlage 7: Wettelijke toetsingskader

Door het Ministerie van VROM is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een lijst met richtwaarden
vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater. In de Circulaire
bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67), zijn voor grond interventiewaarden
en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de
achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, 247).

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te weten:

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die stof zoals die
voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast door lokale
verontreinigingsbronnen; 

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze referentiewaarde wordt
gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem; 

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering
van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde en de
interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd:
• Niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde;
• Licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de achtergrondwaarde

of streefwaarde;
• Matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan de tussenwaarde;
• Sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde.

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus-  en lutumgehalte. 

Achtergrondinformatie berekeningen
De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van het humus
(organische stof) en  lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 µm) gehalte, vanwege de adsorptieve eigenschappen
van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. Voor organische stoffen
(zoals minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen - PAK) is alleen het organische stofgehalte van
belang. 

Berekeningen interventiewaarden grond:
Voor organische parameters: I(b) = I(s)  * % organische stof

10

Voor anorganische parameters: I(b) = I(s)   * A + (B% lutum) + C% organische stof
A + (B25) + (C10) 
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waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde
I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof)

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules interventiewaarde
-I(b) en I(s)- vervangen door streefwaarde -AW(b) en AW(s)-.

Indien sprake is van een achtergrondwaarde voor een individuele stof die onder de bepalingsgrens ligt, is sprake van een
overschrijding van de achtergrondwaarde indien de bepalingsgrens wordt overschreden. Dit komt bijvoorbeeld geregeld
voor bij de parameter minerale olie (GC).

De A, B en C-waarden zijn stofafhankelijke constanten en zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Stofnaam A B C

Barium 30 5 0

Cadmium 0,4 0,007 0,021

Kobalt 2 0,28 0

Koper 15 0,6 0,6

Kwik 0,2 0,0034 0,0017

Lood 50 1 1

Molybdeen

Nikkel 10 1 0

Zink 50 3 1,5

PAK
Voor de interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie toegepast voor bodems met een organisch stofgehalte
tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10%
wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg ds en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een
interventiewaarde van 120 mg/kg ds. 

Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik worden gemaakt van de volgende bodemcorrectieformule:

I(b) = 40  * % organische stof
10

waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde
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Grond
In onderstaande tabellen zijn de berekende achtergrond- en interventiewaarden weergegeven. 

Grondwater
Ten aanzien van de zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood, zink en kwik) wordt
onderscheid gemaakt tussen de streefwaarden voor diep en ondiep grondwater. Als grens tussen diep en ondiep
grondwater wordt (een arbitraire grens van) 10 meter beneden maaiveld aangehouden. Voor zowel het ondiepe
grondwater (<10 m) als het diepe grondwater (>10 m) zijn streef- en interventiewaarden opgenomen in de Circulaire
bodemsanering 2009. In het kader van een verkennend onderzoek wordt vooralsnog alleen onderzoek verricht in het
ondiepe grondwater (< 5,0 meter beneden het maaiveld). In onderstaande tabel zijn de toetsingswaarden voor
grondwater weergegeven.

Asbest
De restconcentratienorm voor de toepassing en het hergebruik van alle asbestbevattende materialen is in de Circulaire
bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de
amfiboolasbestconcentratie).

Ernst en spoed
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 bodemvolume in het geval van
grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging,
de gemiddelde concentratie de interventiewaarde overschrijdt.

Bij asbestverontreinigingen is het volumecriterium niet van belang, volgens de Circulaire bodemsanering; indien de
restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg gewogen wordt overschreden in de bodem, is sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

De spoedeisendheid van de sanering is onder andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontreiniging
voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien geen sprake is van actuele risico's,
dan hebben saneringsmaatregelen geen spoed.

Zorgplicht
Voor bodemverontreinigingen welke zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel (artikel 13 Wet
bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van
hem/haar kunnen worden gevergd om aantasting van de bodem te voorkomen, danwel de bodem te saneren en de
gevolgen van verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak bij
zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of de spoedeisendheid.
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Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012058367
Monsteromschrijving 22: 80-100, 22: 100-150
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer 12J005
Datum monstername 04-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG AW  T  I 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd  
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m)  79,0  
Organische stof % (m/m) ds  2,1  
Gloeirest % (m/m) ds  97,5  

   
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  13  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  23  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  15  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  55 + 38  40  550  1100 
Chromatogram olie (GC)  Zie bijl,  
Metalen

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Polychloorbifenylen, PCB
   
   
   
   
   
   
   
   

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > AchtergrondWaarde (AW) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: 
 Lutum: 25% van droge stof en organische stof:2.10% van droge stof.
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012058367
Monsteromschrijving 05: 13-40, 07: 5-50, 08: 0-50, 09: 3-50, 10: 15-50
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer 12J005
Datum monstername 04-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG AW  T  I 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd  
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m)  85,4  
Organische stof % (m/m) ds  1,0  
Gloeirest % (m/m) ds  98,7  
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  4,2  
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  4,7  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  7,3  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <12  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <38 - 38  38  520  1000 

   
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds  92 - 49      300 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,17 - 0,35  0,36  4,1  7,8 
Kobalt (Co) mg/kg ds  12 + 4,3  5,3  36  67 
Koper (Cu) mg/kg ds  9,2 - 19  21  60  99 
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050 - 0,10  0,11  13  26 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 - 1,5  1,5  96  190 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  10,0 - 12  14  27  41 
Lood (Pb) mg/kg ds  15 - 32  33  190  350 
Zink (Zn) mg/kg ds  69 + 59  66  200  340 
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 - 0,0098  0,0040  0,10  0,20 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  
Fenanthreen mg/kg ds  0,052  
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Fluorantheen mg/kg ds  0,082  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Chryseen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,41 - 1,1  1,5  21  40 

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > AchtergrondWaarde (AW) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: 
 Lutum: 4.20% van droge stof en organische stof:1% van droge stof.
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012058367
Monsteromschrijving 07: 70-100, 07: 100-150, 09: 50-90, 09: 130-160
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer 12J005
Datum monstername 04-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG AW  T  I 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd  
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m)  77,0  
Organische stof % (m/m) ds  1,2  
Gloeirest % (m/m) ds  97,5  
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  18,4  
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  9,2  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <12  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <38 - 38  38  520  1000 

   
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds  20 - 49      720 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,17 - 0,35  0,44  4,9  9,5 
Kobalt (Co) mg/kg ds  4,3 - 4,3  12  81  150 
Koper (Cu) mg/kg ds  6,3 - 19  30  87  140 
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050 - 0,10  0,13  16  32 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 - 1,5  1,5  96  190 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  15 - 12  28  55  81 
Lood (Pb) mg/kg ds  <13 - 32  41  240  440 
Zink (Zn) mg/kg ds  35 - 59  110  330  560 
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 - 0,0098  0,0040  0,10  0,20 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Chryseen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35 - 1,1  1,5  21  40 

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > AchtergrondWaarde (AW) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: 
 Lutum: 18.4% van droge stof en organische stof:1.20% van droge stof.
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012058367
Monsteromschrijving 01: 30-80, 03: 30-80, 13: 20-50, 21: 20-50
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer 12J005
Datum monstername 04-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG AW  T  I 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd  
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m)  83,6  
Organische stof % (m/m) ds  2,5  
Gloeirest % (m/m) ds  96,9  
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  7,7  
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  4,6  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <12  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <38 - 38  48  650  1300 

   
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds  18 - 49      410 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,17 - 0,35  0,39  4,4  8,4 
Kobalt (Co) mg/kg ds  <4,3 - 4,3  6,9  47  88 
Koper (Cu) mg/kg ds  8,8 - 19  23  67  110 
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,052 - 0,10  0,11  14  27 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 - 1,5  1,5  96  190 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  8,0 - 12  18  34  51 
Lood (Pb) mg/kg ds  24 - 32  35  210  380 
Zink (Zn) mg/kg ds  36 - 59  77  240  400 
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 - 0,0098  0,0050  0,13  0,25 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Chryseen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35 - 1,1  1,5  21  40 

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > AchtergrondWaarde (AW) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: 
 Lutum: 7.70% van droge stof en organische stof:2.5% van droge stof.
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012058367
Monsteromschrijving 12: 5-50, 14: 5-30, 16: 0-50, 17: 0-50, 18: 0-50,19: 0-50, 20: 5-50, 22: 5-30
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer 12J005
Datum monstername 04-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG AW  T  I 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd  
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m)  84,8  
Organische stof % (m/m) ds  1,7  
Gloeirest % (m/m) ds  97,9  
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  5,3  
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <12  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <38 - 38  38  520  1000 

   
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds  <15 - 49      340 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,17 - 0,35  0,37  4,2  7,9 
Kobalt (Co) mg/kg ds  <4,3 - 4,3  5,8  40  74 
Koper (Cu) mg/kg ds  <5,0 - 19  22  62  100 
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050 - 0,10  0,11  13  26 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 - 1,5  1,5  96  190 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  3,3 - 12  15  30  44 
Lood (Pb) mg/kg ds  17 - 32  34  200  360 
Zink (Zn) mg/kg ds  23 - 59  69  210  350 
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 101 mg/kg ds  0,0015  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 138 mg/kg ds  0,0026  
PCB 153 mg/kg ds  0,0030  
PCB 180 mg/kg ds  0,0026  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,012 + 0,0098  0,0040  0,10  0,20 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  
Fenanthreen mg/kg ds  0,22  
Anthraceen mg/kg ds  0,098  
Fluorantheen mg/kg ds  0,59  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,26  
Chryseen mg/kg ds  0,33  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,21  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,18  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,21  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  2,3 + 1,1  1,5  21  40 

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > AchtergrondWaarde (AW) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: 
 Lutum: 5.30% van droge stof en organische stof:1.70% van droge stof.
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012058367
Monsteromschrijving 11: 80-130, 11: 130-190, 15: 80-100, 15: 100-150,20: 80-120
Monstersoort Grond, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer 12J005
Datum monstername 04-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG AW  T  I 
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd  
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m)  75,6  
Organische stof % (m/m) ds  1,8  
Gloeirest % (m/m) ds  97,1  
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  15,4  
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  3,0  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <12  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <38 - 38  38  520  1000 

   
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds  21 - 49      640 
Cadmium (Cd) mg/kg ds  <0,17 - 0,35  0,42  4,8  9,1 
Kobalt (Co) mg/kg ds  5,0 - 4,3  11  72  130 
Koper (Cu) mg/kg ds  8,0 - 19  28  81  130 
Kwik (Hg) mg/kg ds  <0,050 - 0,10  0,13  15  30 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5 - 1,5  1,5  96  190 
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16 - 12  25  49  73 
Lood (Pb) mg/kg ds  15 - 32  40  230  420 
Zink (Zn) mg/kg ds  35 - 59  99  300  510 
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049 - 0,0098  0,0040  0,10  0,20 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  
Chryseen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,35 - 1,1  1,5  21  40 

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > AchtergrondWaarde (AW) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: 
 Lutum: 15.4% van droge stof en organische stof:1.80% van droge stof.
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012062979
Monsteromschrijving 09 (200-300)
Monstersoort Water, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer
Datum monstername 12-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG S  T  I 
Metalen
Barium (Ba) µg/L  <45 - 50  50  340  630 
Cadmium (Cd) µg/L  <0,80 - 0,80  0,40  3,2  6 
Kobalt (Co) µg/L  <5,0 - 20  20  60  100 
Koper (Cu) µg/L  <15 - 15  15  45  75 
Kwik (Hg) µg/L  0,066 + 0,050  0,050  0,17  0,30 
Molybdeen (Mo) µg/L  4,3 - 5  5  150  300 
Nikkel (Ni) µg/L  <15 - 15  15  45  75 
Lood (Pb) µg/L  <15 - 15  15  45  75 
Zink (Zn) µg/L  <60 - 65  65  430  800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L  <0,20 - 0,20  0,20  15  30 
Tolueen µg/L  <0,30 - 7  7  500  1000 
Ethylbenzeen µg/L  <0,30 - 4  4  77  150 
o-Xyleen µg/L  <0,10  
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21 - 0,30  0,20  35  70 
BTEX (som) µg/L  <1,1  
Naftaleen µg/L  <0,050 - 0,050  0,010  35  70 
Styreen µg/L  <0,30 - 6  6  150  300 
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L  <0,20 - 0,20  0,010  500  1000 
Trichloormethaan µg/L  <0,60 - 6  6  200  400 
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  5,0  10 
Trichlooretheen µg/L  <0,60 - 24  24  260  500 
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  20  40 
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,60 - 7  7  450  900 
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,60 - 7  7  200  400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  150  300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  65  130 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  
CKW (som) µg/L  <3,2  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  5,0  10 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14 - 0,10  0,010  10  20 
Vinylchloride µg/L  <0,10 - 0,20  0,010  2,5  5 
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,25  
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,25  
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,25  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,52 - 0,75  0,80  40  80 
Tribroommethaan µg/L  <2,0 -       630 
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <8,0  
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <15  
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <16  
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <31  
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <15  
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <15  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <100 - 100  50  330  600 

   

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > Streefwaarde (S) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Toetsing: S en I 2012
Certificaatnummer 2012062979
Monsteromschrijving 11 (200-300)
Monstersoort Water, AS3000
Uw projectnummer 12J005
Uw projectnaam Robbenoordstraat 11 te Den Oever
Uw ordernummer
Datum monstername 12-04-2012
Monsternemer Nick Lurvink
Parameter Eenheid +/-  RG S  T  I 
Metalen
Barium (Ba) µg/L  54 + 50  50  340  630 
Cadmium (Cd) µg/L  <0,80 - 0,80  0,40  3,2  6 
Kobalt (Co) µg/L  <5,0 - 20  20  60  100 
Koper (Cu) µg/L  <15 - 15  15  45  75 
Kwik (Hg) µg/L  <0,050 - 0,050  0,050  0,17  0,30 
Molybdeen (Mo) µg/L  <3,6 - 5  5  150  300 
Nikkel (Ni) µg/L  <15 - 15  15  45  75 
Lood (Pb) µg/L  <15 - 15  15  45  75 
Zink (Zn) µg/L  <60 - 65  65  430  800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L  <0,20 - 0,20  0,20  15  30 
Tolueen µg/L  <0,30 - 7  7  500  1000 
Ethylbenzeen µg/L  <0,30 - 4  4  77  150 
o-Xyleen µg/L  <0,10  
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21 - 0,30  0,20  35  70 
BTEX (som) µg/L  <1,1  
Naftaleen µg/L  <0,050 - 0,050  0,010  35  70 
Styreen µg/L  <0,30 - 6  6  150  300 
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L  <0,20 - 0,20  0,010  500  1000 
Trichloormethaan µg/L  <0,60 - 6  6  200  400 
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  5,0  10 
Trichlooretheen µg/L  <0,60 - 24  24  260  500 
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  20  40 
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,60 - 7  7  450  900 
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,60 - 7  7  200  400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  150  300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  65  130 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  
CKW (som) µg/L  <3,2  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10 - 0,10  0,010  5,0  10 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14 - 0,10  0,010  10  20 
Vinylchloride µg/L  <0,10 - 0,20  0,010  2,5  5 
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,25  
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,25  
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,25  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,52 - 0,75  0,80  40  80 
Tribroommethaan µg/L  <2,0 -       630 
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L  37  
Minerale olie (C12-C16) µg/L  130  
Minerale olie (C16-C21) µg/L  94  
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <31  
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <15  
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <15  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  270 + 100  50  330  600 
Chromatogram  Zie bijl,  

Legenda
- < streefwaarde/aw2000 of RG 
+ > Streefwaarde (S) 
++ > Tussenwaarde (T) 
+++ > Interventiewaarde (I) 
 Niet getoetst 
RG Rapportagegrens 
 
 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.



Bijlage 8: Grondverzet, sloop en asbest

Grondverzet
Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan worden toegepast dan wel kan
worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
• schone grond (vrij toepasbaar);
• licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie worden toegepast als bodem

of worden toegepast in een werk);
• sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale voorwaarden worden herschikt

binnen het terrein);
• niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf).

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de kwaliteit van de grond. Voor
toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist. Of dit nodig
is kan per gemeente en per gebied verschillen. Indien gewenst kan CSO Adviesbureau aanvullend advies gegeven over
hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zonodig een partijkeuring uitvoeren.

Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook een saneringsplan
noodzakelijk. CSO Adviesbureau kan desgewenst aanvullend aan dit onderzoek een saneringsplan voor u opstellen en
afstemmen met het bevoegde gezag.

Sloop en Asbest
Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie verplicht. Tijdens een
dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan bij
sloop vrijkomen in de vorm van schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving. Tijdens de
inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht.

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke inventarisatie kan CSO
Adviesbureau voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor u
begeleiden.
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Bijlage 9: Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen

Algemeen

Bodem: Drie-dimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst beslaat en eigenschappen
heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg van interacties tussen klimaat, levende organismen
(met inbegrip van menselijke activiteit), moedermateriaal en reliëf.

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of meer stoffen boven de
streefwaarde (WBB) of lokale achtergrondwaarde liggen.

Vooronderzoek:  Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie alsmede
het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie en de directe omgeving.

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning
vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming met als
doel het vaststellen van de aard en concentraties van de verontreinigende stoffen en de omvang van de
bodemverontreiniging om, in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of
er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te stellen.

Bodemsanering:  Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te verwijderen, te isoleren of te
beheersen.

m-mv: meter beneden het maaiveld

Geohydrologie

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) van het grondwater.

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water is afgezet.

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag.

Eerste watervoerende pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag.

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak.

Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming.

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.
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Bodemkunde

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat algemeen in de omgeving van
de locatie wordt aangetroffen.

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die bepalend zijn voor de
risico's, die een verontreiniging kan opleveren.

Lutumgehalte: Gehalte aan klei in de bodem.

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem.

Vergraven laag:  Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet meer de oorspronkelijke
gelaagdheid vertoont.

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, die mogelijk duiden op de
aanwezigheid van verontreinigde stoffen.

Laboratoriumonderzoek

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van verschillende locaties bestemd voor
chemische analyse.

Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het laboratorium en waarmee de aard
en de concentratie van de te onderzoeken stoffen kunnen worden bepaald.

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode.

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium aard en gehalte aan vooraf
onbekende stoffen te bepalen.

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder.

EC: Elektrisch geleidingsvermogen

Stoffen

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de chemische familie van de
aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en
oliën. Ook worden aromaten toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte.
Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen relatief snel met het
grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar. Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer
giftig beschouwd. De overige aromaten zijn minder giftig.
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PCB’s: PCB’s zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB’s zijn doorgaans wit kristallijne stoffen met
een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water.  De stoffen lossen goed op in olie. De stoffen zijn biologisch
slecht afbreekbaar en hopen op in vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verboden. Door de slechte
brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en koelvloeistoffen in
transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB’s in het verleden gebruikt in verven en lakken. De stoffen zijn carcinogeen
en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De giftigheid verschilt per verbinding.

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische verbindingen waarin één of meer
chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verfafbijtmiddel,
als chemisch reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of lijm.
Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat deze stoffen zwaarder zijn dan
water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen. Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar.
Halogenen zijn giftig. Acute effecten zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling
kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-
40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel,
benzine, huisbrandolie, stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en
teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat voor olie het gaat. Lichte
oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware
oliesoorten zijn minder vluchtig en veel minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch
afbreekbaar. Minerale olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig, maar kan wel
stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken.

PAK's: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn naftaleen en benzo(a)pyreen.
PAK's zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de
productie van cokes of steenkoolgas. PAK's worden toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken,
minerale oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als roetdeeltjes voor. In
verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK's zijn
niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks
met grondwater verspreid. Sommige PAK's, waaronder benzo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen
daarom op de zwarte lijst voor.

Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m3. Voorbeelden zijn
barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Zware metalen komen in Nederland van nature
in de bodem voor in gehalten van 0,1 tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze worden gebruikt in
de metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en pigment en in de
elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden
worden daarom relatief hoge achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en
slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en worden relatief langzaam
getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreekbaar. De giftigheid van zware metalen
loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper,
molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en zijn pas giftig bij
relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de combinatie van diverse stoffen. Bariumzouten kunnen
giftig zijn. Dit hangt echter samen met de oplosbaarheid van dit zout.
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Bijlage 10: Foto's van de locatie

Fotonameplaatsen zijn weergegeven op de overzichtstekening in bijlage 2
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Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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Bijlage 4: Ecologisch onderzoek (quickscan en nader onderzoek)
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1 Inleiding

In opdracht van Westerwaard Wonen Den Helder BV heeft CSO Adviesbureau een quick-scan Natuurwetgeving 
uitgevoerd voor het plangebied Brede School aan de Robbenoordstraat te Den Oever (gemeente Hollands 
Kroon).

Aanleiding voor de quick-scan Natuurwetgeving is de planontwikkeling op het plangebied, te weten: de sloop 
van de bestaande sporthal en nieuwbouw school (Brede School) met gymzaal (bron: opdrachtgever). De quick-
scan of vooronderzoek is geen soortgerichte inventarisatie, maar de eerste fase in het kader van de procedure van 
de Flora- en faunawet (zie stroomschema in bijlage 1).

Het doel van de quick-scan is om op basis van literatuuronderzoek en een veldbezoek een inschatting te maken 
of:
• beschermde flora- en faunasoorten op het plangebied en directe omgeving voorkomen;
• de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde flora- en fauna-

soorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortbescherming conform de Flora- en faunawet;
• een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de mogelijk voorkomende 

beschermde flora- en faunasoorten, door een gerichte veldinventarisatie volgens de geldende protocollen;
• de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (zoals:Natura-2000 gebied, 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en beschermd (staats)Natuurmonument) en/of daarbij sprake is van de 
noodzaak voor het uitvoeren van een apart onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet en/of de 
EHS (gebiedsbescherming/externe werking).

De voorliggende quick-scan leent zich niet voor een eventueel noodzakelijke ontheffingsaanvraag bij het 
Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor de geplande planontwikkeling. 
Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de mogelijke aanwezige beschermde soorten, 
volgt doorgaans het advies voor het uitvoeren van een nader onderzoek (volledige veldinventarisatie). Op basis 
van een nader onderzoek kan een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden aangevraagd bij het 
Ministerie EL&I. Voor de procedure/werking van de Flora- en faunawet wordt verwezen naar het stroomschema 
in bijlage 1.

CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is door SGS-Intron gecertificeerd voor de ISO 9001- en 
de 14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van CSO voor de flora- en 
faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is CSO lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). 
CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade 
welke kan voorkomen op basis van de inhoud en resultaten van de opgestelde quick-scan. 
Dit rapport is opgesteld op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom.
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2 Plangebied

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.350 m2 en is gelegen aan de Robbenoordstraat te Den Oever. 
(kilometerhok X 131 – Y 550). Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Den Oever en grenst aan de 
noord- en westzijde aan de Robbenoordstraat. Ten zuiden en oosten van het plangebied bevinden zich met name 
woonwijken. Voor de regionale ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. 

Op het plangebied bevinden zich een sporthal annex gymzaal ('t Kroaiennest), een tweetal tennisbanen (gravel) 
met verlichting, een jeu de boulesbaan en enkele parkeerplaatsen. Binnen de grenzen van het plangebied zijn 
enkele jonge bomen (met name esdoorns), diverse lage hagen en struiken (tussen tennisbanen en parkeer-
plaatsen) en een hoge coniferenhaag (rondom tennisbanen) aanwezig. Het plangebied is grotendeels verhard met 
tegels en klinkers. Er is geen oppervlaktewater op het plangebied aanwezig. 

Enkele foto’s van het plangebied en directe omgeving zijn opgenomen in bijlage 5. Een situatietekening met de 
samenvatting van de resultaten is gegeven in bijlage 7.

2.1 Beschermde natuurgebieden

Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura-2000, Vogel- of 
Habitatrichtlijn, beschermd Natuurmonument en/of Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Wel zijn dergelijke 
beschermde gebieden aanwezig in de directe omgeving (binnen drie kilometer afstand van het plangebied, zie 
bijlage 8).

In de directe omgeving van het plangebied (op circa 500 meter ten noorden ligt het Natura 2000-gebied 
”Waddenzee” (tevens onderdeel van de EHS) en op circa 800 meter ten westen ligt het Natura 2000-gebied 
“IJsselmeer”. Beide Natura-2000-gebieden zijn een Vogelrichtlijngebied. Gezien de ligging van het plangebied 
in de bebouwde kom van Den Oever en de aard van de planontwikkeling wordt een negatief effect op de 
natuurwaarden van de Vogelrichtlijngebieden uitgesloten.
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2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen

De voorgenomen planontwikkeling (bron: opdrachtgever) bestaat uit de sloop van de huidige sporthal/gymzaal, 
het verwijderen van de tennisbanen en jeu de boulesbaan, waarna de bouw plaatsvindt van een nieuw 
schoolgebouw (Brede School) en een gymzaal. Voor een overzicht van de planontwikkeling zie bijlage 9.

De voorgenomen planontwikkeling is zodanig dat vrijwel alle in het plangebied te verwachten planten en dieren 
worden verstoord, bedreigd en/of uit hun leefgebied worden verjaagd. Enkele van de te verwijderen bomen zijn 
waarschijnlijk kapvergunningplichtig, hetgeen nagegaan dient te worden bij de gemeente.
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3 Onderzoeksopzet

3.1 Literatuuronderzoek

Vooraf is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten op het 
plangebied en directe omgeving. Hierbij is ondermeer informatie gebruikt uit landelijke en provinciale 
verspreidingsatlassen en overige literatuur, internet en indien beschikbaar andere onderzoeken en gegevens
 (zie bijlage 3).

3.2 Veldbezoek

Op 28 maart 2012 is door CSO een bezoek gebracht aan het plangebied en directe omgeving, waarbij de 
mogelijke geschiktheid en aanwezigheid ten aanzien van het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten 
is beoordeeld. Tevens zijn de terreinkenmerken en beheer van het plangebied en directe omgeving meegenomen.
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4 Resultaten

De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten. De wet bepaalt dat geen schade 
aan beschermde planten en dieren mag worden toegebracht, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend (het 
“nee, tenzij” beginsel). Daarnaast erkent de wet dat alle dieren van onvervangbare waarde zijn en daarom geldt 
de zorgplicht (zie bijlage 2). De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle 
in het wild voorkomende dieren en hun leefomgeving. Gesteld wordt dat alle vogels, zoogdieren, amfibieën en 
reptielen en een aantal (meest zeldzame) planten, vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd zijn. 
In de praktijk en bij een planontwikkeling zijn bepaalde handelingen ten aanzien van dieren en planten slechts 
onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiermee heeft de Flora- en faunawet de nodige consequenties voor 
ruimtelijke ontwikkelingen (zie bijlage 1).

In de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie beschermingsregimes: 
• tabel 1 (algemene soorten);
• tabel 2 (overige soorten);
• tabel 3 (strikt beschermde soorten) en vogels.
Voor tabel 1 soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. De algemene zorgplicht (zie 
bijlage 2) is echter in alle gevallen van toepassing. Van belang voor de quick-scan zijn met name de tabel 2 en 3 
soorten en vogels, aangezien deze in principe ontheffingsplichtig zijn. Voor een overzicht van de resultaten van 
het literatuuronderzoek naar flora- en faunasoorten (tabel 2 en 3 soorten) zie bijlage 6.

4.1 Resultaten flora

Tijdens het literatuuronderzoek en veldbezoek zijn binnen het plangebied en directe omgeving geen wettelijk 
beschermde plantensoorten conform de Flora- en faunawet aangetroffen. Gezien het terreintype (veel 
verhardingen), gebruik (tennisbanen/je de boulesbaan en parkeerplaatsen) en het beheer (geschoffelde perken) 
worden dergelijke soorten ook niet verwacht.

Veel verhardingen en gesnoeide hagen typeren het plangebied
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4.2 Resultaten fauna

Voor de verschillende soortgroepen zijn de verspreidingsgegevens bestudeerd. Deze verspreidingsgegevens 
hebben veelal betrekking op uurhokniveau (gebied van 5 x 5 kilometer). Het plangebied beslaat een klein deel 
van dit uurhok en een deel van de in het uurhok aanwezige diersoorten zullen derhalve niet in het plangebied 
voorkomen (zie bijlage 6 voor een overzicht van de verzamelde gegevens).

De verspreidingsgegevens van grondgebonden zoogdieren (Broekhuizen, 1992) geven aan dat in de regio van 
het plangebied grondgebonden zoogdieren kunnen worden aangetroffen. De mogelijk voorkomende soorten zijn 
veelal algemene soorten (tabel 1 soorten), hiervoor geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling. Van de mogelijk voorkomende soorten is de eekhoorn echter strikter beschermd conform de Flora- 
en faunawet (tabel 2 soort). Voor een overzicht van de geregistreerde soorten zie bijlage 6. Het voorkomen van 
eekhoorns wordt uitgesloten vanwege het ontbreken van aaneengesloten bossen op het plangebied of in de nabij 
omgeving. 

De verspreidingsgegevens van vleermuizen (Limpens, 2009) geven aan dat in de regio van het plangebied 
vleermuizen kunnen voorkomen. Alle vleermuizen zijn strikt beschermd volgens de Flora- en faunawet (tabel 3 
soorten). De in de regio voorkomende vleermuizen zijn: baardvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. 
Mogelijk zullen deze vleermuizen het plangebied gebruiken als verblijfsgebied, vliegroute en foerageergebied. 
Het gebouw van de sporthal/gymzaal is door de aanwezigheid van boeiborden, gevelplaten en plaatselijke open 
stootvoegen geschikt als potentiele verblijfplaats voor diverse gebouwbewonende vleermuissoorten. Door het 
ontbreken van holtes in de aanwezige bomen zijn deze niet geschikt als verblijfplaats voor (boombewonende) 
vleermuissoorten.

De verspreidingsgegevens van amfibieën en reptielen (RAVON, 2007) geven aan dat in de omgeving van het 
plangebied diverse amfibieënsoorten en reptielen aanwezig kunnen zijn. De mogelijk voorkomende soorten zijn 
alleen algemene soorten (tabel 1 soorten) zoals: bruine kikker, gewone pad en middelste groene kikker, 
waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. 

De verspreidingsgegevens van vissen (RAVON, 2007) geven aan dat in de regio van het plangebied diverse 
vissoorten kunnen voorkomen. Vanwege het ontbreken van permanent watervoerende elementen binnen het 
plangebied wordt het voorkomen van deze soorten verder uitgesloten.

De verspreidingsgegevens van libellen, dagvlinders en overige ongewervelden geven aan dat geen beschermde 
soorten in de regio van het plangebied voorkomen (Klaas-Douwe, 2002, Bos, 2006; http://www.naturalis.nl).

Tijdens het veldbezoek zijn diverse algemene vogelsoorten waargenomen (zoals andere houtduif, zwarte kraai, 
merel en kauw). Het gebied heeft mogelijkheden voor broed- en standvogels (bomen, hagen en struiken). Er zijn 
geen nesten waargenomen. Het is niet waarschijnlijk dat er standvogels (jaarrond beschermde op vaste locaties 
met een jaarrond beschermde nest en leefgebied) voorkomen gezien de grootte, het gebruik, ligging in de 
bebouwde kom en de dynamiek van het plangebied.
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5 Conclusies

Op basis van het literatuuronderzoek, de overige verzamelde gegevens en de bevindingen tijdens het veldbezoek, 
wordt ten aanzien van de planontwikkeling in de quick-scan het onderstaande geconcludeerd.

Flora
Binnen het plangebied en directe omgeving zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten geregistreerd of 
aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen. Nader onderzoek naar 
het voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt niet noodzakelijk geacht.

Fauna
De zwaarder beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten) die volgens het literatuuronderzoek en/of veldbezoek 
mogelijk ter plaatse van het plangebied voorkomen zijn:
1. vleermuizen;
2. vogels.

Ad 1 Vleermuizen
Het is mogelijk dat het plangebied en directe omgeving gebruikt wordt door vleermuizen als vliegroute, 
foerageer- en/of verblijfsgebied. De te slopen sporthal/gymzaal is in potentie geschikt als verblijfplaats (zomer- 
en paarplaats) vanwege de aanwezigheid van boeiborden, gevelplaten, holten, kieren en gaatjes in de gevels en 
dergelijke. Het verdwijnen van bomen, hagen, open plaatsen en bebouwing zal mogelijk een (tijdelijk) negatief 
effect hebben op de aanwezigheid van deze soorten. Een nader onderzoek naar vleermuizen is noodzakelijk en 
dient te worden uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol 2012 (bron: www.vleermuisnet.nl).

Ad. 2 Vogels
Het plangebied biedt mogelijkheden voor broedvogels. Eventueel in gebruik zijnde broedlocaties van vogels zijn 
gedurende het broedseizoen (meestal van 15 maart tot en met 15 juli) beschermd (ontheffing is niet mogelijk). 
De te verwijderen bomen en opstallen vergen controle op in gebruik zijnde schuil- en broedplaatsen.

5.1 Beschermde natuurgebieden

Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura-2000, Vogel- of 
Habitatrichtlijn, beschermd Natuurmonument en/of Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Wel zijn dergelijke 
beschermde gebieden aanwezig in de directe omgeving (binnen drie kilometer afstand van het plangebied, zie 
bijlage 8). In de directe omgeving van het plangebied (op circa 500 meter  ten noorden ligt het Natura 2000-
gebied ”Waddenzee” (tevens onderdeel van de EHS) en op circa 800 meter ten westen ligt het Natura 2000-
gebied “IJsselmeer”. Beide Natura-2000 gebieden zijn een Vogelrichtlijngebied. Omdat het plangebied midden 
in de bebouwde kom ligt van Den Oever kan een negatief effect van de planvorming op de natuurwaarden van de 
Vogelrichtlijngebieden worden uitgesloten. Derhalve wordt een verder onderzoek in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (voortoets) en Ecologische Hoofdstructuur (nee-tenzij toetsing) niet zinvol geacht. 
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Bijlage 1:  Stroomschema
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Bijlage 2:  Wetgeving
Flora- en faunawet
Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en ingrepen. Zo is per 1 april 
2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit aan op Europese natuurregelgeving en is gericht op 
soortbescherming. De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit 
van het “nee, tenzij”- beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ 
in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. Samengevat kan worden 
gesteld dat alle vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer algemene 
soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, meest zeldzame planten, vlinders, 
libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de praktijk betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en 
fauna slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties hebben bij 
ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling.

Flora
Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het verboden deze planten te plukken, 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen.

Fauna
Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- en faunawet worden 
samengevat als:
● het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
● het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te verontrusten;
● het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot 

een beschermde inheemse soort te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren;
● het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te zoeken, te rapen, uit het nest te 

nemen, te beschadigen of te vernielen.

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1)
Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in de Natuurbeschermingswet 
en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of 
voornemens daartoe, is het raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 
hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving. In beginsel is voor de 
toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen van de werkzaamheden dienen de volgende zaken 
duidelijk in beeld gebracht te worden: 
● welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor ?;
● leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving ?;
● kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke handelingen niet of in mindere 

mate gepleegd kunnen worden ? en is een ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de 
werkzaamheden te kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist ?
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De ontheffing
Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in verband met de 
(voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en faunawet genoemde verbodsbepalingen. Per 23 
februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) door een nieuwe AMvB gewijzigd. Hierbij 
worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten:

Categorie 1: Algemene soorten
Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de Flora- 
en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze 
categorie vallen onder meer algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 
kikker en gewone pad.

Categorie 2: Overige soorten
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt volgens een door het 
Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet door een sector/belangenorganisatie of 
initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder 
een gedragscode dient in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 
getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort’. In deze categorie 
vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter.

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB
Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een goedgekeurde gedragscode kan geen 
vrijstelling worden verkregen. Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria:
 1 er is sprake van een bij de wet genoemd belang ? (dit betreft een limitatieve lijst van ander gespecificeerde 

belangen);
 2 er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep ?;
 3 er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort ?
In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer alle vleermuissoorten, 
zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en libellen en enkele plantensoorten.

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet:
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is:
 1 dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd;
 2 danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die gevolgen te voorkomen of, 

indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan de zorgplicht ten aanzien 
van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het 
ontwerp. Geadviseerd wordt om in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 
bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent dat gedurende de werk-
zaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten om schade aan deze soorten te voorkomen en de 
effecten erop zoveel mogelijk te beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van 
de Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland voorkomende beschermde 
soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, 
ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te  
ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders uit te zetten) en om te 
voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de 
vrijstelling vallen dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen.
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Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een 
verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk.
Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de 
praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste soorten loopt 
van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk 
leef- of foerageergebieden van vogels buiten het broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij 
dan over het algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder vallen ook leef- 
en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals uilen.

Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan gekoppelde soorten op basis 
van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot 
een ecologisch netwerk in de Europese Unie, Natura 2000 genaamd. Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven 
het instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-staten die de Vogel- en Habitatrichtlijn 
uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen in nationaal recht omzetten, de 
gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen treffen en de ontwikkeling van de kwaliteit van de 
aangewezen speciale beschermingszones monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aan-melding bij de EU 
tegelijk ook de aanwijzing van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de gebieden aan, die 
vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door de lidstaten worden 
wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap van de EU voor de diverse  biogeografische 
zone's van de Europese Unie. Nederland valt onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming is gericht op de 
bescherming van aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het 
beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot open-baar belang, er 
geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt gecompenseerd.

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor handelingen buiten het 
Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. 
Dit is geregeld op basis van de zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet 
geldt een vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde natuurwaarden 
kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing voordat een planontwikkeling wordt 
uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 
2000-gebied van de voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets te 
worden uitgevoerd.

Ecologische hoofdstructuur (EHS)
De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed moet zijn. In de EHS liggen:
• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden; 
• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer.

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten 
pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en 
ontwikkeling (spelregels EHS) van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-
regime. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep 
plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. 
Indien de voorgenomen planontwikkeling met bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het 
‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is.

Herbegrenzing EHS
De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. De eerste situatie betreft de 
herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. 
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Indien bij een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan mogelijk deze vorm van 
herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan ecologische redenen is van toepassing indien provincies 
met behoud van de oorspronkelijke kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te 
passen om een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, zo moet de 
herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet 
voldaan dan is het plan niet aanvaardbaar in die vorm.
De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de 
EHS duurzaam in te passen). Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 
gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS.

EHS-saldobenadering
In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het ’nee, tenzij’-afwegingskader 
niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime.
Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan 
is immers per saldo winst voor de EHS gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime.

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS
Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de begrippen: ‘geen netto verlies’, 
‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en ’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van 
natuurkwaliteit belangrijk:
• zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant;
• natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de kwaliteitscriteria van 

natuurdoeltypen);
• behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een reeks van randvoorwaarden 

(met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer).
• significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden;
• lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, regionaal (kerngebied van de 

EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten 
alsmede relevante nationale beleidsambities.

Boswet
Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil zeggen: de letterlijke oppervlakte 
aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 
1.000 m2 en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 
binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door natuurlijke verjonging ook 
toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 
30 meter breed, moet geplant worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 
Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de bebouwde kom in het kader van de 
wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan 
kan een gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende gemeente moeten worden 
nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2  vallen onder de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren 
meidoornheggen die als zodanig zijn aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuur-
terreinen en braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkingspercentage van 60% en 
een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs 
boomgaarden, eenrijige beplanting van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 
paardekastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed.

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. Deze melding moet doorgaans 
bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan.
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Rode Lijst
Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn voor een beperkt aantal 
soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn 
gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode 
lijsten herzien en zijn tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant (LNV, 
2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen ongeveer 2% van het totaal aantal dieren 
en 31% van het totaal aantal planten in Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere 
fungi, de paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te planten en waarvan de 
vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn). 
Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de afgelopen jaren basisrapporten met 
herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten 
komt voort uit het verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 
aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 en 3). In artikel 7 van de 
Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- en plantensoorten die van nature in Nederland 
voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten 
één van de instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis daarvan nog geen 
wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten en 
dat zij het onderzoek daartoe bevordert. Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat 
zij bij hun beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten.

Nesten
De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat erom of er een 
broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. 
Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste 
vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor 
eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. 
U heeft voor deze soorten geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 
maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen. U mag dus 
buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen op.
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het gehele 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) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en 
limitatief beschikbaar (voorbeeld: 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 zeer specifiek 
en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

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

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’.

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven als categorie 5. Deze 
zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 
5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het 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 vestigen.

12J005
11 april 2012
Definitief



Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten
De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als aanvulling op de vorige lijst zijn 
ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen 
extra 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.
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Tabel Zoogdieren

Gegevens strikter beschermde zoogdieren (tabel 2 en 3 soorten) op uurhokniveau (5x5 kilometer). 
Soorten in de tabel zijn geselecteerd op mogelijk voorkomen op het plangebied. Deze data zijn indicatief. 
Gegevens zijn onvolledig.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam MA1 FF2

Bever Castor fiber 3 bijl IV HR
Boommarter Martes martes 3 bijl 1 AMvB
Das Meles meles 3 bijl 1 AMvB
Eekhoorn Sciurus Vulgaris x 2
Eikelmuis Eliomys quercinus 3 bijl 1 AMvB
Grote bosmuis Apodemus flavicollis 2
Hamster Cricetus cricetus 3 bijl 1 AMvB
Hazelmuis Muscardinus avellanarius 3 bijl IV HR
Noordse woelmuis Microtus oeconomus 3 bijl IV HR
Otter Lutra lutra 3 bijl IV HR
Steenmarter Martes foina 2
Veldspitsmuis Crocidura leucodon 3 bijl 1 AMvB
Waterspitsmuis Neomys fodiens 3 bijl 1 AMvB
1 = Soort kan volgens literatuurgegevens mogelijk aangetroffen worden in het plangebied.
2 = Soort beschermd Flora- en faunawet, nummer geeft tabel FF-wet aan. Tabel 3 soorten vallen onder Bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn of onder bijlage 1 van Algemene Maatregelen van Bestuur.
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Tabel Vleermuizen

Gegevens vleermuizen (tabel 3) op atlas-blokniveau. Soorten in de tabel zijn geselecteerd op mogelijk 
voorkomen  op het plangebied. Deze data zijn indicatief. Gegevens zijn onvolledig.
Bechstein’s vleermuis Myotis bechsteinii 3 bijl. IV HR
Bosvleermuis Nyctalus leisleri 3 bijl. IV HR
Brandt’s vleermuis Myotis brandtii x 3 bijl. IV HR
Franjestaart Myotis nattereri 3 bijl. IV HR
Gewone baardvleermuis Myotis mystacinus 3 bijl. IV HR
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus x 3 bijl. IV HR
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus x 3 bijl. IV HR
Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum 3 bijl. IV HR
Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus 3 bijl. IV HR
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus 3 bijl. IV HR
Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 3 bijl. IV HR
Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros 3 bijl. IV HR
Laatvlieger Eptesicus serotinus x 3 bijl. IV HR
Meervleermuis Myotis dasycneme x 3 bijl. IV HR
Mopsvleermuis Barbastella barbastellus 3 bijl. IV HR
Rosse vleermuis Nyctalus noctula x 3 bijl. IV HR
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii x 3 bijl. IV HR
Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus x 3 bijl. IV HR
Vale vleermuis Myotis myotis 3 bijl. IV HR
Watervleermuis Myotis daubentonii x 3 bijl. IV HR
1 = Soort kan volgens literatuurgegevens mogelijk aangetroffen worden in het plangebied
2 = Soort beschermd Flora- en faunawet, nummer geeft tabel FF-wet aan. Tabel 3 soorten vallen onder 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of onder bijlage 1 van Algemene Maatregelen van Bestuur.

12J005
11 april 2012
Definitief



Tabel Reptielen en amfibieën

Gegevens strikter beschermde reptielen en amfibieën (tabel 2 en 3 soorten) op uurhokniveau (5x5 
kilometer). Soorten in de tabel zijn geselecteerd op mogelijk voorkomen op het plangebied en zijn een 
indicatie. Gegevens zijn onvolledig. 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam MA1 FF2

Adder Vipera berus 3 bijl 1 AMvB
Alpenwatersalamander Triturus alpestris 2
Boomkikker Hyla arborea 3 bijl IV HR
Geelbuik vuurpad Bombina variegata 3 bijl IV HR
Gladde slang Coronella austriaca 3 bijl IV HR
Hazelworm Anguis fragilis 3 bijl 1 AMvB
Heikikker Rana arvalis 3 bijl IV HR
Kamsalamander Triturus cristatus 3 bijl IV HR
Knoflookpad Pelobates fuscus 3 bijl IV HR
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara 2
Muurhagedis Podarcis muralis 3 bijl IV HR
Poelkikker Rana lessonae 3 bijl IV HR
Ringslang Natrix natrix 3 bijl 1 AMvB
Rugstreeppad Bufo calamita 3 bijl IV 
Vinpootsalamander Triturus helveticus 3 bijl 1 AMvB
Vroedmeesterpad Alytes obstetricans 3 bijl IV HR
Vuursalamander Salamandra salamandra 3 bijl 1 AMvB
Zandhagedis Lacerta agilis 3 bijl IV HR
1 = Soort kan volgens literatuurgegevens mogelijk aangetroffen worden in het plangebied.
2 = Soort beschermd Flora- en faunawet, nummer geeft tabel FF-wet aan. Tabel 3 soorten vallen onder 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of onder bijlage 1 van Algemene Maatregelen van Bestuur.
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Tabel Vissen

Gegevens strikter beschermde vissen (tabel 2 en 3 soorten) vissen op uurhokniveau (5x5 kilometer). 
Gegevens zijn onvolledig.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam MA1 FF2

Beekprik Lampetra planeri 3 bijl. 1 AMvB
Bittervoorn Rhodeus cericeus 3 bijl. 1 AMvB
Elrits Phoxinus phoxinus 3 bijl. 1 AMvB
Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus 3 bijl. 1 AMvB
Grote modderkruiper Misgurnus fossillis 3 bijl. 1 AMvB
Houting Conegonus oxyrrhynchus 3 bijl. IV HR
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 2
Meerval Silurus glanis 2
Rivierdonderpad Cottus gobio 2
Rivierprik Lampetra fluviatilis 3 bijl. 1 AMvB
Steur Acipenser sturio 3 bijl. IV HR
1 = Soort kan volgens literatuurgegevens mogelijk aangetroffen worden in het plangebied.
2 = Soort beschermd Flora- en faunawet, nummer geeft tabel FF-wet aan. Tabel 3 soorten vallen onder 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of onder bijlage 1 van Algemene Maatregelen van Bestuur.
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Tabel Dagvlinders

Gegevens strikter beschermde dagvlinders (tabel 2 en 3 soorten) op uurhokniveau (5x5 kilometer). 
Gegevens zijn onvolledig.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam MA1 FF2

Bruin dikkopje Erynnis tages 3 bijl. 1 AMvB
Donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous 3 bijl. IV HR
Dwergblauwtje Cupido minimus 3 bijl. 1 AMvB
Dwergdikkopje Thymelicus acteon 3 bijl. 1 AMvB
Groot geaderd witje Aporia crataegi 3 bijl. 1 AMvB
Grote IJsvogelvlinder Limenitis populi 3 bijl. 1 AMvB
Grote vuurvlinder Lycaena dispar 3 bijl. IV HR
Heideblauwtje Plebejus argus 3 bijl. 1 AMvB
Iepenpage Strymonidia w-album 3 bijl. 1 AMvB
Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius 3 bijl. 1 AMvB
Keizersmantel Argynnis paphia 3 bijl. 1 AMvB
Klaverblauwtje Cyaniris semiargus 3 bijl. 1 AMvB
Moerasparelmoervlinder Brenthis ino 2
Pimpernelblauwtje Maculinea teleius 3 bijl. IV HR
Puperstreepparelmoervlinder Brenthis ino 3 bijl. 1 AMvB
Rode vuurvlinder Palaeochrysophanus 3 bijl. 1 AMvB
Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe 3 bijl. 1 AMvB
Rouwmantel Nymphalis antiopa 3 bijl. 1 AMvB
Tijmblauwtje Maculinea arion 3 bijl. IV HR
Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania 3 bijl. 1 AMvB
Vals Heideblauwtje Plebeius idas 2
Veenbesparelmoervlinder Bolaria aquilonais 3 bijl. 1 AMvB
Veenhooibeestje Coenonympha tullia 3 bijl. 1 AMvB
Zilverstreephooibeestje Coenonympha hero 3 bijl. IV HR
1 = Soort kan volgens literatuurgegevens mogelijk aangetroffen worden in het plangebied.
2 = Soort beschermd Flora- en faunawet, nummer geeft tabel FF-wet aan. Tabel 3 soorten vallen onder 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of onder bijlage 1 van Algemene Maatregelen van Bestuur.
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Tabel Libellen

Gegevens strikter beschermde libellen (tabel 2 en 3 soorten) op uurhokniveau (5x5 kilometer). Gegevens 
zijn onvolledig.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam MA1 FF2

Bronslibel Oxygastra curtisii 3 bijl 1 AMvB
Gaffellibel Ophiogomphus cicilia 3 bijl 1 AMvB
Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis 3 bijl 1 AMvB
Groene glazenmaker Aeshna viridis 3 bijl 1 AMvB
Noordse winterjuffer Sympecma paedisca 3 bijl 1 AMvB
Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons 3 bijl 1 AMvB
Rivierrombout Stylurus flavipes 3 bijl 1 AMvB
Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis 3 bijl 1 AMvB
1 = Soort kan volgens literatuurgegevens mogelijk aangetroffen worden in het plangebied.
2 = Soort beschermd Flora- en faunawet, nummer geeft tabel FF-wet aan. Tabel 3 soorten vallen onder 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of onder bijlage 1 van Algemene Maatregelen van Bestuur.

Tabel Overige soorten

Gegevens strikter beschermde overige soorten (tabel 2 en 3 soorten)op uurhokniveau (5x5 kilometer). 
Gegevens zijn onvolledig.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam MA1 FF2

Vliegend hert Lacanus cervus 2
Rivierkreeft Actacus astacus 2
Brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus 3 bijl. 1 AMvB
Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus 3 bijl. 1 AMvB
Heldenbok Cerambyx cerdo 3 bijl. 1 AMvB
Juchtleerkever Osmoderma ermita 3 bijl. 1 AMvB
Bataafse stroommossel Unio crassus 3 bijl. 1 AMvB
1 = Soort kan volgens literatuurgegevens mogelijk aangetroffen worden in het plangebied.
2 = Soort beschermd Flora- en faunawet, nummer geeft tabel FF-wet aan. Tabel 3 soorten vallen onder 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of onder bijlage 1 van Algemene Maatregelen van Bestuur.
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Bijlage 7:  Kaart terreinoverzicht
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Bijlage 7
Titel:               Kaart terreinoverzicht 
Projectcode: 12J005
Projectnaam: Brede School te Den Oever
Bron:    googlemaps
CSO Adviesbureau Datum:  april 2012

SporthalJeu de boulesbaan

Tennisbanen



Bijlage 8:  Kaart ligging plangebied t.o.v. EHS en Natura-2000
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Bijlage 8
Titel:               Kaart ligging plangebied ten opzichte van EHS en Natura2000
Projectcode: 12J005
Projectnaam:  Brede School te Den Oever
Bron:    http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspxinternet
CSO Adviesbureau Datum: april 2012

groen/rood = EHS én Natura-2000 gebied 



Bijlage 9:  Kaart planschets

12J005
11 april 2012
Definitief



Bijlage 9
Titel:               Kaart planschets
Projectcode: 12J005
Projectnaam: Brede School te Den Oever
Bron:    opdrachtgever
CSO Adviesbureau Datum:  april 2012



Nader onderzoek
vleermuizen en vogels Flora-
en faunawet 

Plangebied Brede School aan de
Robbenoordstraat te Den Oever

Plangebied gelegen in kilometerhok
X 131 – Y 550

Gegevens opdrachtgever

Westerwaard Wonen Den Helder BV
Middenweg 159
1782 BE  DEN HELDER

Contactpersoon:
De heer R. Lutterman

CSO Adviesbureau

Regulierenring 6
3981 LB  BUNNIK
tel. 030 – 659 43 21
fax 030 – 657 17 92

Contactpersoon CSO
De heer ir. L. A. Sluiter
De heer ing. H.T. Scheeringa

Projectcode: 12J052
Versiedatum: 8 oktober 2012
Status: Definitief



Autorisatie 

Opgesteld door: 
De heer ir. L. Sluiter
Adviseur Flora en fauna

Handtekening

Akkoord bevonden door:
De heer ing. H.T. Scheeringa
Senior adviseur Flora en fauna

Handtekening

Projectcode: 12J052
Versiedatum: 8 oktober 2012



Inhoudsopgave
1 Inleiding............................................................................................................................................................. 1
2 Situatie en wetgeving....................................................................................................................................... 2

2.1 Plangebiedbeschrijving...............................................................................................................................2
2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen...................................................................................................2

3 Opzet en methode............................................................................................................................................. 3
3.1 Afbakening opzet..........................................................................................................................................3
3.2 Onderzoeksopzet..........................................................................................................................................3

4 Resultaten......................................................................................................................................................... 5
4.1 Resultaten veldonderzoek...........................................................................................................................5
4.2 Conflictanalyse..............................................................................................................................................6

5 Conclusies......................................................................................................................................................... 8
5.1 Advies.............................................................................................................................................................8

Bijlagen
Bijlage 1:  Stroomschema
Bijlage 2:  Wetgeving
Bijlage 3:  Literatuur
Bijlage 4:  Kaart regionale ligging plangebied
Bijlage 5:  Foto's van het plangebied
Bijlage 6:  Resultaten
Bijlage 7:  Kaart planschets

12J052
8 oktober 2012
Definitief



1 Inleiding

In opdracht van Westerwaard Wonen Den Helder BV heeft CSO Adviesbureau in verband met de voorgenomen 
planontwikkeling een nader onderzoek Flora- en faunawet uitgevoerd op het plangebied Brede School aan de 
Robbenoordstraat te Den Oever (gemeente Hollands Kroon).

Aanleiding voor het nader onderzoek is de uitgevoerde quick-scan Flora- en faunawet (CSO, rapport 12J005 van 
11 april 2012). In de quick-scan is geconcludeerd dat bepaalde beschermde soorten aanwezig kunnen zijn op het 
plangebied of anderszins mogelijk schade kunnen ondervinden van de planontwikkeling. Het advies in de quick-
scan is om nader onderzoek uit te voeren naar het gebruik van het plangebied door vleermuizen en vogels. 

Het doel van dit nader onderzoek is vast te stellen of de betreffende ontheffingsplichtige soorten daadwerkelijk 
voorkomen (met bijbehorende functie(s) van het plangebied) en/of vervolgens de geplande ontwikkelingen 
strijdig zijn met de soortbescherming van de Flora- en faunawet (2005). In geval van te verwachten knelpunten 
tussen de soorten en planontwikkeling in het kader van de Flora- en faunawet, wordt aangegeven welke vervolg-
stappen nodig zijn en welke mitigerende (verzachtende maatregelen) en/of compenserende maatregelen van 
toepassing kunnen zijn. Op basis van dit nader onderzoek kan een ontheffing worden aangevraagd bij het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LE&I). 

Indien geen ontheffingsplichtige soorten aangetroffen worden in het plangebied, of als de aanwezige 
ontheffingsplichtige soorten geen schade ondervinden van de geplande ingrepen, blijven de algemene 
beschermende bepalingen van kracht in de zin van de algemene zorgplicht (zie bijlage 2).

CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is door Intron gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 14001-
normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van CSO voor de flora- en faunaonderzoeken zijn 
allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is CSO lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB).
CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade 
welke kan voorkomen op basis van de inhoud en resultaten van het opgestelde nader 
onderzoek. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom.
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2 Situatie en wetgeving

2.1 Plangebiedbeschrijving

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.350 m2 en is gelegen aan de Robbenoordstraat te Den Oever. 
(kilometerhok X 131 – Y 550). Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Den Oever en grenst aan de 
noord- en westzijde aan de Robbenoordstraat. Direct ten zuiden en oosten van het plangebied bevinden zich 
woningen. 

Op het plangebied bevinden zich een sporthal annex gymzaal ('t Kroaiennest), een tweetal tennisbanen (gravel) 
met verlichting, een jeu de boulesbaan en enkele parkeerplaatsen. Binnen de grenzen van het plangebied zijn 
enkele jonge bomen (met name esdoorns), diverse lage hagen en struiken (tussen tennisbanen en parkeer-
plaatsen) en een hoge coniferenhaag (rondom tennisbanen) aanwezig. Tijdens de quickscan is geconstateerd dat 
de sporthal door de aanwezigheid van boeiborden, gevelplaten, holten, kieren en gaatjes in de gevels en 
dergelijke in potentie geschikt zijn als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuisssoorten. Het hele 
plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De coniferenhaag en de bomen bieden 
mogelijkheid voor nesten van diverse vogelsoorten. Het plangebied is grotendeels verhard met tegels en klinkers. 
Er is geen oppervlaktewater op het plangebied aanwezig. 

Voor de regionale ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 4. Enkele foto’s van het plangebied en 
directe omgeving zijn opgenomen in bijlage 5. Een situatietekening met de samenvatting van de resultaten van 
het nader onderzoek is gegeven in bijlage 6. 

2.2 Planontwikkeling en geplande ingrepen

De voorgenomen planontwikkeling (bron: opdrachtgever) bestaat uit de sloop van de huidige sporthal/gymzaal, 
het verwijderen van de tennisbanen en jeu de boulesbaan, waarna de bouw plaatsvindt van een nieuw 
schoolgebouw (Brede School) en een gymzaal. Voor een overzicht van de planontwikkeling zie bijlage 9.

De voorgenomen planontwikkeling is zodanig dat vrijwel alle in het plangebied te verwachten planten en dieren 
worden verstoord, bedreigd en/of uit hun leefgebied worden verjaagd. Enkele van de te verwijderen bomen zijn 
waarschijnlijk kapvergunningplichtig, hetgeen nagegaan dient te worden bij de gemeente.

Voor een overzicht van de planontwikkeling zie bijlage 7.
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3 Opzet en methode

3.1 Afbakening opzet

Het nader onderzoek betreft een soortgerichte inventarisatie naar vleermuizen en in gebruik zijnde 
verblijfplaatsen van vogels. Er is gericht onderzoek gedaan naar aanwijzingen dat de betreffende beschermde 
soorten aanwezig zijn in of nabij het plangebied. Indien deze aanwijzingen worden aangetroffen is een 
inschatting gemaakt van de functie en waarde van het gebied voor de betreffende soorten. Het nader onderzoek 
kan gebruikt worden als bijlage bij een eventueel noodzakelijke ontheffingsaanvraag ex. artikel 75 van de Flora- 
en faunawet.

3.2 Onderzoeksopzet

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een literatuur/bureauonderzoek verricht, waarbij gezocht is naar 
informatie uit lokale bronnen/werkgroepen, PGO's (zoals RAVON, VZZ, etc.) die actuele informatie opleveren 
over het mogelijk voorkomen van de onderzochte soorten (zie bijlage 3). Tevens zijn enkele omwonenden (vaak 
met hond) en tennissers gevraagd of zij wel eens vleermuizen gezien hadden op of in de nabijheid van het 
plangebied of andere noemenswaardige natuur-waarnemingen. 

De verschillende veldonderzoeken zijn zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd. Alle veldonderzoeken zijn 
door deskundig personeel uitgevoerd op geschikte dagen in de juiste periode, zodat de gegevens voldoen aan de 
geldende normen zoals bijvoorbeeld het Protocol Vleermuisonderzoek.

De veldonderzoeken zijn uitgevoerd door de heren ing. H.T. Scheeringa en ir. L. Sluiter beiden werkzaam bij 
CSO adviesbureau.

Er zijn 4 veldbezoeken uitgevoerd, op de volgende data:
• 19 juni (avond) 
• 17 juli (avond) 
• 23 juli (ochtend)
• 11 augustus (avond)
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Vleermuizen

De onderzoeksopzet voor vleermuizen is gebaseerd op het Protocol Vleermuisonderzoek van het Netwerk 
Groene Bureau's, welke is samengevat op www.vleermuisprotocol.nl. In dit protocol wordt per vleermuissoort 
aangegeven in welke tijd van het jaar het beste kan worden onderzocht. 

Methode:
De actuele aanwezigheid en het gebruik van het plangebied door vleermuizen is onderzocht met behulp van 
detectieapparatuur (Petterson DX240). Met de DX240 kunnen waargenomen geluiden digitaal worden 
vastgelegd, hierdoor is analyse van de opgenomen vleermuisgeluiden met behulp van software (zoals BAT-
sound) mogelijk. Tijdens de veldbezoeken is gebruik gemaakt van een GPS en opnameapparatuur (Ediroll, wave 
recorder), zodat de plaatsbepaling en de geluidswaarnemingen digitaal worden vastgelegd.

Vogels (grondgebonden)
In combinatie met de veldbezoeken voor vleermuizen is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van vogels en 
nesten. In het bijzonder is gelet op vogelsoorten die zijn vermeld op de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde  
vogelnesten' uitgegeven door Dienst Regelingen. Deze lijst bevat vogelsoorten waarvan de nesten of 
leefgebieden vaak jaarrond beschermd zijn. 

Methode:
• visuele waarnemingen (inspectie bomen/struiken/opstallen) en sporenonderzoek;
• observaties overdag, 's avonds en tijdens de nacht.
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4 Resultaten

4.1 Resultaten veldonderzoek

De resultaten van de veldonderzoeken zijn samengevat in bijlage 6.

Tijdens de 4 bezoeken zijn diverse malen vleermuizen aangetroffen. De meeste waarnemingen betroffen 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en een enkele keer een foeragerende laatvlieger. Er zijn tijdens de 
diverse waarneming-rondes maximaal 3 foeragerende/jagende gewone dwergvleermuizen aangetroffen en niet 
meer dan 1 laatvlieger per keer. Er zijn geen andere vleermuissoorten aangetroffen. De meeste gebruikte locatie 
voor het foerageren was boven of in de buurt van het graslandje in het zuid-oostelijke deel van het plangebied 
(zie foto hieronder).

Het vaststellen van verblijfplaatsen van vleermuizen gebeurd door het waarnemen van invliegende of 
zwermende vleermuizen. Speciale aandacht ging uit naar invliegende of zwermende vleermuizen nabij de 
dakrand van de gymzaal en andere potentiële verblijfplaatsen als open stootvoegen, kieren en gaten bij het 
gebouw op het plangebied. Er zijn in geen van de veldonderzoeken invliegende of zwermende vleermuizen 
aangetroffen.  
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Samenvattend kan gesteld worden dat er geen zomer-verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger 
of andere vleermuissoort zijn aangetroffen in de spouwmuren, dakranden of andere holtes/kieren van het 
gebouw. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een kraamverblijf. Een 
winterverblijf is op voorhand derhalve uitgesloten.

Tijdens de veldbezoeken zijn diverse vogels gehoord of gezien (zoals merel, zilvermeeuw, zwarte kraai en 
spreeuw), maar zijn geen (sporen van) nesten waargenomen. De aanwezige bomen zijn gecontroleerd op holten 
en nesten. Het is niet waarschijnlijk dat er nesten van vogels die vermeld staan op 'Aangepaste lijst jaarrond 
beschermde vogelnesten' aanwezig zijn op het plangebied. De coniferenhaag biedt mogelijk nestgelegenheid aan 
algemeen voorkomende soorten als roodborst, winterkoning en heggemus. 

4.2 Conflictanalyse

Onderstaand is in tabel 1 en 2 een beknopte conflictanalyse van de effecten van de planontwikkeling op de 
aangetroffen beschermde soorten uitgevoerd. Deze analyse geeft aan of mogelijk conflicten tussen de effecten 
van de planontwikkeling en de Flora- en faunawet aanwezig zijn en/of er vervolgens aanleiding is om een 
ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet aan te vragen. Bij de analyse is vooralsnog géén rekening 
gehouden met de eventueel uit te voeren compenserende en/of mitigerende maatregelen.

Tabel 1 Conflict analyse vleermuizen: Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger

Natuurwaarden landschap voor vleermuizen (is 
het netwerk van functionele deelleefgebieden en 
functies van landschap) 

Conflict 
bij/door 
aanleg

Conflict door 
ruimtebeslag 
van 
ontwikkeling 

Conflict 
bij / door 
gebruik
van locatie

Conflict 
bij / door 
beheer van 
locatie

 functies     
      
verblijfplaats winter  nee  nee  nee  nee

zomer  nee  nee  nee  nee
 kraamkamer  nee  nee  nee  nee
 paarverblijf  nee  nee  nee  nee
      
foerageergebied foerageergebied / territorium  nee  nee*  nee  nee
 opportunistisch gebruikt foerageergebied  nee  nee*  nee  nee
 het voedselproducerend gebied  nee*  nee*  nee*  nee
      
vliegroute verblijf – jachtgebied (dagelijks)  nee  nee  nee  nee
 jachtgebied- jachtgebied (dagelijks)  nee  nee  nee  nee
 verblijf – verblijf (periodiek / 

seizoensgebonden)
 nee  nee  nee  nee

 verblijf – winterverblijf 
(seizoensgebonden)

 nee  nee  nee  nee

 populatie – populatie (seizoensgebonden)  nee  nee  nee  nee
verbinding gebied – gebied (seizoensgebonden)  nee  nee  nee  nee

*  Het totaal aan foerageergebied van het plangebied is te klein om bij verlies ervan van invloed te zijn op de gunstige staat van 
instandhouding van een lokale populatie.
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Er zijn geen conflicten te verwachten tijdens de sloop, aanleg en na voltooiing van de gebouwen. Omdat de 
opstallen op het plangebied niet worden gebruik als verblijfplaats door de gewone dwergvleermuis en de 
laatvlieger en de omvang én kwaliteit van het foerageergebied nauwelijks veranderen, zijn er geen negatieve 
effecten te verwachten op de bovengenoemde soorten. Tevens is er voor de foeragerende vleermuizen voldoende 
foerageergebied in de directe omgeving aanwezig om bij kortstondige verstoring (bijvoorbeeld tijdens de bouw) 
naar uit te wijken.
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5 Conclusies

Geconcludeerd wordt dat het plangebied gebruikt wordt als foerageergebied door de door gewone 
dwergvleermuizen en de laatvlieger (beide soorten zijn tabel 3 soort Flora- en faunawet). 

Er zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger of andere 
vleermuissoorten.

Er zijn tijdens de veldwaarnemingen geen nesten aangetroffen. Geconstateerd is dat het plangebied geschikt is 
als nestgelegenheid (de coniferenhaag) voor diverse algemene vogelsoorten, maar niet voor nesten van vogels 
die genoemd zijn op de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten', waarvan de nesten of leefgebieden 
vaak jaarrond beschermd zijn. 

Van de overige strikter beschermde soorten (tabel 2 en 3 soorten) en situaties zijn geen aanwijzingen van 
aanwezigheid binnen het plangebied vastgesteld en/of conflicten met de Flora- en faunawet. In bijlage 6 zijn de 
resultaten van het nader onderzoek visueel weergegeven.

Tabel 3 Samenvatting effecten op aangetroffen soorten

Beschermde soort Effecten van 
planontwikkeling

Welke verbodsbepalingen 
overtreden ?

Ontheffing nodig ?

Gewone 
dwergvleermuis

geen niet van toepassing nee

Laatvlieger geen niet van toepassing nee

5.1 Advies

Geadviseerd wordt de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Het broedseizoen van de 
meeste algemene vogelsoorten loopt van 15 maart tot en met 15 juli.

Geadviseerd bouwwerkzaamheden niet bij schemering of 's nachts uit te voeren om verstoring (door licht) voor 
de vleermuizen zoveel mogelijk te beperken. Tevens wordt geadviseerd bij de nieuwbouw enigszins 
terughoudend te zijn met licht dat naar boven schijnt, omdat dit de vleermuizen kan hinderen bij het foerageren. 

Bij de aanleg van de Brede School kan eventueel aandacht geschonken worden aan de vleermuizen, door enkele 
vleermuiskasten op te hangen aan de gevel. Desgewenst kan hier informatie over gegeven worden. 

Als door dringende redenen of door een onwrikbare planning het noodzakelijk is toch in het broedseizoen te 
werken (veelal van 15 maart tot 15 juli), dan wordt aanbevolen om een inventarisatie uit te voeren naar 
mogelijke broedgevallen van vogels op het plangebied.  
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Bijlage 1:  Stroomschema
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Bijlage 2:  Wetgeving
Flora- en faunawet
Ecologische waarden spelen in toenemende mate een rol bij de ruimtelijke planvorming en ingrepen. Zo is per 1 april 
2002 de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet sluit aan op Europese natuurregelgeving en is gericht op 
soortbescherming. De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten en gaat uit 
van het “nee, tenzij”- beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ 
in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. Samengevat kan worden 
gesteld dat alle vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen beschermd zijn. Wel zijn uitzonderingen voor zeer algemene 
soorten als huismuis, bruine rat en zwarte rat. Bovendien zijn een beperkt aantal, meest zeldzame planten, vlinders, 
libellen, vissen en ongewervelden beschermd. In de praktijk betekent dat bepaalde handelingen ten aanzien van flora en 
fauna slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet kan de nodige consequenties hebben bij 
ruimtelijke ingrepen/ontwikkeling.

Flora
Met betrekking tot beschermde inheemse planten, in relatie tot hun groeiplaats, is het verboden deze planten te plukken, 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen.

Fauna
Ten aanzien van dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen de bepalingen in de Flora- en faunawet worden 
samengevat als:
● het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
● het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te verontrusten;
● het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot 

een beschermde inheemse soort te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren;
● het is verboden eieren van dieren behorende tot beschermde inheemse soort te zoeken, te rapen, uit het nest te 

nemen, te beschadigen of te vernielen.

Het planvormingsproces en de Flora- en faunawet (zie ook bijlage 1)
Genoemde bepalingen zijn niet nieuw, vergelijkbare bepalingen waren reeds opgenomen in de Natuurbeschermingswet 
en de Vogelwet 1936. Wanneer de initiatiefnemer plannen ontwikkelt voor de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of 
voornemens daartoe, is het raadzaam vooraf te toetsen of de geplande werkzaamheden mogelijk nadelige gevolgen 
hebben voor de aanwezige flora en fauna in het plangebied en mogelijk directe omgeving. In beginsel is voor de 
toetsing de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens het plannen van de werkzaamheden dienen de volgende zaken 
duidelijk in beeld gebracht te worden: 
● welke beschermde planten- en diersoorten komen in en nabij het plangebied voor ?;
● leidt het realiseren van de planontwikkeling tot handelingen die in strijd zijn met de verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet met betrekking tot flora op hun groeiplaats of fauna in hun natuurlijke leefomgeving ?;
● kunnen de voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke handelingen niet of in mindere 

mate gepleegd kunnen worden ? en is een ontheffingsaanvraag, om de plannen te kunnen uitvoeren of de 
werkzaamheden te kunnen verrichten (ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet), vereist ?
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De ontheffing
Voor de planontwikkeling en realisatie kan het nodig zijn om ontheffing aan te vragen in verband met de 
(voorgenomen) overtreding van de in paragraaf 2.1 van de Flora- en faunawet genoemde verbodsbepalingen. Per 23 
februari 2005 is de regelgeving rondom de ontheffingsaanvraag (artikel 75) door een nieuwe AMvB gewijzigd. Hierbij 
worden drie beschermingsregimes onderscheiden, te weten:

Categorie 1: Algemene soorten
Voor de soorten geldt bij onder meer ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de Flora- 
en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld, wel geldt de algemene zorgplicht. In deze 
categorie vallen onder meer algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals mol, konijn, en amfibieën zoals bruine 
kikker en gewone pad.

Categorie 2: Overige soorten
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze categorie een vrijstelling, mits gewerkt wordt volgens een door het 
Ministerie LE&I goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode moet door een sector/belangenorganisatie of 
initiatiefnemer zijn opgesteld en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag (Ministerie LE&I) worden voorgelegd. Zonder 
een gedragscode dient in meeste situaties een ontheffing te worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag wordt 
getoetst aan het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort’. In deze categorie 
vallen alle vogelsoorten en een kleine groep van minder algemene diersoorten zoals eekhoorn en steenmarter.

Categorie 3 : Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn & Soorten bijlage 1 AMvB
Voor deze soorten dient altijd een ontheffing te worden aangevraagd. Ook met een goedgekeurde gedragscode kan geen 
vrijstelling worden verkregen. Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan onderstaande drie criteria:
 1 er is sprake van een bij de wet genoemd belang ? (dit betreft een limitatieve lijst van ander gespecificeerde 

belangen);
 2 er is geen alternatief aanwezig voor de gewenste ingreep ?;
 3 er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort ?
In deze categorie zijn zeldzame en kwetsbare soorten opgenomen. Dit betreft onder meer alle vleermuissoorten, 
zeldzame amfibieën en reptielen, een grote groep vlinders en libellen en enkele plantensoorten.

Algemene zorgplicht, artikel 2 Flora- en faunawet:
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor alle (en dus niet alleen beschermde) in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Die zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is:
 1 dergelijk handelen achterwege te laten, waar dit in redelijkheid kan worden gevergd;
 2 danwel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd, om die gevolgen te voorkomen of, 

indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Een onderdeel van de Flora- en faunawet is dat de initiatiefnemer invulling moet geven aan de zorgplicht ten aanzien 
van beschermde planten en dieren. Dit geldt zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien van het 
ontwerp. Geadviseerd wordt om in het ontwerp rekening te houden met de realisatie van nieuwe biotoop en/of biotopen 
bijvoorbeeld in de vorm van groenvoorzieningen en waterpartijen. De zorgplicht betekent dat gedurende de werk-
zaamheden rekening gehouden wordt met de beschermde soorten om schade aan deze soorten te voorkomen en de 
effecten erop zoveel mogelijk te beperken. De zorgplicht heeft tevens betrekking op de ontheffingsplicht (artikel 75 van 
de Flora- en faunawet). Dit houdt onder meer in, dat voor een aantal algemeen in Nederland voorkomende beschermde 
soorten een vrijstelling op de ontheffingsaanvraag geldt, mits de zorgplicht in acht wordt genomen. Dit betekent dat, 
ook voor soorten die onder de vrijstelling vallen, het wel verplicht blijft om bijvoorbeeld het voortplantingsseizoen te  
ontzien, of vóórdat werkzaamheden starten dieren te verjagen of weg te vangen (en elders uit te zetten) en om te 
voorkomen dat natuurschade in het kader van artikel 9 tot en met 11 zal ontstaan. Dus ook voor soorten die onder de 
vrijstelling vallen dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen.
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Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een 
verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Een ontheffing hierop is niet mogelijk.
Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren, zijn niet toegestaan. In de 
praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen (dat voor de meeste soorten loopt 
van maart tot en met juli) uitgevoerd mogen worden. Voor de verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen, belangrijk 
leef- of foerageergebieden van vogels buiten het broedseizoen kan een ontheffing noodzakelijk zijn. Het betreft hierbij 
dan over het algemeen: horsten, nesten of kolonieplaatsen die het hele jaar gebruikt worden. Hieronder vallen ook leef- 
en/of foerageergebieden van zeer plaatsgetrouwe vogelsoorten, zoals uilen.

Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden en de hieraan gekoppelde soorten op basis 
van de van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, waarbij de provincie het bevoegd gezag is. De uitvoering van 
de Habitat- en Vogelrichtlijn moet leiden tot een ecologisch netwerk in de Europese Unie, Natura 2000 genaamd. 
Zowel de Habitat- als Vogelrichtlijn schrijven het instellen van speciale beschermingszones (SBZ's) voor. De lid-
staten die de Vogel- en Habitatrichtlijn uitvoeren moeten de speciale beschermingszones aanmelden, de richtlijnen 
in nationaal recht omzetten, de gebieden beschermen, de juiste beheersmaatregelen treffen en de ontwikkeling van 
de kwaliteit van de aangewezen speciale beschermingszones monitoren. Voor de Vogelrichtlijn houdt de aan-
melding bij de EU tegelijk ook de aanwijzing van die gebieden in. Bij de Habitatrichtlijn meldt een lidstaat de 
gebieden aan, die vervolgens door de EU worden aangewezen. De voorstellen voor aanwijzing van SBZ's door de 
lidstaten worden wetenschappelijk getoetst door expert-groepen onder voorzitterschap van de EU voor de diverse 
biogeografische zone's van de Europese Unie. Nederland valt onder de Atlantische regio. De gebiedsbescherming 
is gericht op de bescherming van aangewezen habitats en soorten binnen de gebieden. Significant negatieve 
effecten op het beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot open-
baar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt gecompenseerd.

De Natuurbeschermingswet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied voor handelingen buiten het 
Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. 
Dit is geregeld op basis van de zogenaamde externe werking. Op basis van de huidige Natuurbeschermingswet 
geldt een vergunningplicht voor activiteiten die in en om Natura 2000-gebieden de beschermde natuurwaarden 
kunnen verstoren. Deze vergunning wordt gebaseerd op een toetsing voordat een planontwikkeling wordt 
uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied. In geval mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 
2000-gebied van de voorgenomen activiteit(en) dient, na overleg met bevoegd gezag, als eerste een voortoets te 
worden uitgevoerd.

Ecologische hoofdstructuur (EHS)
De EHS is een Nederlands netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in 2018 gereed moet zijn. In de EHS liggen:
• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden; 
• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer.

De Nederlandse EHS moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten 
pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en 
ontwikkeling (spelregels EHS) van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-
regime. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep 
plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. 
Indien de voorgenomen planontwikkeling met bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het 
‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is.

Herbegrenzing EHS
De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. De eerste situatie betreft de 
herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. 
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Indien bij een ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan mogelijk deze vorm van 
herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan ecologische redenen is van toepassing indien provincies 
met behoud van de oorspronkelijke kwantitatieve en kwalitatieve ambitie de begrenzing van de EHS wensen aan te 
passen om een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, zo moet de 
herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het betreffende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet 
voldaan dan is het plan niet aanvaardbaar in die vorm.
De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om ecologische redenen (om de samenhang te verbeteren of de 
EHS duurzaam in te passen). Herbegrenzen om ecologische redenen is een bevoegdheid van de provincie en dient te 
gebeuren met behoud van de oorspronkelijke ambitie van de EHS.

EHS-saldobenadering
In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het ’nee, tenzij’-afwegingskader 
niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van compensatie, zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime.
Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan 
is immers per saldo winst voor de EHS gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime.

Beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS
Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de begrippen: ‘geen netto verlies’, 
‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en ’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van 
natuurkwaliteit belangrijk:
• zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant;
• natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de kwaliteitscriteria van 

natuurdoeltypen);
• behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een reeks van randvoorwaarden 

(met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen in de omgeving, minimumoppervlakte en beheer).
• significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden;
• lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, regionaal (kerngebied van de 

EHS) en landelijk (hele EHS). De vervangbaarheid van natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten 
alsmede relevante nationale beleidsambities.

Boswet
Het doel van de Boswet is het instandhouden van het bosareaal in Nederland, dat wil zeggen: de letterlijke oppervlakte 
aan bos. De Boswet is van toepassing op alle bossen en houtopstanden buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ groter dan 
1.000 m2 en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen. De Boswet verplicht om de grond waarop het bos heeft gestaan 
binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien mogelijk is herplanting door natuurlijke verjonging ook 
toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet mogelijk of te verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 
30 meter breed, moet geplant worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom 
Boswet’ wordt door de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de bebouwde kom in het kader van de 
wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden gekapt, dan 
kan een gemeentelijke (omgevings)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende gemeente moeten worden 
nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2  vallen onder de Boswet, met uitzondering van eenrijige geschoren 
meidoornheggen die als zodanig zijn aangelegd en worden beheerd. Spontane bosopslag langs sloten, op natuur-
terreinen en braakliggende terreinen valt onder de Boswet, zodra sprake is van een bedekkingspercentage van 60% en 
een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet is niet van toepassing op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs 
boomgaarden, eenrijige beplanting van populier of wilg op of langs landbouwgronden, italiaanse populier, linde, 
paardekastanje en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren enkweekgoed.

Voor het kappen van bos of bomen die onder de Boswet vallen geldt een meldingsplicht. Deze melding moet doorgaans 
bij de gemeente minimaal één maand en maximaal één jaar voor uitvoering van de kapwerkzaamheden worden gedaan.
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Rode Lijst
Op Rode Lijsten staan de soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. In Nederland zijn voor een beperkt aantal 
soortgroepen officiële nationale Rode Lijsten verschenen; officieel wil zeggen dat deze in de Staatscourant zijn 
gepubliceerd. Soorten komen op een Rode Lijst als zij zeldzaam zijn en achteruitgaan. In 2004 zijn alle bestaande Rode 
lijsten herzien en zijn tezamen met enkele nieuwe Rode lijsten verschenen in een bijlage bij de Staatscourant (LNV, 
2004). Alle soorten van de soortgroepen met officiële Rode Lijsten betreffen ongeveer 2% van het totaal aantal dieren 
en 31% van het totaal aantal planten in Nederland. Bij paddestoelen gaat het daarbij alleen om de macrofungi (hogere 
fungi, de paddenstoelen en zwammen, die tenminste in staat zijn om zich geslachtelijk voort te planten en waarvan de 
vruchtlichamen groter dan 1 millimeter zijn). 
Van dagvlinders, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en paddestoelen zijn de afgelopen jaren basisrapporten met 
herziene rode lijsten verschenen. Deze hebben echter nog geen officiële status gekregen. Het opstellen van Rode Lijsten 
komt voort uit het verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere 
aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 en 3). In artikel 7 van de 
Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- en plantensoorten die van nature in Nederland 
voorkomen en die bedreigd zijn. In de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is het opstellen van Rode Lijsten 
één van de instrumenten voor de soortbescherming. Soorten van een Rode Lijst genieten op basis daarvan nog geen 
wettelijke bescherming. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten en 
dat zij het onderzoek daartoe bevordert. Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat 
zij bij hun beleid en beheer rekening houden met de soorten op de Rode Lijsten.

Nesten
De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat erom of er een 
broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. 
Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste 
vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor 
eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. 
U heeft voor deze soorten geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet als u 
maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen. U mag dus 
buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen op.
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het gehele 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) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en 
limitatief beschikbaar (voorbeeld: 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 zeer specifiek 
en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

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

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’.

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven als categorie 5. Deze 
zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 
5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het 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 vestigen.

12J052
8 oktober 2012
Definitief



Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten
De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als aanvulling op de vorige lijst zijn 
ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen 
extra 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.
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1 Inleiding

In opdracht van Westerwaard Wonen heeft CSO Adviesbureau een watertoets uitgevoerd voor een plangebied 
aan de Robbenoordstraat 11 te Den Oever. Men is voornemens het plangebied in te richten ten behoeve van een 
brede  school.  Het  plangebied  ligt  binnen  het  beheersgebied  van  het  Hoogheemraadschap  Hollands 
Noorderkwartier,  verantwoordelijk  voor  het  waterkwaliteits-  en  -kwantiteitsbeheer  en  beheerder  van 
waterkeringen. Het beheer van de riolering wordt uitgevoerd door de gemeente Hollands Kroon.

Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt ‘Anders omgaan met water’ vastgesteld. Het op een andere manier  
omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst bescherming te kunnen bieden tegen overstromingen en  
wateroverlast. De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO), het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2003 en 
2008. De bedoeling van het  instrument  is  om wateraspecten van meet  af  aan mee te nemen bij  ruimtelijke 
plannen  en  besluiten.  Het  gaat  hierbij  om  vijf  thema's:  waterkwantiteit,  waterkwaliteit,  waterkeringen,  
afvalwaterketen en beheer en onderhoud van nieuw oppervlaktewater.

Een watertoets is  geen toets achteraf,  maar een proces  dat  de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de 
waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Onderlinge goede afspraken 
moeten ervoor zorgen dat het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed op elkaar worden afgestemd. 
Voorliggende plan is opgesteld in overleg met  de gemeente Hollands Kroon,  Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HNNK) en de ontwikkelaar (Westerwaard Wonen).  De watertoets vormt onderdeel  van de 
ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning.

Bij het uitvoeren van de watertoets zijn onder meer de volgende documenten geraadpleegd:
• Definitief ontwerp Brede School Den Oever, BBHD Architecten, kenmerk 2011002.01, 16 april 2012;
• Waterbeheersplan 4 - 2010-2015, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
• Procedureschema Watertoets Versie 2, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
• Memo “watertoetsaspecten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier”;
• Legger Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
• Provinciale Milieuverordening Noord-Holland, tranche 7, 2011;
• Provinciaal Waterplan 2010-2015, Provincie Noord-Holland, vastgesteld 16 november 2009;
• Bodemviewer en kaarviewer PMV op www.noord-holland.nl en www.bodemloket.nl;
• Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 14 F (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 2002);
• Hydrogeologisch model REGIS, via www.dinoloket.nl van TNO.

Op www.dewatertoets.nl is de digitale watertoets ingevuld. Door het Hoogheemraadschap is hierop aangegeven 
dat  de  planontwikkeling  een  dermate  klein  gevolg  heeft  voor  de  waterhuishoudkundige  situatie,  dat  geen 
compenserende  maatregelen  uitgevoerd  behoeven  te  worden.  Sprake  is  van  een  “korte  procedure”  waarbij 
gebruik kan worden gemaakt van een standaard waterparagraaf.
Het  wateradvies  van  het  Hoogheemraadschap  Hollands  Noorderkwartier  via  www.watertoets.nl  alsmede  de 
goedkeuring naar aanleiding van het conceptrapport (05-02-2013) is opgenomen in de bijlage van de rapportage.
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2 Situatiebeschrijving

2.1 Inleiding

Westerwaard  Wonen  is  voornemens  om  een  Brede  School  aan  de  Robbenoordstraat  11  te  Den  Oever  te 
realiseren. De regionale geografische ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied 
heeft een oppervlakte van circa 3.625 m2.

Figuur 1 Regionale geografische ligging (bron: www.kaart.nl)

Kastraal staat het plangebied bekend als gemeente Wieringen, sectie A, nummers 4006, 4536, 4108, 5026. Den 
Oever ligt in de oostelijke putn van het voormalige eiland Wieringen, dat in de jaren  '20 van de vorige eeuw 
middels drooglegging van de Wieringermeer (ten zuiden van Wieringen) onderdeel werd van het vasteland van 
Noord-Holland.

Het plangebied behoort tot het deel van Den Oever dat in de jaren '60 van de vorige eeuw buiten de oude kern is 
ontwikkeld. Het plangebied wordt begrensd door:

• ten westen de Robbenoordstraat met aan de overzijde ervan woonbebouwing;
• ten noorden woonbebouwing en Het Vikingsschip (sociaal cultureel centrum);
• ten oosten diverse bedrijfsgebouwen, vermoedelijk voornamelijk als opslag;
• ten zuiden de woonbebouwing langs de Oosterkruisweg.
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2.2 Huidige situatie

Het plangebied is circa 3.625 m² groot.  Op de locatie is een tenniscomplex, sporthal  en jeu-de-boules-baan 
aanwezig. Het tenniscomplex bestaat  uit twee speelvelden van gravelverharding. Ten oosten van deze banen 
bevindt zich het  clubgebouw en het  terras van de tennisvereniging. Het clubgebouw is aangebouwd aan de 
naastliggende sporthal (1969). Het oprit van de Robbenoordstraat richting de sporthal alsmede het voorliggende 
terrein is verhard met klinkers. Tussen oprit en tennisbanen ligt de jeu-de-boules-baan, welke is voorzien van 
grindverharding. De strook langs de zuid- en westgrens van het plangebied is onverhard. De huidige situatie is 
weergegeven in figuur 2.

Figuur 2 Luchtfoto plangebied (bron: Google Earth)

In de huidige situatie is circa 67% van het plangebied verhard (755 m2 bebouwing en 1.676 m2 verharding). 
Hierbij is de gravelverharding van de tennisbanen ook meegenomen in het verhard oppervlak, aangezien sprake 
is  van  een  afwateringssysteem  onder  de  verharding.  De  jeu-de-boules-baan  met  grindverharding  is  niet 
aangemerkt als verhard oppervlak.
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2.3 Toekomstige situatie

Men is voornemens de bestaande bebouwing en verharding te verwijderen en het plangebied in te richten ten  
behoeve  van  een  Brede  School  met  drie  te  onderscheiden  schoolpleinen,  twee  fietsenstallingen  en 
parkeergelegenheid. In de Brede School worden onder andere een peuterspeelzaal, kinderopvang, basisschool,  
sporthal en podium gevestigd.

In figuurr 3 is de meest recente inrichtingsschets van het plangebied d.d. 16 april 2012 weergegeven.

Figuur 3 Inrichtingsschets

In de toekomstige situatie zal circa 85% van het plangebied verhard zijn (1.538 m2 bebouwing en 1.592 m2 

verharding). Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie zal het verhard oppervlak als gevolg van de 
planontwikkeling met circa 653 m2 toenemen. Delen van het schoolplein kunnen echter afwateren op de 
tussenliggende groenstroken en vanuit daar in de bodem infilteren. Aangenomen wordt dat de daadwerkelijke 
toename van verhard oppervlak rond de 500 m2 zal bedragen.
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3 Relevante waterhuishoudkundige aspecten in het plangebied

3.1 Bodemopbouw en geohydrologie

De  onderstaande  gegevens  zijn  ontleend  aan  de  Grondwaterkaart  voor  Nederland  (kaartblad  14  F)  en  het 
hydrogeologisch model REGIS van TNO, te raadplegen via www.dinoloket.nl. Het maaiveld op de locatie ligt op 
circa 0,2 m+NAP. Op basis van beschikbaar kaartmateriaal bedraagt de verwachte grondwaterstand circa 0,5 – 
1,0 m-mv. De regionale bodemopbouw kan globaal als volgt worden geschematiseerd:

Tabel 1 Regionale bodemopbouw
Diepte t.o.v. NAP (meter) Geologische omschrijving Bodemsoort

+0,2 tot -5,0 Freatisch pakket Zand, kleilagen

-5,0 tot -21 1ste scheidende laag Klei, keileem

-21 tot -110 Tweede watervoerend pakket
Zand

-110 tot -168 Derde watervoerend pakket

> -168 Ondoorlatende basis Klei, zandige klei, slibhoudende fijne zanden

Ter plaatse van het voormalige eiland is geen sprake van een eerste watervoerend pakket, maar van een freatisch  
pakket. De regionale horizontale stromingsrichting van het grondwater in het tweede en derde watervoerende 
pakket is noordelijk.

De doorlatendheid van het freatische pakket is 10 tot 30 m2/d, die van het tweede watervoerende pakket bedraagt 
1.000 tot 5.000 m2/dag.

De kaartviewer van de PMV geeft aan dat de bodem ter plaatse van het plangebied niet zettingsgevoelig is. 
Tevens is de bodem ter plaatse niet gevoelig voor opbarsten ten gevolge van ondergronds bouwen.

Door CSO Adviesbureau is ten behoeve van de planontwikkeling eveneens een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (kenmerk 12J005.R01, 03 mei 2012). Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende kenmerken 
met betrekking tot bodemopbouw waargenomen:
• de bodem van de locatie bestaat tot circa 2,0 m-mv uit matig zandige tot matig siltige klei. Hieronder is tot  

circa 2,5 m-mv een veenlaag aanwezig. Vanaf 2,5 m-mv is matig fijn zand aangetroffen;
• plaatselijk bestaat de bovengrond uit zand, vermoedelijk opgebracht bij inrichting van de locatie;
• ook is plaatselijk de kleilaag veel minder dik en begint het zand reeds op 1,5 m-mv; 
• het grondwater is aangetroffen op circa 1,5 m-mv;
• ter  plaatse  van  de  tennisbanen  is  een  gravelverharding  aanwezig,  hieronder  bevindt  zich  een 

slakkenverharding.  Naast  enkele  sporen  puin  en  slakken  ter  plaatse  van  boring  11,  zijn  verder  geen 
bijmengingen in de bodem aangetroffen.
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3.2 Waterkwantiteit

Ten aanzien van het plangebied is het volgende van belang:
• binnen het plangebied of directe omgeving bevinden zich geen watergangen danwel oppervlaktewater
• secundaire watergangen bevinden zich en noorden en zuiden van de kern Den Oever, op respectievelijk 

400 en 200 circa meter vanaf het plangebied
• primaire watergangen bevinden zich ten westen van Den Oever, op circa 750 meter van het plangebied. 

De primaire watergangen wateren ten zuiden van Den Oever via een gemaal af op het Ijsselmeer
• circa 300 meter ten oosten en 500 meter ten noorden en zuiden van het plangebied ligt het Ijsselmeer 

c.q. de Waddenzee
• in de huidige situatie is geen overlast ten gevolge van grondwater danwel oppervlaktewater bekend
• het plangebied ligt niet binnen de beschermingszone van een primaire of regionale waterkering
• het plangebied is niet gelegen in de nabijheid van een grondwaterbeschermingsgebied ten behoeve van 

drinkwaterwinning (bron: PMV provincie Noord-Holland). Binnen 20 kilometer rondom het plangebied 
is geen grondwaterbeschermingsgebied aanwezig

• in de omgeving van het plangebied worden geen dermate grote hoeveelheden grondwater onttrokken 
dat de stromingsrichting in het watervoerend pakket kan worden beïnvloed

• op het plangebied en directe omgeving rusten geen wateropgaven, acties of functies in het kader van het 
Waterbeheersplan, streekplan danwel PMV

3.3 Waterkwaliteit

Het grondwater ter plaatse is zoet,  het  zoet/brak-grensvlak bevindt zich echter reeds binnen circa 10 m-mv. 
Binnen  het  plangebied  zijn  geen  grondwaterverontreinigingen  bekend.  Op  het  perceel  ten  oosten  van  het 
plangebied  is  de  aanwezigheid  van  een  grondwaterverontreiniging  met  minerale  olie  bekend.  Er  zijn  geen 
problemen met de oppervlaktewaterkwaliteit bekend.

Door CSO Adviesbureau is ten behoeve van de planontwikkeling eveneens een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd  (kenmerk  12J005.R01,  03  mei  2011).  Op  basis  van  dit  onderzoeken  kan  met  betrekking  tot 
bodemkwaliteit het volgende worden geconcludeerd:
• de zintuiglijk verontreinigde ondergrond ter plaatse van boring 22 is analytisch slechts licht verontreinigd met 

minerale olie. Uit aanvullend geplaatste boringen is op basis van zintuiglijke beoordeling geen aanleiding te 
veronderstellen dat binnen het plangebied sprake is van een olieverontreiniging;

• in de bovengrond onder de gravelverharding zijn de gehalten kobalt en zink verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde AW2000. In de bovengrond (zand) op het zuidelijke deel van het plangebied zijn de 
gehalte PCB's en PAK verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde AW2000. In de ondergrond alsmede 
de bovengrond (klei) op de noordelijke helft van het plangebied is géén van de geanalyseerde parameters 
verhoogd aangetoond;

• in het grondwater ter plaatse van de tennisbanen is sprake van een licht verhoogde concentratie kwik. Ter  
plaatse  van  het  overig  terrein,  waar  in  de  bodem  zintuiglijk  een  zwak  tot  matige  olie-watereactie  is 
aangetoond, overschrijden de concentraties barium en minerale olie de streefwaarde;

• omdat  slechts  licht  verhoogde  gehalten  zijn  aangetroffen,  is  een  nader  onderzoek  niet  noodzakelijk.  De 
aangetoonde licht verhoogde gehalten brengen geen risico’s met zich mee. Gesteld kan worden dat er vanuit  
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor het voorgenomen gebruik van de locatie.
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4 Beleid en afstemming

4.1 Inleiding

Bij de Watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en besluiten.  
Daarvoor is in een zo vroeg mogelijk stadium overleg nodig met de waterbeheerders. Het gaat dus niet om een 
toets achteraf maar om vroegtijdige en actieve inbreng van de waterbeheerders en maatwerk voor elk plan. Met  
de Watertoets wordt er naar gestreefd om het al bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe 
te passen en uit te voeren; het is niet de bedoeling dat er met de watertoets nieuw beleid wordt gemaakt. 

De  grootste  winst  van  de  Watertoets  ligt  in  het  gezamenlijk  commitment,  in  de  vroegtijdige,  wederzijdse 
betrokkenheid tussen initiatiefnemer en waterbeheerder. Deze gezamenlijke commitment leidt uiteindelijk tot het  
wateradvies van de waterbeheerder en de expliciete afweging van de wateraspecten in het plan, bij voorkeur in 
de  waterparagraaf.  Het  proces  van  onderlinge  afstemming  waarbij  de  watertoets  als  onderdeel  van  de  
planvorming tot stand komt is schematisch weergegeven in figuur 4.

Figuur 4 Proces watertoets (Bron: brochure 'partners in water')
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4.2 Beleidsuitgangspunten

Conform het procedureschema watertoets (versie 2) van het HHNK, is via  www.dewatertoets.nl digitaal een 
watertoets aangevraagd.  Hieruit volgt dat bij de planvorming beperkte waterebelangen spelen, welke via een 
standaard advies  kunnen worden afgedaan.   zodat  de “korte  procedure” kan  worden  gevold.  Een standaard 
waterparagraaf met hierin opgenomen het advies van het Hoogheemraadschap, is opgenomen in onderhavige 
waterparagraaf.  Over  de  gewenste  situatie  en  daarmee de  waterparagraaf  bestaat  overeenstemming met  het  
Hoogheemraadschap en de gemeente. Het wateradvies is opgenomen in de bijlage.

De planontwikkeling leidt tot een zeer beperkte toename van het verhard oppervlak en zal niet leiden tot extra  
versnelde afvoer van hemelwater. Derhalve worden geen compenserende maatregelen gevraagd.

Aangezien  ter  plaatse  van  het  plangebied  geen  sprake  is  van  oppervlaktewater,  waterstaatkundige  werken, 
(beschermingszones van) waterkeringen, wijziging in de heersende grondwaterpeilen of de noodzaak tot  het 
nemen  van  compenserende  maatregelen,  hebben  de  uitgangspunten  voornamelijk  betrekking  op  de 
waterkwaliteit en de verwerking van (afval)water.

Verhard oppervlak dient niet meer te worden aangekoppeld op de vuilwaterriolering. Hemelwater dient niet naar  
de rioolwaterzuivering te worden afgevoerd, maar te worden geinfiltreerd in de bodem of te worden afgevoerd 
op oppervlaktewater. Hierbij dient directe afstroming van potentieel vervuild regenwater op het oppervlaktewater 
te worden voorkomen. Waar mogelijk dient extra waterberging te worden gerealiseerd.

De verantwoordelijkheid  voor  het  rioolstelsel  ligt  in  de eerste  plaats  bij  de  gemeente.  Desondanks  wil  het  
Hoogheemraadschap graag voorkeur uitspreken voor een aantal uitgangspunten die met het rioleringsbeleid te 
maken hebben. Het water uit de hemelwaterriolering komt immers terecht op het oppervlaktewater, waarover het  
Hoogheemraadschap  verantwoordelijkheid  draagt.  Hetzelfde  geldt  voor  het  vuilwater  dat  bij  de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht komt. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de behandeling 
ervan. Uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het Hoogheemraadschap voor nieuwe ontwikkelingen is dat er 
een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd. 

In de omgeving van het plangebied is een gemengd stelsel aanwezig. In het plan is opgenomen dat hemelwater 
van  niet-verontreinigde  oppervlakken  apart  van  de  vuilwaterafvoer  wordt  aangeboden  bij  de  gemeentelijke 
(gemengde)  riolering in  de  Robbenoordstraat.  Bij  de  aanleg  van  een  gescheiden  rioleringstelsel  kunnen  de 
gescheiden waterstromen eenvoudig worden aangekoppeld aan het nieuwe rioolstelsel. De verkeersintensiteit ter  
plaatse  van  de  verhardingen  zal  dermate  laag  zijn  dat  afvoer  via  het  hemelwaterriool  geen 
waterkwaliteitsverslechtering van het oppervlaktewater tot gevolg zal hebben.

Afhankelijk  van  de  omvang van  een  gebied  wordt  bij  de  ombouw van een  gemengd rioolstelstel  naar  een 
gescheiden  rioolstelsel  wel  of  niet  om  compenserende  maatregelen  gevraagd.  In  onderhavig  geval  is  de 
ontwikkeling  van  beperkte  aard  en  heeft  de  scheiding  van  het  hemelwater  voordelen  voor  het 
Hoogheemraadschap. Derhalve wordt voor het toepassen van een gescheiden stelsel voor de planontwikkeling 
geen compensatie gevraagd.
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Om afkoppeling van het uitpandige terrein mogelijk te maken, dient te worden voorkomen dat het hemelwater  
verontreinigd raakt. Dit kan gerealiseerd worden door:
 • geen gebruik maken van uitlogende bouwmaterialen (zinken dakgoten, bitumineuze dakbedekking, 

loodslabben, koper en dergelijke);
• tegengaan van hondenpoep;
• geen toepassing van chemische onkruidbestrijding;
• duidelijk aangeven dat sprake is van een hemelwater infiltratiegebied;
• verbieden van het wassen van auto’s op straat;
• terughoudend omgaan met de toepassing van strooizout;
• regelmatig  te vegen.

De gemeente sluit aan bij de voorwaarden welke vanuit het waterschap gesteld worden. Hierbij dient te worden  
opgemerkt dat het gehele toekomstige verhard oppervlak dient te worden afgekoppeld van de riolering.
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5 Waterhuishouding in de toekomstige situatie 

5.1 Inrichting 

Zowel binnen het plangebied zelf als in de directe omgeving ervan zijn ruimtelijk gezien geen mogelijkheden 
aanwezig voor het realiseren van infiltratie- danwel bergingsvoorzieningen. Infiltratie is overigens ook vanwege  
de bodemopbouw niet mogelijk. Lozing op oppervlaktewater is gezien de afstand ervan tot het plangebied geen 
optie. Daarnaast is conform het beleid van de waterbeheerders geen compenserende waterberging vereist.

Het hemelwater van de bebouwing en de verharding (schoon oppervlak) zal worden verzameld en apart van de 
vuilwaterafvoer  worden  aangeboden  bij  de  gemeentelijke  (gemengde)  riolering  in  de  Robbenoordstraat.  
Momenteel is sprake van een gemengde riolering. Indien de aanwezige riolering in de toekomst vervangen wordt 
door een gescheiden stelsel, kan de hemelwaterafvoer op de hemelwaterriolering worden aangesloten. 

Binnen  het  plangebied  wordt  een  hemelwaterriolering  aangelegd.  De  schoolpleinen  ten  zuiden  van  het 
toekomstige  schoolgebouw  dienen  zoveel  mogelijk  af  te  wateren  op  naastgelegen  groenstroken.  Om 
wateroverlast te voorkomen, zullen enkele straatkolken in de schoolpleinen een goede afwatering garanderen.  
Het  profiel  van  de  parkeerplaatsen  dient  zo  te  worden  gerealiseerd  dat  hemelwater  afloopt  richting  de  
ontsluitingsweg.  Hier  kan  het  hemelwater  via  straatkolken  worden  afgevoerd  richting  het  DWA van  de 
gemeentelijke riolering. 

Regenpijpen dienen op enige afstand boven het maaiveld te worden voorzien van een bladvanger, welke tevens 
kan  dienen  als  noodoverloop  indien  de  voorzieningen  het  aanbod  van  hemelwater  niet  aankunnen.  De 
regenpijpen kunnen vervolgens ondergronds aantakken op de hemelwaterriolering.

5.2 Overige aandachtspunten

Voor  het  realiseren  van  een  vuilwateraansluiting  op  de  gemeentelijke  riolering  alsmede  de  aparte 
hemelwaterafvoer dient een aansluitvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente Den Helder.

Beheer en onderhoud van de hemelwaterafvoer dient te worden uitgevoerd door de eigenaar.

5.3 Bouwrijpmaken van het plangebied

Teneinde droge voeten te hebben en te houden dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met minimale 
ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte tussen het maaiveld 
en  de  maximaal  optredende  grondwaterstand.  Drooglegging  is  het  verschil  tussen  oppervlaktewaterpeil  en 
maaiveldhoogte, welke door het waterschap wordt gehandhaafd. De gemeente Den Helder is verantwoordelijk 
voor het  handhaven van de ontwateringsdiepte.  Aangezien binnen het  plangebied en directe omgeving geen 
oppervlaktewater aanwezig is, zullen de voorwaarden alleen betrekking hebben op de ontwateringsdiepten.
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Uitgangspunt is dat bij de inrichting van nieuw stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige  
grond- en  oppervlaktewaterpeilen,  en  dat  er  ten gevolge  van de inrichting van  het  betreffende gebied  geen 
negatieve effecten op de omgeving ontstaan (verdroging of vernatting).

Gangbare normen voor de ontwateringdiepte zijn:
• Woningen met kruipruimte 0,70 m-mv
• Woningen zonder kruipruimte 0,30 m-mv
• Tuinen en openbare groenvoorzieningen 0,50 m-mv
• Primaire wegen 0,90 tot 1,0 m-mv
• Secundaire wegen en woonstraten 0,70 m-mv

Gezien de heersende GHG van circa 0,8 m-mv, zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk om voldoende 
ontwateringsdiepte  te  bewerkstelligen.  Indien  bij  het  bouwrijpmaken  en  egalisering  van  het  plangebied  het  
gemiddelde maaiveldniveau hoger wordt, heeft dit een positief effect op de waterhuishouding.
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6 Samenvatting (waterparagraaf)

In opdracht van Westerwaard Wonen, heeft CSO Adviesbureau een watertoets uitgevoerd voor een plangebied 
aan de Robbenoordstraat 11 te Den Oever. Men is voornemens het plangebied in te richten ten behoeve van een 
brede school.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.625 m2. Op de locatie is een tenniscomplex, sporthal en jeu-de-
boules-baan aanwezig. Het tenniscomplex bestaat uit twee speelvelden van gravelverharding. Het overige terrein 
is  grotendeels  verhard  met  klinkers  danwel  in  gebruik  als  groenstrook.  Men  is  voornemens  de  bestaande 
bebouwing en verharding te verwijderen en het plangebied in te richten ten behoeve van een Brede School met  
drie te onderscheiden schoolpleinen, twee fietsenstallingen en parkeergelegenheid. Aangenomen wordt dat de 
daadwerkelijke  toename  van  verhard  oppervlak  ten  gevolge  van  de  planontwikkeling  rond  de  500  m2 zal 
bedragen.

In  de  toekomstige  situatie  dient  hemelwater  te  worden  afgekoppeld  van  de  gemeentelijke  riolering.  De 
planontwikkeling zal  niet  leiden tot  extra versnelde afvoer van hemelwater.  Hemelwater  van bebouwing en 
verharding zal apart van de vuilwaterafvoer wordt aangeboden bij de gemeentelijke (gemengde) riolering in de 
Robbenoordstraat.  Momenteel  is  sprake  van  een  gemengde  riolering.  Indien  de  aanwezige  riolering  in  de 
toekomst vervangen wordt door een gescheiden stelsel,  kan de hemelwaterafvoer op de hemelwaterriolering 
worden aangesloten.

Binnen  het  plangebied  wordt  een  hemelwaterriolering  aangelegd.  De  schoolpleinen  ten  zuiden  van  het 
toekomstige  schoolgebouw  dienen  zoveel  mogelijk  af  te  wateren  op  naastgelegen  groenstroken.  Om 
wateroverlast te voorkomen, zullen enkele straatkolken in de schoolpleinen een goede afwatering garanderen.  
Het  profiel  van  de  parkeerplaatsen  dient  zo  te  worden  gerealiseerd  dat  hemelwater  afloopt  richting  de  
ontsluitingsweg.  Hier  kan  het  hemelwater  via  straatkolken  worden  afgevoerd  richting  het  DWA van  de 
gemeentelijke riolering. 

Regenpijpen dienen op enige afstand boven het maaiveld te worden voorzien van een bladvanger, welke tevens 
kan  dienen  als  noodoverloop  indien  de  voorzieningen  het  aanbod  van  hemelwater  niet  aankunnen.  De 
regenpijpen kunnen vervolgens ondergronds aantakken op de hemelwaterriolering.

Om afkoppeling van het uitpandige terrein mogelijk te maken, dient te worden voorkomen dat het hemelwater  
verontreinigd raakt. Dit kan gerealiseerd worden door:
 • geen gebruik maken van uitlogende bouwmaterialen (zinken dakgoten, bitumineuze dakbedekking, 

loodslabben, koper en dergelijke);
• tegengaan van hondenpoep;
• geen toepassing van chemische onkruidbestrijding;
• duidelijk aangeven dat sprake is van een hemelwater infiltratiegebied;
• verbieden van het wassen van auto’s op straat;
• terughoudend omgaan met de toepassing van strooizout;
• regelmatig  te vegen.

Bij  de  heersende maaiveldhoogte,  grondwaterstanden  en  GHG wordt  voldaan  aan  de  gestelde  normen met 
betrekking tot ontwateringsdiepten.

Voor  het  realiseren  van  een  vuilwateraansluiting  op  de  gemeentelijke  riolering  alsmede  de  aparte 
hemelwaterafvoer dient een aansluitvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente Hollands Kroon. Beheer 
en onderhoud van de hemelwaterafvoer dient te worden uitgevoerd door de eigenaar.
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Bijlage: wateradvies Hoogheemraadschap via www.dewatertoets.nl
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Code: 20120410-12-
Datum: 2012-04-10

Project: Brede School te Den Oever
Gemeente: Hollands Kroon 
Aanvrager: N.B.J. Lurvink
Organisatie: CSO Adviesbureau

Geachte heer/mevrouw N.B.J. Lurvink,

Voor het plan Brede School te Den Oever heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op
http://www.dewatertoets.nl//. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte
invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden opgevangen met
standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke
onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met
betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072 - 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele
overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies
ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons
hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie
en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke
vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning
aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de
Watervergunning vindt u op http://www.hhnk.nl/digitale_balie/formulieren/formulieren/vergunningen.
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Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure

Via de Digitale Watertoets (http://www.dewatertoets.nl//) is aan Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan Brede School te Den Oever in het kader van de
watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert
om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de
aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen.
Daarnaast is er een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water'
bepalend voor het waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het waterbeheer en vormt de
basis voor de watertaken die het waterschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en
waterketen. 
Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden
en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van
werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en
waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Verharding en compenserende maatregelen

Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de
verharding. Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen
compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.
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Waterkwaliteit en riolering

In relatie tot het watersysteem is het in het plangebied aanwezige rioleringsstelsel van belang. Het
hoogheemraadschap hanteert als uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen dat hemelwater van verharde
oppervlakken voor 100% wordt gescheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als
schoon kan worden beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst
voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage. 

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat
vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden
beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi).
Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Voor deze lozing dient een melding te worden gedaan bij het hoogheemraadschap. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling 'Vergunningen & Handhaving, cluster Lozingen'
van het hoogheemraadschap.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood
en zink zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot Slot

De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle
maatregelen die voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u
vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het
definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Voor eventuele vragen en toekomstige
correspondentie kunt u contact opnemen met .... van onze afdeling Planvorming.

© Digitale Watertoets – www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website
www.dewatertoets.nl. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit
document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document.
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Lurvink, Nick

Van: Lurvink, Nick
Verzonden: vrijdag 8 februari 2013 14:39
Aan: Lurvink, Nick
Onderwerp: FW: Brede School Den Oever

Van: Engelsen, Maaike den [mailto:M.denEngelsen@hhnk.nl]  
Verzonden: dinsdag 5 februari 2013 12:57 
Aan: Guus Stam 
Onderwerp: RE: Brede School Den Oever 

  

Hallo Guus, 

Dank voor de aanvullende informatie die je met onderstaande mail stuurde, plus de watertoets rapportering die je afgelopen 
donderdag via We‐transfer stuurde. 

Uit de aanvullende informatie blijkt dat de verhardingstoename minder is dan 800 M2. Derhalve zijn geen compenserende 
maatregelen op het gebied van waterberging nodig.  

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Voor vragen betreffende bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer Dennis Kos, bereikbaar via 072 ‐ 5827221 of 
d.kos@hhnk.nl 

Met vriendelijke groet, 

Maaike den Engelsen 

Adviseur 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Afdeling Watersystemen 

Bezoekadres: 

Bevelandseweg 1, 1703 AZ, Heerhugowaard 

Postadres 

Postbus 250, 1700 AG, Heerhugowaard 

  

 
 
CSO Milieu Ruimte Water 
Postbus 2018 7420 AA DEVENTER 
Gotlandstraat 26 7418 AZ DEVENTER 
Telefoon: 0570 - 50 41 82
Fax: 0570 - 50 41 90

www.cso.nl 
Op dit bericht rust een disclaimer. Klik hier om deze te lezen. 
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Van: Guus Stam [mailto:GuusStam@hollandskroon.nl]  
Verzonden: dinsdag 5 februari 2013 11:14 
Aan: Engelsen, Maaike den 
Onderwerp: FW: Brede School Den Oever 

  

Hallo Maaike, 

Hierbij de reactie van de aanvrager op jullie reactie over het bouwplan voor het bouwen van een MFA op het 
perceel Robbenoordstraat 11 in Den Oever. Kunnen jullie hiermee akkoord gaan? 

Graag je reactie.  

  

Met vriendelijke groet, 

Guus Stam 

Medewerker Dienstverlening 
Gemeente Hollands Kroon 
  
Postadres:      Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna 
Bezoekadres: De Verwachting 1, Anna Paulowna 
Telefoon:        (088) 32 15 000 
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Administratieve gegevens 

 

projectnaam Den Oever – Brede school 

CIS-code 50468 

provincie Noord-Holland 

gemeente  Hollands Kroon 

plaats Den Oever 

toponiem Brede school 

type project Bureau- en booronderzoek, verkennende fase 

opdrachtgever CSO, namens Westerwaard Wonen 

contactpersoon opdrachtgever Mevr. R. Geerlinks en Dhr. N. Lurvink 

uitvoerder Archeodienst BV 

bevoegd gezag Gemeente Hollands Kroon 

adviseur bevoegd gezag Dhr. R.S. Kok (RAAP) 

geografische positie (x-y)  

131063-549627 (NW) 

131143-549652 (NO) 

131161-549602 (ZO) 

131093-549574 (ZW) 

datum veldwerk 4 april 2012 

kaartblad 14F 

huidig grondgebruik Bebouwd / Tennisbaan 

geplande verstoringsdiepte Maximaal 1,2 m  

oppervlakte plangebied / verstoringen Ca. 3600 m² / 1550 m² 
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van  CSO, namens Westerwaard Wonen, heeft archeologisch onderzoeksbureau 

Archeodienst BV een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-

O(verig); booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied aan de Robbenoordstraat 11 in Den 

Oever (gemeente Hollands Kroon, voorheen gemeente Wieringen, Fig. 1.1). 

 

Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw voor 

een nieuw gebouw, dat twee scholen, een buitenschoolse opvang en een sporthal zal huisvesten. 

Het nieuwe gebouw wordt gefundeerd op in de grond gevormde palen rond of vierkant 400 mm tot 

een diepte van 9 m –NAP. De fundering ligt op 1070 mm – peil en het peil ligt ongeveer op het 

maaiveld. Hierdoor wordt er ca. 1 m over het gehele te bebouwen oppervlak van 1550 m² 

afgegraven. Door de graafwerkzaamheden zullen eventuele aanwezige archeologische resten 

verloren gaan. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (CCvD 2010). Het veldwerk vond plaats op 4 april 2012. De wetenschappelijke leiding 

was in handen van Erwin van der Klooster MSc. De boringen voor dit onderzoek zijn gelijk aan de 

boringen van het milieukundig onderzoek, waarvoor het veldwerk is uitgevoerd door Sialtech en de 

rapportage door CSO. 

 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 

naar bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in bijlage 2 en 3 uitgelegd. 

 

 

 Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart 1:25.000 (bron: kadaster 2009). 
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1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische 

waarden binnen het plangebied.  

 

Het doel van het verkennend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 

door de bodemopbouw en de intactheid daarvan vast te stellen.  

 

Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

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

veldonderzoek bevestigd? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

In de huidige situatie is in het oostelijke deel van het plangebied een sporthal aanwezig met aan de 

westzijde een tennisbaan en een jeu de boules baan (Fig. 1.2). De huidige bebouwing zal worden 

gesloopt waarna een zogenaamde brede school zal worden gebouwd (aangegeven door middel van 

het zwarte kader), die twee scholen, een buitenschoolse opvang en een sporthal zal huisvesten. 

De huidige sporthal is gefundeerd op staal, zonder heipalen. De fundering reikt waarschijnlijk niet 

dieper dan 1 m –mv. De opbouw van de tennisbaan is niet exact bekend, maar minimaal de 

bovenste 35 cm bestaat uit gravel en lava, daaronder is minimaal 25 cm zand aanwezig. Om de 4 

meter is een drain aanwezig onder de tennisbaan, die vermoedelijk in het zand ligt. 

 

Fig. 1.2: Huidige situatie (luchtfoto BingMaps) met de omtrek van toekomstige bebouwing.  
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2 Bureauonderzoek  

2.1 Methode 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte 

archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische 

kenmerken (in de omgeving) van het plangebied.   

 

In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Recente Topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (BingMaps via ArcMap) 

 Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl) 

 Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (Alterra 2003, geraadpleegd via Archis2) 

 Geomorfologische Kaart Nederland (Alterra 2004, geraadpleegd via Archis2) 

 Geologische overzichtkaart van Nederland schaal 1:600.000 (TNO Bouw en Ondergrond 

2008) 

 Diverse historische kaarten (Kadastrale Kaart 1832, Topografische Militaire Kaarten serie 

1830-1850 (nettekeningen), serie 1850-1945 (Bonnebladen), Top25 serie 1935-1995, 

geraadpleegd via watwaswaar.nl) 

 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, geraadpleegd via Archis2) 

 Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis2) 

 Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via Archis2) 

 Beleidsnota Cultuurhistorie Wieringen (Visser-Poldervaart/Husken 2008) 

 Website provincie atlas Noord-Holland 

 Archeologische Werkgroep Nederland (AWN), afdeling Noord-Holland Noord 

 Historische Vereniging Wieringen 

2.2 Fysische geografie 

Het plangebied ligt op het voormalige eiland Wieringen in de Kop van Noord-Holland. De Beleids-

nota Cultuurhistorie Wieringen geeft een goed overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het 

voormalige eiland (Visser-Poldervaart/Husken 2008). Veelal zijn de sedimenten in dit gebied in het 

Holoceen (ca. 11.755 jaar geleden tot heden) afgezet, maar op het eiland Wieringen zijn pleistocene 

afzettingen aan of nabij het oppervlak aanwezig. Volgens de geologische overzichtskaart van 

Nederland komen in de ondergrond grondmorene en oudere gestuwde afzettingen voor (TNO 

Bouw en Ondergrond 2008). Wieringen is gevormd in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 

200.000 jaar geleden), toen een groot deel van Nederland bedekt was met landijs. Het landijs 

kwam schoksgewijs Nederland binnen. Eén van de grenzen betreft de lijn Texel, Wieringen, 

Gaasterland, Kop van Overijssel. Aan de rand van dit landijs zijn door de druk van het ijs 

stuwwallen ontstaan. Toen het landijs verder naar het zuiden trok zijn de eerder gestuwde 

afzettingen door het ijs overreden, waarbij  zogenaamde grondmorene, ook wel keileem genoemd, is 

ontstaan. Keileem ontstaat door het uitsmelten van puin dat in het landijs aanwezig is en door 

deformatie van materiaal onder het ijs (Berendsen 2004). De keileem bestaat uit een mengsel van 

klei, zand en stenen, dat zeer sterk is samengedrukt door het gewicht van het landijs. Het pakket 

wordt tot het Laagpakket van Gieten van de Formatie van Drente gerekend.  

 

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 115.000 – 11.755 jaar geleden), heeft het landijs 

Nederland niet bereikt, maar heerste er een poolklimaat. Hierdoor had de wind vrij spel en zijn 

zanden, vanuit de toenmalige droge Noordzee, afgezet over de stuwwallen. Dit zand wordt dekzand 

genoemd en tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel gerekend.  

 

Aangezien het Noordzeebekken vanwege de lage zeespiegel in het Weichselien droog lag, was 

Wieringen niet altijd een eiland. Vanaf het einde van de ijstijd, waarbij de Scandinavische ijskap is 

gaan smelten, is de zeespiegel geleidelijk gestegen. Vanaf ca. 7000 jaar geleden bereikte de 

Noordzee weer de huidige landsgrens. Tussen Bergen en Vlieland was een aaneengesloten 

kustbarrière met strandwallen aanwezig. In de zone daarachter, waar ook Wieringen ligt, waren 

wadplaten en kwelders aanwezig, waarvan delen overstroomd werden met hoogwater. Via het 

zeegat bij Bergen werd in het gebied klei afgezet. Wieringen betrof in deze periode een relatief hoge 

en droge locatie in dit kweldergebied.  
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In het Midden-Subboreaal nam de invloed van de zee af en werd achter het strandwallencomplex 

veen gevormd (Berendsen 2005). Er ontstond een aaneengesloten veengebied, dat het ruime gebied 

rond het huidige IJsselmeer bedekte. Het veengebied strekte zich uit tot aan Texel waardoor er 

verbinding was met het vaste land (Berendsen 2005). Vanaf ca. 500 na Chr. nam de invloed van de 

zee via het zeegat tussen Vlieland en Terschelling toe. Uiteindelijk ontstond een verbinding met het 

Flevomeer (waaruit later de Zuiderzee is ontstaan) en kwam het veengebied onder invloed van het 

getij (Stichting voor Bodemkartering 1995). Het veen werd hierdoor op een natuurlijke wijze 

ontwaterd, waardoor het mogelijk werd deze venen te ontginnen. Het gebied tussen Texel en 

Wieringen was één van de eerste gebieden dat rond de 9e eeuw werd ontgonnen. In de Late-

Middeleeuwen kreeg de zee meer invloed via de diepe zeegaten, het Marsdiep ten zuiden van 

Texel, het Heersdiep en de Zijpe. Grote delen van het veen werden geërodeerd en het eiland 

Wieringen ontstond. De zee heeft ook delen van de stuwwal van Wieringen geërodeerd. Op 

dergelijke plaatsen liggen zogenaamde abrasievlakten, die zelfs het stevige keileem hebben 

geërodeerd.  

 

Op de geomorfologische kaart (bijlage 4) zijn bovengenoemde kenmerken eveneens herkenbaar. De 

bebouwde kom wordt weergegevens als ongekarteerd gebied, maar op basis van de aangrenzende 

kaarteenheden ontstaat het beeld dat het dorp Den Oever op een lage stuwwal van opgestuwde 

grondmorene ligt, die mogelijk is bedekt met dekzand. Ten zuiden en deels binnen de bebouwde 

kom van Den Oever ligt een abrasievlakte. Het is niet duidelijk of het plangebied in de abrasievlakte 

of op de (lage) stuwwal ligt. Aangezien de bebouwde kom op de geomorfologische kaart niet 

gekarteerd is, zijn beide opties mogelijk. Ook de hoogtekaart (Fig. 2.1) verschaft geen duidelijkheid 

aangezien het plangebied zich in een overgangszone van de hoge delen naar de lage delen bevindt.  

 

 

Fig. 2.1: Uitsnede van de hoogtekaart (AHN). 

Op de bodemkaart (bijlage 5) is het plangebied ook ongekarteerd, maar gezien de landschappelijke 

ligging is de kans groot dat er een laarpodzol in lemig fijn zand aanwezig is. Deze zandige bodem 
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wijst erop dat het plangebied inderdaad op een lage stuwwal is gelokaliseerd. Op de lagere delen 

van Wieringen lijken vooral kleigronden aanwezig en op de hogere delen zandgronden, maar er is 

geen één op één relatie tussen de geomorfologische kaart en de bodemkaart. 

2.3 Archeologie 

Binnen het plangebied zelf zijn geen archeologische monumenten of waarnemingen aanwezig 

(bijlage 6). Het plangebied lijkt onderdeel te zijn van onderzoeksmelding 18337, maar dat is niet 

het geval. Deze onderzoeksmelding betreft een groot booronderzoek dat bestaat uit zeven 

deellocaties die aaneengeschakeld zijn weergegeven. Het plangebied ligt wel in dit aaneengesloten 

gebied, maar is nog niet eerder onderzocht.  

 

Binnen de landschappelijke eenheid van de lage stuwwal (straal van 700 m rondom het plangebied) 

zijn zes archeologische waarnemingen en twee monumenten bekend (bijlage 6, Tab. 2.1). 

 

Monument Ligging Aard monument Datering 

14952 
150 m ten NO Historische kern Den Oever op kaart 

uit 1849-1859 
- 

14990 200 m ten O Schans (bouwjaar 1574) NTB-NTC 

    

Waarnemingsnr./ 

onderzoeksmelding 

Ligging 
Aard waarneming Datering 

6120 - 650 m ten ZW Keramiek (veldkartering) LME 

10932 - 
350 m ten ZW Keramiek 39 fragmenten( 

veldkartering) 
VMED-LME 

421363 18337 100 m ten N, Kapellehof Bot -   

421369 18337 450 m ten ZW, Oosterkruisweg Vuursteenafslag PALEO-IJZ 

423232 18337 
200 m ten O, garagebedrijf Schans 

Kogelpot fragment 

NT 

VMEC-LME 

421365 18337 570 m ten W, de Kule Vuurstenen werktuig PALEO-IJZ 

Tab. 2.1 Overzicht van de waarnemingen en monumenten. 

Tijdens twee oppervlaktekarteringen is middeleeuws aardewerk aangetroffen. De andere vier 

waarnemingen zijn gedaan tijdens het bovengenoemde booronderzoek (onderzoeksnummer 

18337). Op de locatie Kapellehof is bot gevonden, op de locatie van een sportveld een 

vuursteenafslag en op de locatie De Kule een stuk bewerkt vuursteen. Bij een garagebedrijf 200 m 

ten oosten van het huidige plangebied zijn een schans (verdedigingswerk) en een fragment 

kogelpotaardewerk aangetroffen. De aanwezigheid van de schans was reeds bekend en betreft, 

evenals de historische kern Den Oever, een terrein van hoge archeologische waarde (monument). 

Deze schans beschermde samen met de schans op Texel schepen op het Marsdiep in de 

Tachtigjarige Oorlog. Na de Tachtigjarige Oorlog verloor de schans zijn militaire betekenis (Visser-

Poldervaart/Husken 2008). Er zijn geen aanwijzingen dat bij de schans een linie heeft gehoord die 

over het eiland Wieringen liep. 

Het booronderzoek heeft vanwege het aantreffen van bewerkt vuursteen geleid tot het advies 

graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden. Het terrein bleek dan wel grotendeels verstoord, 

maar de kans was aanwezig dat in de C-horizont nog diepere grondsporen bewaard waren gebleven. 

Samenvattend laten de waarnemingen zien dat in vrijwel alle archeologische perioden tekenen zijn 

van bewoning in de omgeving van het plangebied.  

Op de website van KennisInfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) zijn geen ondergrondse of 

bovengrondse bouwhistorische resten bekend in het plangebied. Bij de AWN Noord-Holland 

Noord (Frans Diederik) en de Vereniging Historisch Wieringen (Tiny van Teulingen) is navraag 

gedaan naar eventuele toevoegingen op de in Archis en KICH vermelde gegevens. Beide 

organisaties hadden geen toevoegingen. 

Op de landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, bijlage 6) is voor het 

plangebied geen archeologische waarde opgesteld.Vanwege de recente totstandkoming van de 

gemeente Hollands Kroon in januari 2012 is er nog geen beleidsadvieskaart van de gemeente 

beschikbaar. Bij de archeologiegebiedenkaart bij de beleidsnota Cultuurhistorie van de voormalige 

gemeente Wieringen had heel Den Oever op de historische kern na de laagste archeologische 

verwachting (Visser-Poldervaart/Husken 2008, Fig. 2.2). 
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Fig. 2.2: Archeologiegebiedenkaart Gemeente Wieringen uit 2008 
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2.4 Historische geografie 

Het veengebied is rond de keileembult van Wieringen vanaf de 9e eeuw ontgonnen. Het verdwijnen 

van het veengebied en het ontstaan van het eiland Wieringen is goed te zien op een reconstructie uit 

1300 (Fig. 2.3). Hierop wordt de plaatsnaam Den Oever overigens nog niet vermeld. 

 

Op de website van het Noord-Hollands archief zijn diverse kaarten beschikbaar waarop Wieringen 

staat vermeld. De oudste kaart is uit 1642 Fig. 2.4). In 1642 is in de zuidoosthoek land gewonnen 

op de zee door de drooglegging van de polder Waard-Nieuwland (’t Nieuwe land op Fig. 2.4). De 

plaats Den Oever wordt ook hier nog niet vermeld. Aangezien nabij het plangebied nog geen wegen 

zichtbaar zijn, is de kans op een boerderij uit deze periode klein. 

Op een kaart uit 1796 (Fig. 2.5). wordt Den Oever vermeld, maar het plangebied behoort niet tot 

de kern en lijkt in gebruik als grasland. Nog steeds ontbreken wegen rondom het plangebied, 

waardoor er waarschijnlijk ook in deze tijd nog geen boerderij aanwezig was. 

 

 

Fig. 2.3: Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1300 (reconstructie). De globale ligging van het plangebied is aangegeven 

met een rode stip (Bron: A.A. Beekman in Jelgersma 2006). 

Vanaf de periode 1811-1832 zijn nauwkeurige topografische kaarten beschikbaar. Het plangebied 

ligt op deze kaart buiten de bebouwde kom van Den Oever (Fig. 2.6). Er zijn drie vlekjes in het 

plangebied aanwezig, maar dit zijn vermoedelijk vuiligheden op de scan, zoals die ook op andere 

plaatsen buiten deze uitsnede op het kaartblad voorkomen. Ook aan het eind van de 19e eeuw is het 

plangebied nog onbebouwd (Fig. 2.7). In 1929 komt Wieringen weer aan het vaste land te liggen 

door de inpoldering van de Wieringenmeerpolder. 

Tussen 1961 en 1971 breidt de bebouwde kom van Den Oever zich sterk uit (watwaswaar.nl). De 

bebouwing in het plangebied dateert uit 1969 (http://bagviewer.geodan.nl). 
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Fig. 2.4: Historische kaart rond 1642 (Bron: www.provincialeatlas-nh.nl). 

 

Fig. 2.5: Historische kaart uit 1796 (J. Peereboom Bz) 

 



BO en IVO Brede school te Den Oever, eindrapport                                                                                Archeodienst BV 

 

 

13 

 

Fig. 2.6: Kadastrale minuut gemeente Wieringen, sectie A genaamd Oosterland. 

 

Fig. 2.7: Kaart uit 1887 (Bonneblad). 
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2.5 Specifieke archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld (Tab. 2.2).  

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat-Paleolithicum - 

Mesolithicum 

Hoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen 

artefacten, haardkuilen 

Onder de 

bouwvoor/humeuze 

bovengrond 

Neolithicum – Vroege-

Middeleeuwen 

Hoog 

Nederzetting: cultuurlaag, 

fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Onder de 

bouwvoor/humeuze 

bovengrond 

Late-Middeleeuwen – 

Nieuwe tijd 

Laag Vanaf maaiveld 

Tab. 2.2 Archeologische verwachting per periode. 

Het plangebied ligt vermoedelijk op een lage stuwwal bestaande uit keileem, die bedekt is met 

dekzand. Toch is op basis van het beschikbare kaartmateriaal niet uitgesloten dat het in een 

abrasievlakte ligt.  

 

Het landschap heeft met name voor de prehistorische mens een belangrijke invloed gehad op de 

keuze van een bewoningslocatie. Jager-verzamelaars uit de het Laat-Paleolithicum (na de stuwwal-

vorming) tot en met het Mesolithicum kozen als woon- en verblijfplaats vaak voor de hoger liggen-

de terreingedeelten in het landschap. De lage stuwwallen kunnen vanaf het Laat-Paleolithicum tot 

het Mesolithicum al geschikt zijn geweest voor bewoning door jagers-verzamelaars. In de omgeving 

van het plangebied zijn fragmenten vuursteen gevonden, die mogelijk wijzen op de aanwezigheid 

van vuursteenvindplaatsen vanaf het Laat-Paleolithicum. De natte omstandigheden vanaf het Me-

solithicum rond het plangebied zullen voor een bron van water en biodiversiteit hebben gezorgd, 

waardoor het een interessant jachtgebied kan zijn. Op basis van de landschappelijke ligging is aan 

het plangebied een hoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithi-

cum en Mesolithicum. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan 

het oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. De vuursteenartefacten 

kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn opgeploegd. In situ vondsten en sporen 

kunnen onder de aanwezige humeuze bovengrond worden aangetroffen vanaf de top van een 

eventueel aanwezige podzolbodem dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is verploegd.  

 

Vanaf het Neolithicum vervangt een landbouwgerichte samenleving de jager-verzamelaarscultuur. 

In de beginperiode combineert men akkerbouw met het jagen en verzamelen, maar geleidelijk stapt 

men over naar akkerbouw en veeteelt. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente 

woningen die vaak diep in de grond gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de 

watervoorziening terwijl in en nabij de nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te 

begraven. Deze sporen kunnen diep in de bodem reiken. De vondsten kunnen vanaf het maaiveld 

worden verwacht als deze zijn opgeploegd. In situ vondsten en sporen kunnen onder de aanwezige 

humeuze bovengrond worden aangetroffen vanaf de top van een eventueel aanwezige podzolbodem 

dan wel de C-horizont, voor zover deze niet is verploegd. In de periode vanaf het Neolithicum tot 

en met de Vroege-Middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen 

gebieden in de nabijheid van water, die geschikt waren voor akkerbouw. In/rond Den Oever zijn 

wel enkele aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een vindplaats (zoals de fragmenten 

vuursteen), maar er is nog geen gravend onderzoek geweest, waarmee dat kan worden aangetoond. 

Het plangebied ligt in een overgangszone van hoog naar laag. Ten oosten en zuidwesten van het 

plangebied zijn enkele fragmenten aardewerk gevonden, die uit de Middeleeuwen dateren. De 

meeste zijn in de Late-Middeleeuwen geplaatst, maar één of twee scherven dateren mogelijk uit de 

Vroege-Middeleeuwen. Dit zou aansluiten bij de ontginning van Wieringen vanaf de 9e eeuw. Op 

basis van de bovenstaande gegevens is aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor 

nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen.  

 

Vanaf de Late-Middeleeuwen wordt een economische positie langs weg- en waterwegen een 

belangrijke factor voor de locatie van nederzettingen. Vanaf de Middeleeuwen is Wieringen 

intensiever bewoond. Voor het plangebied is de kans klein dat er bewoning heeft gestaan, omdat 
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het plangebied buiten de middeleeuwse dorpskern ligt. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het 

plangebied tot ver in de 20e eeuw onbebouwd is gebleven en niet langs een (oude) weg ligt, 

waardoor ook geen boerderij op de locatie wordt verwacht. Bewoning nabij het plangebied lijkt zich 

vooral geconcentreerd te hebben in het oosten (Den Oever) en het westen (nabij Vartrop en 

Oosterland). Pas in 1969 lijkt het plangebied bebouwd te zijn met de huidige sporthal. Op basis 

hiervan is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor nederzettingsresten uit de Late-

Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd.  
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3 Booronderzoek 

3.1 Werkwijze 

Op grond van het specifieke archeologische verwachtingsmodel is voor de volgende aanpak (PvA) 

gekozen. Voor het archeologisch onderzoek zijn dezelfde boringen gebruikt als voor het 

milieukundig booronderzoek. De boringen zijn gezet met een edelmanboor met een boordiameter 

van 7 cm bij de boringen zonder peilbuis en 10 cm bij de boringen met peilbuis. De boringen zijn 

ingemeten met een meetlint ten opzichte van de aanwezige bebouwing. Onder de 

grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een zuigerboor. Enkel de vijf boringen dieper dan 50 cm 

–mv (boring 7, 9, 11, 15 en 20) zijn geïnterpreteerd, aangezien de ondiepere boringen geen 

archeologische potentie hadden. 

De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 3600 m², wat neerkomt op 13 boringen/ha. De 

verspreiding van de boringen is niet uniform, omdat vanwege kabels en leidingen in het 

noordwesten geen diepe boring gezet kon worden. 

 

Het opgeboorde sediment is geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals 

houtskool, fosfaat, vuursteen en aardewerk. De boringen zijn beschreven conform de 

Archeologische Standaard Boormethode (Bosch 2008), de NEN 5104 en de bodemclassificatie 

volgens Bakker en de Schelling (1989).  

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 7, de boorbeschrijvingen zijn te 

vinden in bijlage 8. Binnen het plangebied waren geen hoogteverschillen zichtbaar en ook in de 

directe omgeving was geen verloop in hoogte aanwezig. 

3.2.1 Sediment 

Het opgeboorde sediment bestond van boven naar beneden uit de volgende vier lagen (Tab. 3.1): 

 Een antropogeen ophoogpakket. 

 Een pakket met aan de top zandige klei en aan de basis matig siltige klei 

 Een venig laagje (enkel bij boringen 7 en 11) 

 Een zandpakket. 

 

Boring Ophoogpakket Zeeklei Sterk zandig veen Zand 

7 0-70 cm - mv 70 – 150 cm -mv 150 -170 cm -mv >  170 cm - mv 

9 0-50 cm – mv 50- 160 cm -mv n.a. >  160 cm – mv 

11 0-30 cm – mv 30- 220 cm –mv 220-250 cm –mv >  250 cm - mv 

15 0-30 cm –mv 30-150 cm –mv n.a. >  150 cm –mv 

20 0-20 cm –mv 20-140 cm –mv n.a. >  120 cm –mv 

Tab. 3.1 Overzicht van de boringen 

Het antropogene ophoogpakket onder de tennisbaan (boring 7) bestaat uit een mengsel van sintels 

en sterk zandige klei. Op de andere locaties betreft het matig grof zand om het wegdek te funderen. 

Onder deze laag is een pakket klei aanwezig dat aan de top sterk zandig is en geleidelijk overgaat 

naar matig siltig aan de basis. Dit pakket is geïnterpreteerd als zeeklei en loopt meestal door tot 150 

cm –mv waar ook het grondwaterniveau zich bevindt. Echter bij boring 11, in het noorden van het 

plangebied, loopt het pakket door tot 220 cm –mv. Mogelijk is hier sprake een lokale depressie of 

erosiegeul die is opgevuld met de zeeklei. 

Onder deze kleilaag is  na een scherpe overgang bij de boringen 7 en 11 een 20 á 30 cm dikke laag 

met sterk zandige veen aangetroffen. Onder deze sterk zandige veenlaag ligt zand. Aangezien het 

veen is geoxideerd (zwarte kleur) en sterk is vermengd met het zand, is deze sterk zandige veenlaag 

als een venig ontwikkelde bovengrond van het zand gezien. Waarschijnlijk is daarboven 

oorspronkelijk een veenpakket ontwikkeld, maar daar zijn geen restanten meer van teruggevonden. 

Vermoedelijk is dit veenpakket geërodeerd door de latere kleiafzettingen vanuit zee. De afwezigheid 

van de sterk zandige kleilaag bij de andere boringen is een extra aanwijzing voor erosie. 

Onder de klei (via een scherpe overgang) of onder de sterk zandige veenlaag (na een geleidelijke 

overgang) begint een laag zwak tot matig siltig, zeer fijn zand. Dit zand is goed gesorteerd en 
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aangezien er in enkele boringen nog tekenen van bodemvorming aanwezig zijn (zie volgende 

paragraaf) zal het om dekzand gaan en niet om mariene zandafzettingen. 

3.2.2 Bodem 

Aangezien in het plangebied de bovenste 150 cm uit klei bestaat, is het bodemtype in het 

plangebied niet de verwachte laarpodzol, maar een poldervaaggrond.  

De grondwaterspiegel varieerde tussen de 80 en 150 cm –mv en duidelijke roestoranje vlekken 

waren in boring 15 al aanwezig vanaf 70 cm –mv. Door deze natte omstandigheden en kleiige 

bovengrond vallen de boringen in de hydromorfe kleivaaggronden, ook wel poldervaaggronden. 

Deze gronden komen volgens de bodemkaart ook op de lager gelegen zones in de nabijheid van het 

plangebied voor. In de poldervaaggronden was geen bouwvoor te herkennen, waardoor ze afgetopt 

zullen zijn. 

 

Onder het kleipakket is in de top van de zandbodem in de boringen 7, 9 en 11 een begraven bodem 

zichtbaar. Deze begraven bodem bestaat in de boringen 7 en 11 uit sterk zandig veen en in boring 9 

uit zand. In boring 7 lijken uit- en inspoelingslagen van humus en aluminiumoxide aanwezig (E- en 

Bh-horizonten). Aangezien het zandpakket zich onder de huidige grondwaterstand bevindt, zijn de 

kleurverschillen minder helder dan onder droge omstandigheden. Het is daarom niet uit te sluiten 

dat hier sprake is van een intacte podzolbodem bij boring 7. Dit zou erop wijzen dat de locatie voor 

langere tijd een droge plek is geweest, waardoor podzolvorming heeft kunnen plaatsvinden en dus 

een geschikte bewoningslocatie is geweest. 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. De afwezigheid van dergelijke indicatoren hebben geen invloed op het advies in deze 

rapportage. De inventarisatie van dergelijke indicatoren is niet het doel van een verkennend 

booronderzoek, maar van een eventueel vervolg in de vorm van een karterend booronderzoek. 

3.4 Archeologische interpretatie 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge verwachting voor 

bewoningsresten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen vanwege de 

ligging op de lage stuwwal, al was een ligging op een abrasievlakte niet uitgesloten. Het 

aangetroffen dekzand bevestigt de ligging op de lage stuwwal. Als het plangebied in de abrasievlakte 

had gelegen, dan was waarschijnlijk geen dekzand aangetroffen. Bij een abrasievlakte wordt 

namelijk verwacht dat de erosie tot op de keileem heeft plaatsgevonden, waarbij het dekzand is 

geërodeerd.  

Vermoedelijk heeft veengroei plaatsgevonden bovenop het dekzand, dat later grotendeels is 

geërodeerd. In de boringen 7, 9 en 11 is in de top van het onderliggende zandpakket een 

humushoudende bovengrond aanwezig. Deze begraven bodem lijkt intact. In boring 7 lijkt onder 

deze bovengrond een podzolgrond ontwikkeld te zijn. De bodemvorming is enkel mogelijk geweest 

als het plangebied voor langere tijd drogere omstandigheden heeft gekend. Vermoedelijk heeft het 

plangebied tot aan de veenvorming een droge, gunstige bewoningslocatie gevormd. Aangezien de 

veenvorming in het Midden-Subboreaal op gang kwam, zou in de Bronstijd en daarvoor nog 

bewoning mogelijk zijn geweest. 

De hoge verwachting voor het Laat-Paleolithicum tot en met de Bronstijd blijft daarom 

gehandhaafd. Het archeologische niveau ligt echter niet dicht aan het oppervlak zoals op basis van 

het bureauonderzoek werd verwacht, maar is bedekt met veen en klei. De begraven bodem is in 

boring 9 op 160 cm -mv aangetroffen, in boring 7 op 170 cm -mv en in boring 11 op 250 cm - mv.  

 

Gezien de bodemopbouw zal er van de IJzertijd tot en met de Vroege-Middeleeuwen een 

veenpakket aanwezig zijn geweest in het plangebied. Door natuurlijke afwatering is de locatie 

mogelijk wel geschikt geweest voor bewoning vanaf de 9e eeuw. Het veenpakket is echter 

geërodeerd in alle boringen. Alleen in boring 7 en 11 is de basis van het veen in de top van het zand 

nog intact aangetroffen. Voor de periode IJzertijd tot Vroege-Middeleeuwen wordt de hoge 

archeologische verwachting uit het bureauonderzoek op basis van het booronderzoek naar laag 

bijgesteld. 
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Uit het bureauonderzoek kwam naar voren dat het plangebied vanaf de Late-Middeleeuwen tot ver 

in de 20e eeuw niet bebouwd zal zijn geweest, waardoor de kans op een vindplaats uit die periode 

klein wordt geacht. Het booronderzoek geeft geen aanleiding om de lage verwachting voor de Late-

Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen.  
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4 Conclusie en aanbeveling 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek 

was om deze verwachting te toetsen. 

4.2 Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

De ondergrond bestaat uit dekzand waarin op drie locaties nog een begraven bodem is 

herkend. Het dekzand is oorspronkelijk bedekt geweest met veen, maar dat is grotendeels 

geërodeerd. Daarboven zijn getijdenafzettingen aangetroffen, die bestaan uit siltige klei. In 

deze getijdenafzettingen is geen bouwvoor herkend. De getijdenafzettingen zijn daarom 

mogelijk afgetopt door het bovenliggende antropogene ophogingsdek.  

 

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

veldonderzoek bevestigd? 

Op basis van het bureauonderzoek was een hoge archeologische verwachting voor het 

plangebied opgesteld voor het Laat-Paleolithicum tot en met Vroege-Middeleeuwen. Voor 

de Late-Middeleeuwen tot Nieuwe tijd is een lage verwachting opgesteld op basis van 

historisch kaartmateriaal. 

Het booronderzoek heeft uitgewezen dat deze hoge verwachting naar beneden toe moet 

worden bijgesteld voor de periode IJzertijd tot en met Vroege-Middeleeuwen. Eventuele 

sporen uit deze perioden zullen zijn geërodeerd. De erosie heeft zich hoofdzakelijk tot het 

veenpakket beperkt, want in drie van de vijf boringen is nog een begraven bodem in het 

onderliggende zandpakket aanwezig. Ter hoogte van dit oude oppervlak zou mogelijk nog 

een vindplaats aanwezig kunnen zijn uit de periode Laat-Paleolithicum tot Bronstijd.  

Het onderzoek geeft geen aanleiding om de lage verwachting voor de Late-Middeleeuwen 

tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. 

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De top van het potentiële archeologisch niveau van de begraven bodem is aangetroffen 

vanaf 160 cm –mv. Rekening houdend met een buffer van 30 cm vormen 

graafwerkzaamheden tot 130 cm beneden maaiveld geen bedreiging voor het 

bodemarchief. De graafwerkzaamheden zijn tot 110 cm beneden maaiveld gepland, 

waardoor de kans klein is dat archeologische resten verloren gaan. 

4.3 Advies 

Op grond van de resultaten van het onderzoek acht Archeodienst BV een vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk, wanneer de graafwerkzaamheden niet dieper gaan dan 130 cm –mv. 

Indien de werkzaamheden wel dieper dan 130 cm –mv gaan, adviseert Archeodienst BV om door 

middel van een karterend booronderzoek in kaart te brengen of er archeologische waarden in het 

plangebied aanwezig zijn. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Dit selectieadvies betekent nog niet dat 

bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten al kunnen worden 

ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door de 

bevoegde overheid (gemeente Hollands Kroon), die vervolgens een selectiebesluit neemt.  

 

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 aantreffen 

dan wel 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 met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden 

worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister 

gemeld te worden.  
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Bijlage 2: Afkortingenlijst  

 

afko rt ing betekenis afko rt ing betekenis afko rt ing betekenis
…g1 zwak grindig Kz1 zwak zandige klei TUF Tufsteen
…g2 matig grindig Kz2 matig zandige klei v vondst
…g3 sterk grindig Kz3 sterk zandige klei VKL Huttenleem/verbrande leem
…h1 zwak humeus L leem VKT Vierkant
…h2 matig humeus l licht VM E Vroege-M iddeleeuwen 
…h3 sterk humeus LBK Lineaire bandkeramiek VM EA Vroege-M iddeleeuwen A
-1L 1-ledig LEE Leer VM EB Vroege-M iddeleeuwen B
-2L 2-ledig LIN Lineair VM EC Vroege-M iddeleeuwen C
-3L 3-ledig LM E Late-M iddeleeuwen VM ED Vroege-M iddeleeuwen D
-4L 4-ledig LM EA Late-M iddeleeuwen A vnr vondstnummer
-5L 5-ledig LM EB Late-M iddeleeuwen B VST Vuursteen
-6L 6-ledig Lz1 zwak zandige leem W west
A D Anno Domini (datering na Christus) Lz2 sterk zandige leem WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
afb. afbeelding m meter WI Wit
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland m² vierkante meter WITBAK witbakkend
AM K Archeologische M onumenten Kaart M A M aster o f Arts WRO Wet Ruimtelijke Ordening
AM S versnelde C14-methode M AG zilver X M E M iddeleeuwen
AM Z Archeologische M onumenten Zorg M AU goud XXX onbekend
ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem M BR brons Z zand
art. artikel M C14 M onster voor C14-datering Z zuid
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving M CU koper Zkx kleiig zand
AW AardewerK (ondetermineerbaar) M ESO M esolithicum ZND Zand
AWC Aardewerkconcentratie M ESOL Laat-M esolithicum Zs1 zwak silitig zand
AWG gedraaid M ESOM M idden-M esolithicum Zs2 matig siltig zand
AWH handgevormd M ESOV Vroeg-M esolithicum Zs3 sterk siltig zand
B C Before Christ (datering voor Christus) M FE ijzer Zs4 uiterst ziltig zand
BE Beige M FOS Fosfaatmonster ZW Zwart
bijv. bijvoorbeeld M HK houtskoolmonster
BL Blauw M HT Houtmonster
blz bladzijde M ICRO micromorfo logisch onderzoek
BOT Bot M LIT Lithogenetisch monster
BP Before Present (datering t.o .v. 'heden', zijnde 1950) mm millimeter
BR Brons M M E messing
BR Bruin M N M angaan
BRONS Bronstijd M P Pollenmonster 
BRONSL Late-Bronstijd mp meetpunt
BRONSM M idden-Bronstijd M PB lood
BRONSM A M idden-Bronstijd A M PF Botanisch monster
BRONSM B M idden-Bronstijd B M sc M aster o f Science
BRONSV Vroege-Bronstijd M SN tin
BS Baksteen M TL M etaal
BTO Onverbrand bot mv maaiveld (het landoppervlak)
BTV Verbrand bot M XX metaal
BUIK tussen bodem en schouder of rand M ZF Zoölogisch monster, 0.25mm
BUITEN buitenkant N nee
BV Bouwvoor N noord
bv. bijvoorbeeld NAP Normaal Amsterdams Peil
C 14 Koolstofdatering NEN Nederlandse Norm
CA kalk NEO Neolithicum
ca. circa NEOL Laat-Neolithicum
CAA Centraal Archeologisch Archief NEOLA Laat-Neolithicum A
CAD Computer-aided Drafting (of Design) NEOLB Laat-Neolithicum B
CCvD Centraal College van Deskundigen NEOM M idden-Neolithicum 
CHAL Chalcedoon NEOM A M idden-Neolithicum A
Chr. Christus NEOM B M idden-Neolithicum B
CHW Cultuur-Historische Waardenkaart NEOV Vroeg-Neolithicum
CIS Centraal Informatie Systeem NEOVA Vroeg-Neolithicum A
cm centimeter NEOVB Vroeg-Neolithicum B
CM A Centraal M onumenten Archief nr. nummer
CRI Crino iden kalk NT Nieuwe tijd
D donker NTA Nieuwe tijd A
DAO Defintief Archeologisch Onderzoek NTB Nieuwe tijd B
DIORIET Dioriet NTC Nieuwe tijd C
DIST Distaal (verst weg van bewerking) NV Natuurlijke verstoring
DOLERIET Doleriet O oost
drs. doctorandus o.a. onder andere
e.d. en dergelijke OD ouder dan
e.v. en verder ODB bot, dierlijk
ECO ecologische monsters ODS schelp
et al. et alii (en anderen) OM B bot, menselijk
etc. etcetera ONR Onregelmatig
F E Ijzer/oer OR Oranje
FeO2 roest (ijzeroxide) ORG Organisch
FF Fosfaat OTE textiel
FG Fysisch Geograaf/ Fysische Geografie OVL Ovaal
Fig. Figuur OXB bot, onbekend
GA N G Gangkwarts OXX organisch
GE Geel p. pagina
gem. gemiddeld PA Paars
gew. gewicht pag. pagina
GIS Geografisch Informatie Systeem PALEO Paleolithicum
GLD Glad(wandig) PALEOL Laat-Paleolithicum
GLS Glas PALEOLA Laat-Paleolithicum A
GN Groen PALEOLB Laat-Paleolithicum B
GPS Global Positioning System PALEOM M idden-Paleolithicum
GR Grijs PALEOV Vroeg-Paleolithicum
ha. hectare PHK Houtskool 
HK Houtskool PHT Hout
HL Hutteleem PSTG proto-steengoed
HT Hout PvE Programma van Eisen
HU Humus R D Rijksdriehoek systeem 
id identiek aan (landelijk coördinatensysteem)
IJZ IJzertijd REC Recente verstoring
IJZL Late-IJzertijd RHK Rechthoekig
IJZM M idden-IJzertijd RND Rond
IJZV Vroege-IJzertijd RO Rood
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden ROM Romeinse tijd
INDET Ondetermineerbaar ROM L Laat-Romeins tijd
ing ingenieur ROM LA Laat-Romeins tijd A
IVO Inventariserend Veldonderzoek ROM LB Laat-Romeins tijd B
IVO-O Inventariserend Veldonderzoek Overig ROM M M idden-Romeinse tijd
IVO-P Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven ROM M A M idden-Romeinse tijd A
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Bijlage 3: Verklarende woordenlijst 

   

Allerød tijd Korte, relatief warme periode uit het Laat-Glaciaal (Weichselien), ca. 11.800-11.000 jaar geleden.
antropogeen Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt).
ARCHIS-melding Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS).
artefact Alle door de mens vervaardigde of gebruikte voorwerpen.
bioturbatie Verstoring van de oorspronkelijke bodemstructuur en/of transport van materiaal door plantengroei en dierenactiviteiten.
Bølling tijd Korte, relatief warme periode uit het Laat-Glaciaal (Weichselien), ca. 13.500-12.000 jaar geleden.

Boreaal
Tijdvak, onderafdeling van het Holoceen, gekarakteriseerd door een gematigd en continentaal klimaat en een bebost landschap gedomineerd door loofbomen 
(datering ca. 6800-5500 voor Chr.).

Buitendijks Gronden die aan de rivierzijde van een dijk liggen. In het buitendijkse gebied liggen de uiterwaarden.

14C-datering

(ook wel C14- of C14-datering) Bepaling van gehalte aan radio-actieve koolstof 14C van organisch materiaal (hout, houtskool, veen, schelpen e.d.) waaruit de 14C-
ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren vóór 1950 na Chr. (jaren BP) met daaraan toegevoegd de aan de meting verbonden 
mogelijke afwijking (standaarddeviatie).

castellum Romeins legerkamp.
castra Romeins legerkamp voor legioenen
conservering M ate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische resten bewaard zijn.
couperen Het maken van één of meer verticale doorsneden door een spoor of laag om de aard, diepte, vullingen, vorm en relaties met andere fenomenen vast te stellen.
crematie Begraving met gecremeerd menselijk bot.
crevasse Doorbraakgeul door een oeverwal.
cultuurdek 30 to t 50 cm dikke cultuurlaag, soms opgebracht (vergelijkbaar met een es, maar minder dik), soms ontstaan door diepploegen.
dagzomen Aan de oppervlakte komen, zichtbaar worden van gesteenten (met inbegrip van zand, klei, etc.).
debiet Het aantal m3 water dat op een bepaald punt in een rivier per seconde passeert.

dekzand 
Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in grote 
delen van Nederland een 'dek' (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van Twente).

Dryas Laatste gedeelte van het Laat-Weichselien, ca. 20.000-10.000 jaar geleden.
Eemien Interglaciaal tussen Saalien en Weichselien (resp. voorlaatste en laatste glaciaal), ca. 130.000-120.000 jaar geleden.

enkeerdgronden
Dikke eerdgrond (=laag met donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder invloed van de 
mens; worden ook wel essen genoemd.

Edelmanboor Een handboor voor bodemonderzoek.
eolisch Door de wind gevormd, afgezet.
ex situ Achtergebleven op andere plaats dan waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid of verloren.
esdek Dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen
fibula mantelspeld
fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet.
fluvioglaciaal Door smeltwater (afkomstig van gletsjers) afgezet.
fluvioperiglaciaal Door stromend water onder periglaciale omstandigheden afgezet.
gaafheid M ate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) als in horizontale zin (omvang).
genese Wording, ontstaan.
grondmorene Het door het landijs aangevoerde en na afsmelten achtergebleven mengsel van leem, zand en stenen. De afzetting wordt vaak aangeduid als keileem.
havezate Ridderlijk goed of kasteel in de oostelijke provincies.
Holoceen Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800 jaar voor Chr. to t heden).
horizont Kenmerkende laag binnen de bodemvorming.
humeus Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in de bodem.
ijzeroer IJzeroxidehydraat, een ijzererts dat vooral in vlakke landstreken, in dalen en moerassige gebieden op geringe diepte voorkomt.
inhumatie Begraving met niet gecremeerd menselijk bot
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid of  verloren.
interstadiaal Een warmere periode tijdens een glaciaal.
kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei kan bezinken.
kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven - en grotendeels opgebouwd - door een meander.
kwel Door hydrostatische druk aan het oppervlakte treden van grondwater
laag Een vervo lgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden als eenheid wordt onderscheiden.
leem Samenstelling van meer dan 50% silt, minder dan 50% zand en minder dan 25% klei
limes Grens (meer in het bijzonder de noordgrens van het Romeinse rijk).
litho logie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de sedimentaire gesteenten.
löss Eolisch (=wind-)a afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 63 Fm.
lutum Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm
meander M in of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (genoemd naar de M eander in Klein Azië, thans M enderes).
meanderen (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren.
motte Type laat-middeleeuws kasteel (vaak een ronde burcht met toren) waarvoor het kenmerkend is dat het is geplaatst op een meestal kleine, kunstmatige verhoging.
oeverafzetting Rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen.
oeverwal Langgerekte rug langs een rivier o f kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt.
oxidatie Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; 'verbranding' bij veen).
palynologie Zie pollenanalyse.

plaggendek
Oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest 
opgebracht.

plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan bedreigen

Pleistoceen
Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer koud (de vier 
bekende IJstijden). Na de laatste IJstijd begint het Holoceen (ca. 8800 voor Chr.).

Pleniglaciaal Koudste periode van de laatste IJstijd, het Weichselien, ca. 20.000-13.000 jaar geleden.

podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces van het uitlogen van de E-horizont en de vorming van een B-
horizont door inspoeling van amorfe humus en ijzer wordt podzolering genoemd.

pollenanalyse
De bestudering van fossiele stuifmeelkorrels en sporen waardoor een beeld van de vegetatiegeschiedenis gevormd kan worden. Uit de vegetatiegeschiedenis kan 
het klimaat worden gereconstrueerd.

potstal Uitgediepte veestal.
Prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven.
redoute Kleine veldschans (die alleen uitspringende en geen inspringende hoeken heeft).
rivierduin Door uitstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom).
Saalien Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs to t in Nederland doordrong (vorming stuwwallen), ca. 200.00-130.000 jaar geleden.
silt Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm
site Plaats waar in het verleden menselijke activiteit heeft plaatsgevonden.
slak Steenachtig afval van metaal- o f glasproductie
solifluctie Het hellingafwaarts bewegen van met water verzadigd verweringsmateriaal, o .a. bij permafrost (een permanent bevroren ondergrond).
spieker Op palen geplaatst opslaghuisje voor granen.
strang M et water gevulde, van de hoofdstroom afgesneden-'dode'- meander.
stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem.
stratigrafisch De ligging der lagen betreffend.
stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, al dan niet met restgeul(en).

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

stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van scheefgestelde preglaciale sedimenten.
terras (rivier-) Door een rivier verlaten en daarna versneden dalbodem.
structuur M eerdere met elkaar in ruimte, tijd en functioneel opzicht samenhangende sporen.
vaaggronden M inerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag.
verbruining Proces van bodemvorming waarbij de bodem egaal (roest)bruin van kleur wordt.
vicus Een burgelijke nederzetting uit de Romeinse tijd met een stedelijk karakter maar zonder stadsrechten.
vindplaats Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt.
Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden.
zavel Grondsoort die tussen 8 en 25% lutum (kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat.
zeldzaamheid M ate waarin een bepaald type monument schaars is (o f is geworden) voor een periode of in een gebied.
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Bijlage 4: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 5: Bodemkaart 
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Bijlage 6: Archeologische informatie 
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Bijlage 7: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 

 

 

 



Boorbeschrijvingen
Project 50468 Den Oever-Bredeschool IVO-V Datum 4-4-2012

Type grond Beschrijver Erwin van der Klooster

Bijzonderheden Sporthal, tennisveld, jeu de boulebaan Boordiameter 7 en 10 cm
Boringen gezet door Sialtech ivm milieuonderzoek, enkel boringen dieper dan een halve meter beschreven (nrs 7, 9, 11, 15 en 20) tbv archeologisch onderzoek

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

7 0-8 gravel ro - antropogeen

8-70 kz3 h1 grbr rode sintels/gravel - geroerd

70-130 ks2 h1 gr fe1 1C

130-150 ks2 blgr 1Cr grondwater op 150 cm

150-170 vz3 h3 zw 2Ab

170-180 z2s1 h1 brgr 2AE?

180-200 z2s1 h2 dbr 2Bh?

200-220 z2s1 brge 2C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

9 (peilbuis) 0-50 z4s3 br - opgebracht

50-90 kz3 h1 gr 1C

90-130 kz2 orgr fe3 1Cg

130-160 kz2 brgr 1Cr grondwater op 150 cm

160-200 z3s1 h1 grbr 2Ab

200-300 z2s1 grge 2C zeer nat

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

11 (peilbuis) 0-8 straatsteen gr - straatsteen

8-30 z3s2 ge - ophoogzand

30-80 kz2 h1 br 1C

80-190 kz2 lbegr 1C grondwater op 150 cm

190-220 ks2 h1 br met veenbrokjes 1C overstromigsdek, mogelijk veenlaag geërodeerd

220-250 Vz3 brzw 2Ab

250-300 z2s1 h1 brgr 2C



Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

15 0-8 straatsteen gr - straatsteen

8-30 z4s2 ge - ophoogzand

30-70 kz3 h1 dgr 1C

70-150 ks3 h1 gr 1Cg grondwater op 100 cm

150-170 z2s2 br 2C

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Bijzondere bestanddelen Horizont Opmerkingen Vondsten

20 0-8 straatsteen - straatsteen

8-20 z4s2 ge - ophoogzand

20-70 kz2 h1 br 1C

70-90 ks2 h1 dgr 1C grondwater rond 80 cm

9-140 ks2 h2 dbrgr 1C

130-160 z2s2 br 2C
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ADVIES ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Advies 

RAAP Archeologisch Adviesbureau adviseert de gemeente Hollands Kroon het aangepaste rapport 

definitief te laten maken op basis van de laatste opmerkingen. Na aanpassing kan het rapport 

desgewenst door de gemeente worden goedgekeurd, onder verwijzing naar de inhoudelijke beoordeling 

en dit advies. 

 

Opdracht 

De gemeente Hollands Kroon heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 6 november 2012 verzocht 

de aangepaste versie (d.d. 12-09-2012) van het volgende rapport te beoordelen: 

 

Klooster, E. van der, 2012. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende 

fase, Brede School te Den Oever. Archeodienst, Zevenaar (Archeodienst Rapport 126). 

 

Het rapport doet verslag van een bureauonderzoek en de verkennende fase van het inventariserend 

veldonderzoek. 

 

Opzet beoordeling 

Het aangepaste rapport is beoordeeld aan de hand van de eerdere beoordeling van het conceptrapport 

(RAAP Adviesdocument 596). Daarbij is rekening gehouden met de vigerende versie van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2), Protocol 4002 Bureauonderzoek en de 

daarbij behorende specificaties (LS01 t/m LS06) en het Protocol Inventariserend Veldonderzoek. 

 

De KNA is opgesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitszorg Bodembeheer (SIKB) en 

raadpleegbaar via de website www.sikb.nl.  

 

Beoordeling rapport 

Het rapport is op diverse punten aangepast en verbeterd. 

Op basis van de toetsing wordt de volgende beoordeling gegeven: 

• op basis van het aangepaste rapport kan worden geconstateerd dat het bureauonderzoek over het 

algemeen zorgvuldig en compleet is uitgevoerd, op enkele aandachtspunten na (zie onder); 

• de in het aangepaste rapport gepresenteerde gespecificeerde archeologische verwachting is 

voldoende gespecificeerd en incompleet wat betreft ondergrondse bouwhistorische waarden; 

• het aangepaste rapport biedt na aanpassing van de laatste aandachtspunten voldoende basis voor 

een zorgvuldige beslissing ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek. 

 

De resterende punten uit de eerdere beoordeling zijn hieronder overgenomen, waarbij wordt opgemerkt 

op welke wijze de rapportage nog aanpassing behoeft. 
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Toelichting beoordeling 

Het betreft de volgende opmerkingen: 

 

• 2.2: inhoudelijke opmerking: de ontginning van het veen in de 9
e
 eeuw betrof niet het ontginnen 

voor brandstof, maar betrof het ontginnen voor het bewoonbaar maken van het veen. 

Kleinigheidje: ontwonnen > ontgonnen 

 

• 2.2: de vraag of het plangebied ligt in een abrasievlakte of op een (lage)stuwwal is een specifieke 

vraag die door middel van verkennend booronderzoek mogelijk beantwoord zou kunnen worden; 

waarom is die vraag niet gesteld voorafgaand aan het veldwerk? 

 

In de reactie geeft Archeodienst aan dat in 3.4. (archeologische interpretatie) geconcludeerd wordt dat 

het om een lage stuwwal gaat die is afgedekt met veen. Dat is correct, maar deze constatering zou 

volledigheidshalve vermeld en gemotiveerd moeten worden onder 3.2.1 (Sediment); daar is namelijk 

alleen sprake van goed gesorteerd, zeer fijn zand dat is geïnterpreteerd als dekzand. 

 

• 2.2: beschrijving van mogelijke verstoringen ontbreekt: beschrijving van aanwezige constructies 

zoals kelders, funderingen, aanleg tennisbaan etc., inclusief de daarvoor geraadpleegde bronnen 

(zie LS03). Dit dient te worden aangevuld. 

 

In de reactie geeft Archeodienst aan dat gegevens over bodemverstoringen pas vlak voor het veldwerk 

zijn aangeleverd, deze zijn echter niet expliciet als bodemverstoring vermeld in de rapportage. 

Conform LS03 zou dit nog vermeld en verantwoord moeten worden. 

 

• 2.3: beschrijving van bekende en verwachte archeologische waarden is summier: literatuur over de 

rijke archeologie van Wieringen is niet aantoonbaar geraadpleegd, zoals Besteman, 1996 

(Vikingen) en meer recent Stobbe, 2008. Dit dient te worden aangevuld. 

 

In de reactie geeft Archeodienst aan dat de beleidsadvieskaart als bron is gebruikt voor bekende 

archeologische waarden. Volledigheidshalve dient die kaart dan ook als bron vermeld te worden op die 

plaats in de tekst. 

 

• 2.4: beschrijving van historische geografie is summier: wat is bijvoorbeeld de ouderdom en context 

van de nabijgelegen schans? 

 

In de reactie geeft Archeodienst aan dat uitgebreid gebruik is gemaakt van kaartmateriaal. Dat is 

correct. De tekst is echter beperkt wat betreft het beschrijven van de afgebeelde kaarten: welke 

elementen en structuren op de kaarten zijn relevant voor de archeologische verwachting van het 

plangebied? Zo lijken op figuur 2.5 enkele elementen (drie donkere vlakjes/vlekjes) zichtbaar in het 

plangebied die niet worden beschreven in de tekst. 
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Wat betreft de schans: de ouderdom wordt inderdaad vermeld in Tabel 2.1, maar in de tekst ontbreekt 

een (korte) toelichting op functie en (historische) context van dit verdedigingswerk. Mocht de schans 

bijvoorbeeld deel uitmaken van een linie, dan zou dat voor de archeologische verwachting van het 

plangebied mogelijk consequenties kunnen hebben. 

 

De tekst dient op deze punten nog te worden aangepast. Mocht dit leiden tot aanpassing van de 

archeologische verwachting, dan dienen de conclusies en aanbevelingen dienovereenkomstig te 

worden aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

drs. R.S. Kok, senior archeoloog RAAP West-Nederland     8 november 2012 

 



Reactie Archeodienst (vet gedrukt) op Beoordeling 2e concept rapport 

Kleinigheidje: ontwonnen > ontgonnen 

Dit is aangepast 



In de reactie geeft Archeodienst aan dat in 3.4. (archeologische interpretatie) geconcludeerd wordt dat 
het om een lage stuwwal gaat die is afgedekt met veen. Dat is correct, maar deze constatering zou 
volledigheidshalve vermeld en gemotiveerd moeten worden onder 3.2.1 (Sediment); daar is namelijk 
alleen sprake van goed gesorteerd, zeer fijn zand dat is geïnterpreteerd als dekzand. 

Vermoed wordt dat de stuwwal bedekt is geraakt met dekzand. De stuwwal is niet tijdens het 

booronderzoek aangetroffen. Het is een interpretatie, dus past beter in paragraaf 3.4. In het begin 

van paragraaf 3.4. is een extra toelichting hierover gegeven. 

In de reactie geeft Archeodienst aan dat gegevens over bodemverstoringen pas vlak voor het veldwerk 
zijn aangeleverd, deze zijn echter niet expliciet als bodemverstoring vermeld in de rapportage. 
Conform LS03 zou dit nog vermeld en verantwoord moeten worden. 

Deze gegevens stonden vermeld in paragraaf 1.3. 



In de reactie geeft Archeodienst aan dat de beleidsadvieskaart als bron is gebruikt voor bekende 
archeologische waarden. Volledigheidshalve dient die kaart dan ook als bron vermeld te worden op die 
plaats in de tekst. 

Met de beleidsadvieskaart werd ‘de Beleidsnota Cultuurhistorie’ (Visser-Poldervaart/Husken 2008) 

bedoeld. Daaruit is veel informatie geput. De kaart is ook toegevoegd. 

In de reactie geeft Archeodienst aan dat uitgebreid gebruik is gemaakt van kaartmateriaal. Dat is 
correct. De tekst is echter beperkt wat betreft het beschrijven van de afgebeelde kaarten: welke 
elementen en structuren op de kaarten zijn relevant voor de archeologische verwachting van het 
plangebied? Zo lijken op figuur 2.5 enkele elementen (drie donkere vlakjes/vlekjes) zichtbaar in het 
plangebied die niet worden beschreven in de tekst. 

Die vlekjes zijn gezien de andere bruine vlekjes op de groter uitsnede viezigheden op de kaart 

(modder o.i.d.). Hierover is een zinsnede toegevoegd. 

Wat betreft de schans: de ouderdom wordt inderdaad vermeld in Tabel 2.1, maar in de tekst ontbreekt 
een (korte) toelichting op functie en (historische) context van dit verdedigingswerk. Mocht de schans 
bijvoorbeeld deel uitmaken van een linie, dan zou dat voor de archeologische verwachting van het 
plangebied mogelijk consequenties kunnen hebben. 

Er is meer uitgewijd over de schans. Het lijkt vooral om een maritiem verdedingswerk te gaan. 
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1. Inleiding

Voor de onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen, de externe veiligheid, luchtkwaliteit en bedrijven en 
milieuzonering is een bureauonderzoek uitgevoerd. De resultaten van de onderzoeken zijn opgenomen in deze 
rapportage.

2. Parkeren

Voor de realisatie van een Brede school met daarin 3 basisscholen, een  peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en een 
sportzaal, zijn voldoende parkeerplaatsen binnen het plangebied noodzakelijk. Het doel moet zijn de parkeerdruk 
in de omgeving niet te verhogen.

In de huidige situatie hebben de sportzaal, jeu de boules vereniging en tennisvereniging geen parkeerplaatsen 
binnen het plangebied. Wel zijn er aan de Robbenoordstraat direct bij de planlocatie 29 parkeerplaatsen gelegen. 
Vermoedelijk zijn deze parkeerplaatsen ooit bedoelt voor de sportactiviteiten. Er staan namelijk geen woningen 
die aan de parkeerplaatsen grenzen. Aan de  Oosterkruisweg en Robbenoordstraat staan voornamelijk vrijstaande 
woningen met een eigen garage en oprit waarmee in de parkeer behoefte wordt voldaan.

2.1 Uitgangspunten

De volgende functies worden in de brede school gevestigd, met beschreven grootte:
scholen:

• Om de Oost / De Oostlander (190 leerlingen)
• De Branding (45 leerlingen)

Totaal 11 lokalen en circa 235 leerlingen en 1.540 m2 BVO
• gymzaal 550 m2 BVO
• peuterspeelzaal en kinderdagverblijf met BSO met 18 plaatsen per dag, 250 m2 BVO

Andere uitgangspunten in dit onderzoek zijn:
• de omliggende wegen hebben een 30 km/uur zone;
• ontwikkeling van woningen in de omgeving is niet gepland.

2.2 Inventarisatie

De ontwikkeling is van lokaal belang en heeft impact op de lokale situatie. Daarom is het ook van belang om de 
huidige situatie in beeld te brengen. Deze resultaten worden ook gebruikt om de landelijke verkeerscijfers te 
kunnen 'vertalen' naar de lokale situatie.

De Branding
De Branding is een kleinschalige protestant christelijke Daltonschool. De school heeft circa 45 leerlingen. De 
school heeft een regiofunctie. De stichting waaronder de school valt heeft een regeling voor busvervoer opgezet 
voor de leerlingen.

12J005.R004
15-06-2012
Pagina 1
Definitief



De huidige locatie van De Branding is de Zwinstraat, bij het kruispunt met de Vlieterstraat en Gasthuisweg. Er 
zijn geen parkeerplaatsen bij de school, er kan alleen aan de straat geparkeerd worden.

Om de Oost en De Oosterlanderschool zijn op dit moment twee zelfstandige scholen. In de nabije toekomst, 
fuseren zij tot één school. Om de Oost is ook gevestigd aan de Zwinstraat. De Branding en Om de Oost liggen op 
circa 100 meter van elkaar.

Bij Om de Oost zijn aan de straat circa 8 parkeervakken aanwezig. 

De Oosterlanderschool is gevestigd aan de Gemeenelandsweg in Oosterland, een buurtschap nabij Den Oever. 
Bij de school zijn geen parkeerplaatsen aanwezig.
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Sportzaal – Stichting Sportaccommodaties Wieringen
In de huidige situatie is aan de Robbenoordstraat al een sporthal aanwezig, 't Kroaiennest. Het parkeren van 
auto's vind op dit moment plaats aan de straat waar 29 parkeervakken zijn. Door de realisatie van de nieuwe 
gymzaal zal dit niet veranderen. De gymzaal zal geen extra velden bevatten, maar wel voldoen aan de 
omvangseisen die de verschillende sportbonden stellen.
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Peuterspeelzaal De Krukeltjes
Speelzaal De Krukeltjes is 6 dagdelen per week open. De Speelzaal is gevestigd aan de Robbenoordstraat, in het 
Vikingschip. Voor het parkeren wordt gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen aan de Robbenoordstraat, dit zal 
in de nieuwe situatie niet veranderen.

Kinderopvang Wieringen
Kinderopvang Wieringen heeft 2 groepen voor ogen in Den Oever: één groep van 6 kinderen voor de hele 
dagopvang; één groep van 10 kinderen voor BSO. De kinderopvang is nog niet gevestigd in Den Oever.
De kinderen voor de BSO kunnen naschooltijd op de nieuwe locatie blijven, hiervoor is geen extra verkeer 
noodzakelijk. De kinderen voor de dagopvang kunnen met de auto gebracht worden.

2.2.1 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat een toename van het aantal verkeersbewegingen en benodigde parkeerplaatsen 
voortkomt uit de verhuizing van de scholen en de komst van de Kinderopvang. Waarbij het bij de kinderopvang 
alleen de dagopvang betreft.

2.3 Parkeerbehoefte

De hoeveelheid parkeerplaatsen is bepaald op basis van de kencijfers van het CROW. Hierbij gaat het met name 
om personeel. Deze zijn bepaald op landelijke ervaringscijfers en beschreven in publicatie 182. Deze cijfers zijn 
vervolgens getoetst aan de lokale situatie. De benodigde kiss & ride plaatsen zijn apart benoemd. Binnen de 
parkeernormennota van de gemeente is alleen voor scholen een parkeernorm opgenomen. Deze norm is 0,8 per 
lokaal en ligt tussen het minimum en maximum van de cijfers van de CROW.
Den Oever is bestempeld als niet-stedelijke gemeente. De brede school wordt ontwikkeld in de rest van de 
bebouwde kom. Deze uitgangspunten zijn aangehouden voor het bepalen van de te hanteren kencijfers voor 
parkeren.
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Parkeren
Functie Grootte CROW kencijfers Minimale 

parkeerbehoefte
Maximale 
parkeerbehoefte

Scholen 11 lokalen 0,5 – 1,0 / lokaal 5,5 11

Kinderdagverblijf 2 arbeidsplaatsen 0,6 – 0,8 / 
arbeidsplaats

1,2 1,6

Peuterspeelzaal * 2 arbeidsplaatsen 0,6 – 0,8 / 
arbeidsplaats 

1,2 1,6

Gymzaal * 550 m2 2,0 / 100 m2 bvo 11 11

Totaal 18,9 25,2
* Deze voorzieningen zijn reeds op de locatie aanwezig. En zorgen dus niet voor een extra belasting ten 
aanzien van verkeer en parkeren.

De totale parkeerbehoefte varieert van 19 tot 25 parkeerplaatsen. Het parkeren van de gymzaal zal echter niet 
tegelijk plaatsvinden met het parkeren van de scholen. De gymzaal wordt immers gedurende de schooltijden 
door de scholen gebruikt en na schooltijd door verengingen. De totale parkeerbehoefte zal daardoor lager zijn 
(respectievelijk 8 en 14 plaatsen). Daarnaast is de peuterspeelzaal al aanwezig en geeft dus geen toevoeging van 
extra parkeerplaatsen. Voor de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied zijn hierdoor respectievelijk 7 en 12 
parkeerplaatsen nodig.

2.3.1 Kiss & Ride

In de onderstaande tabel is de behoefte aan Kiss & Ride plaatsen bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt in 
onder- en bovenbouw per school en het kinderdagverblijf. Vervolgens is op basis an het percentage van de 
leerlingen dat met de auto komt en twee reductiefactoren de parkeerbehoefte bepaald. De eerste reductiefactor is 
parkeerduur. Voor de onderbouw en het kinderdagverblijf is dit gestel op 0,5 bijvoorbeeld 10 minuten parkeren 
binnen een periode van 20 minuten. Voor de bovenbouw is dit gesteld op 0,25 bijvoorbeeld 5 minuten parkeren 
binnen een periode van 20 minuten. De reductiefactor aantal kinderen per auto is van toepassing als met één auto 
meer kinderen tegelijk naar school worden gebracht. Voor alles functies is dit op 0,75 gesteld. Door de 
combinatie van peuterspeelzaal, kinderopvang en school is de kans groot dat meerdere kinderen in één keer 
gebracht en gehaald worden.

Door de regionale functie van de Branding, wordt verwacht dat een groot deel van de leerlingen met de auto of 
per busje naar school wordt gebracht. Tevens dat de Oosterlander in Oosterland, waardoor leerlingen een grotere 
afstand af moeten leggen en sneller gebracht zullen worden.
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Kiss & Ride
Functie grootte % met de auto Reductiefactor 

parkeerduur
Reductiefactor 
aantal kinderen 
per auto

Parkeerbehoefte

De Branding 45 leerlingen

Groep 1 t/m 4 22 leerlingen 75 0,5 0,6 5

Groep 5 t/m 8 23 leerlingen 75 0,25 0,6 3

Om de Oost / De 
Oosterlander

190 leerlingen

Groep 1 t/m 4 95 leerlingen 50 0,5 0,75 18

Groep 5 t/m 8 95 leerlingen 25 0,25 0,75 5

Peuterspeelzaal 12 kinderen 75 0,5 0,75 4

BSO 10 kinderen 75 0,5 0,75 3

Totaal kiss & 
ride

38

De totale behoefte voor Kiss & Ride is bepaald op 38 plaatsen, waarvan 31 voor de scholen en 3 voor de 
kinderdagopvang (BSO). Omdat de BSO niet gelijktijdig met de scholen plaatsvindt, kan de parkeerbehoefte van 
de BSO buiten beschouwing worden gelaten (dubbelgebruik). Daarmee komt de totale behoefte uit op 35 Kiss & 
Ride plaatsen.

2.3.2 Maximale behoefte

De totale maximale parkeerbehoefte komt daarmee uit op 63 parkeerplaatsen, bestaande uit 25 parkeerplaatsen 
en 38 Kiss & ride plaatsen.

2.3.3 Minimale behoefte

De minimale parkeerbehoefte is conform de kencijfers 8, exclusief de gymzaal. Door het dubbel gebruik van de 
Kiss & Ride zone doordat de BSO op andere tijden is dan de scholen komt de totale minimale parkeerbehoefte 
op 43 plaatsen (35 en 8). 

2.3.4 Theorie versus huidige situatie

Als de bepaalde theoretische parkeerbehoefte vergeleken wordt met het huidige parkeercapaciteit blijkt dat het 
theoretisch bepaalde aantal (minimaal 43) hoger uitpakt dan de huidige situatie (37).
Om de Oost heeft circa 8 parkeerplaatsen aan de straat, de overige scholen hebben geen eigen parkeerplaatsen. 
bij de gymzaal en de peuterspeelzaal zijn 29 parkeerplaatsen aanwezig, deze zijn echter niet alleen voor de 
gymzaal en de peuterspeelzaal.
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Verkeersgeneratie
Het meeste verkeer rijdt ook al binnen Den Oever naar de bestaande functies. Een deel van de Oosterlander  en 
de BSO is echter extra ten opzichte van de huidige situatie.

De verkeersgeneratie (aantal motorvoertuigen) is bepaald op basis van de kencijfers van het CROW. Hiervoor is 
publicatie 272 gehanteerd. De cijfers zijn vervolgens getoetst aan de lokale situatie. 

Voor de scholen en het kinderdagverblijf is de verkeersgeneratie op twee manieren bepaald, omdat er 
verschillende kentallen beschikbaar zijn. 

Functie Grootte Kengetal Verkeersgeneratie 
(motorvoertuigen per weekdag)

Scholen 235 leerlingen per leerlingen 211

Kinderdagverblijf en 
peuterspeelzaal

18 kinderen per leerlingen 52

sportzaal 550 m2 BVO BVO 70

Totaal 333

Het aantal bij motorvoertuigen per dag bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, lijkt een overschatting te 
zijn. De peuterspeelzaal is maar 6 dagdelen geopend en tevens zitten de 12 kinderen van de BSO ook op de 
scholen, hier is dus sprake van overlap.

Functie grootte Kengetal Verkeersgeneratie 
(motorvoertuigen per weekdag)

Scholen 1540 BVO 250

Kinderdagverblijf en 
peuterspeelzaal

250 BVO 114

Sportzaal 550 BVO 70

Totaal 434

De verkeersgeneratie loopt uiteen van 333 tot 434 motorvoertuigen. Op basis van de werkelijke situatie kan 
geconcludeerd worden dat het aantal motorvoertuigen per weekdag voor de peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf een overschatting is. Wanneer alle kinderen (18) gehaald en gebracht zouden worden met de 
auto, waarbij geen andere kinderen meerijden zullen circa 36 (ouders brengen en halen) en 8 (leiding) is 44 
motorvoertuigen gegenereerd worden. Daar komt nog bij dat de peuterspeelzaal maar 6 dagdelen geopend is.

De verkeersgeneratie gebaseerd op het aantal leerlingen lijkt daarmee het meest reëel. Vooralsnog wordt hier 
vanuit gegaan. Het meeste verkeer rijdt voornamelijk in de ochtend tussen 8.00 en 9.00 uur en 's middags bij het 
uitgaan van de school en ophalen van de kinderen van het kinderdagverblijf, dit zal naar verwachting tussen 
15.00 en 17.30 uur plaatsvinden. Ook tussen de middag is er sprake van enig verkeer. De Oosterlander maakt 
gebruik van een continurooster onduidelijk is of dit intact blijft na de fusie. Met een continurooster verdwijnt het 
verkeer tussen de middag vrijwel geheel.
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Het verkeer voor de sportzaal zal voornamelijk in de avonduren en in het weekeinde plaatsvinden. En niet 
tegelijk met de scholen.

De extra verkeersdruk zal met name komen te liggen op de Robbenoordstraat. De Robbenoordstraat ter plaatse 
van de planlocatie is zeer rustig. Ervan uitgaande dat 50% van het verkeer in de ochtendspits gaat rijden, 
betekent het een verkeersgeneratie van 131 ((333 – 70)/2) motorvoertuigen. Het huidige aantal 
verkeersbewegingen in de Robbenoordstraat wordt door de gemeente geschat op 75. Voor de Robbenoordstraat 
is dit meer dan een verviervoudiging van de hoeveelheid verkeer. In de ochtendspits (7.00 – 9.00 uur) zal de 
intensiteit op maximaal circa 200 motorvoertuigen uitkomen, ofwel gemiddeld 1,6 per minuut, ofwel elke 37,5 
seconden een auto. Dit aantal leidt op zich niet tot problemen. Daarbij moet ook in gedachte worden genomen 
dat een groot deel van de geschetste toename nu ook al op de Robbenoordweg rijdt, aangezien de sporthal en de 
peuterspeelzaal al aanwezig zijn en twee scholen één straat verder liggen.

Binnen de kern zal het verkeer zich echter verdelen over de richtingen. De toename van de intensiteiten is daar 
minder.

De totale hoeveelheid verkeer op de Robbenoordstraat is nog steeds acceptabel voor een weg binnen een 30 
km/uur gebied. Met het oog op de verkeersveiligheid is het van groot belang dat de Robbenoordstraat duurzaam 
veilig wordt ingericht en duidelijk herkenbaar als verblijfsgebied nabij de school wordt ingericht.
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2.4 Conclusies

Voor het parkeren zijn volgens de kencijfers minimaal 43 parkeerplaatsen nodig: 8 voor personeel en 35 voor 
Kiss & ride. Hieraan is wel de voorwaarde gesteld dat er sprake is van dubbelgebruik door oa de sporthal en de 
BSO. Dit aantal is hoger dan het huidige aantal parkeerplaatsen voor de huidige voorzieningen. In het plan wordt 
in overleg met de gemeente voorzien in 36 parkeerplaatsen langs de Robbenoordstraat. Aangezien de kiss en ride 
plekken slechts tijdelijk gebruikt worden, zijn deze plekken tijdens schooltijd beschikbaar om te parkeren. Door 
een spreiding in de gebruikstijden van de scholen, BSO, sportzaal en kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, kan 
volstaan worden met de 36 parkeerplaatsen aan de Robbenoordstraat. Deze invulling is met de gemeente 
afgestemd.

De wijziging in verkeersstromen vindt bijna volledig plaats in Den Oever. De ontwikkeling leidt tot circa 333 
motorvoertuigen per weekdag voor voor het plangebied. Waarvan 211 extra verkeersbewegingen in verband met 
de reeds aanwezige activiteiten. Dit is ruim een verdubbeling van de huidige intensiteiten. In de kern verdeelt dit 
verkeer zich over het interne wegennet. De toename leidt niet tot problemen op de Robbenoordweg en 
omliggende wegen.

2.5 Aanbeveling parkeren

Indien mogelijk, zorgen voor een spreiding in de aanvangs- en eindtijdstippen van de verschillende onderdelen. 
Door spreiding in tijden, zal de parkeerdruk verlaagd worden. Ook beleid ten aanzien van halen en brengen van 
leerlingen kan dit stimuleren.
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3. Externe veiligheid 

3.1 Wettelijk kader 

De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (productie, gebruik, opslag en 
vervoer) in en rond de locatie. Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en beperkt 
kwetsbare objecten, zoals woningen, moeten er voor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal 
slachtoffers beperkt blijft. Het Vuurwerkbesluit (2002, herziening 2004) en het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi, 2004) stellen afstandseisen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten. De circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS, 2004) adviseert bij transportroutes en buisleidingen met gevaarlijke stoffen 
veiligheidsafstanden aan te houden. 
Uitsnede Risicokaart provincie Noord-Holland 
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3.2 Plangebied 

De risicokaart van de provincie Noord-Holland geeft de risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen 
aan voor de gehele provincie. Van de risicokaart is hierboven een uitsnede opgenomen. Uit deze uitsnede blijkt 
dat er ten zuidwesten van het plangebied (meer dan 1000 m) een risicovolle inrichting ligt. Het betreft het een 
tankstation 'De zingende wielen' waar LPG opslag en verkoop plaatsvindt. Nog iets zuidwestelijker vindt op het 
chaletpark De Wierde opslag van propaan plaats.
De risicocontouren van beide opslagen reiken niet tot het plangebied. 
Over de A7 en N99 loopt een transportroute voor gevaarlijke stoffen. Het plangebied ligt op meer dan 300 meter 
van deze routes. De 10-6 risicocontour is 0 m. De 10-8 risicocontour ligt op 100 m. Het plangebied ligt niet 
binnen de invloedssfeer van de transportroute.

3.3 Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede school. 
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4. Milieuzonering 

4.1 Wettelijk kader 

Bij milieuzonering gaat het om afstanden die bij voorkeur in acht genomen moeten worden rondom 
milieubelastende functies, zoals bedrijven. Het gaat hierbij om milieuaspecten zoals geur, stof, geluid en gevaar 
die een belemmering kunnen vormen voor gevoelige functies zoals woningen of scholen. 
Bij milieuzonering gaat het om afstanden die bij voorkeur in acht genomen moeten worden rondom 
milieubelastende functies zoals bedrijven, industrie en nutsvoorzieningen. Het gaat hierbij om milieuaspecten als 
geur, stof, geluid en gevaar die een belemmering kunnen vormen voor gevoelige functies als wonen, scholen en 
ziekenhuizen. In het kader van ruimtelijke ordening geeft de VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” 
indicatieve afstanden om een voldoende ruimtelijke scheiding te bewerkstelligen tussen belastende en gevoelige 
functies. Indien niet voldaan kan worden aan de indicatieve afstanden dan kan worden afgeweken worden van 
deze afstanden, mits voldoende gemotiveerd. 

Bij het realiseren van nieuwe functies dient gekeken te worden naar de omgeving waarin deze gerealiseerd 
worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 
1) Belemmert de nieuwe ontwikkeling bestaande functies in de omgeving? 
2) Wordt de nieuwe ontwikkeling belemmerd door functies in de omgeving? 
3) Belemmeren de functies uit de ontwikkeling elkaar onderling?

Soort omgeving 
In de VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende 
omgevingstypen. Voor de projectlocatie en omgeving wordt de omgeving gekarakteriseerd als rustige woonwijk. 

4.2 Plangebied 

Ad 1 – Een school, een sportzaal en een kinderdagopvang zijn milieubelastende functies. Hieronder worden de 
aan te houden richtafstanden vanuit de VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” aangegeven per aspect. 

Functie Geur Stof Geluid Gevaar verkeer Visueel

Basisschool 0 m 0 m 30 m 0 m potentieel geringe 
aantrekking 
personenvervoer

klein

Kinderdagverblijf 0 m 0 m 30 m 0 m potentieel aanzienlijke 
aantrekking personen

klein

Gymnastiekzaal 0 m 0 m 30 m 
Continu

0 m potentieel aanzienlijke 
aantrekking personen

klein

Indien een afstand van 30 m wordt aangehouden vanuit de omliggende woningen dan blijken de woningen 
Oosterkruisweg 53 t/m 63 en Robbenoordstraat 9, 13, 15 bepalend te zijn.
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Aan de noordoostzijde zijn het buurtcentrum Vikingschip en enkele brdrijfsloodsen aanwezig.

In het vigerende bestemmingsplan is de bestemming Sportdoeleinden. Binnen deze bestemming zijn 
sportterreinen en gebouwen tbv sportvoorzieningen met daarbij was- en kleedruimten, berging, stalling, kantine 
en verenigingsgebouwen toegestaan. In de huidige situatie is reeds een sportzaal aanwezig, daarnaast een 
tennisbaan met 2 velden en verlichting en een jeu de boules baan.

De richtafstanden vanuit de VNG voor de bovenstaande activiteiten zijn.

Functie Stof Geur Geluid Gevaar verkeer Visueel

Tennisbanen met 
verlichting

0 m  0 m 50 m Continu 0 m potentieel aanzienlijke 
aantrekking 
personenvervoer

hoger

Gymnastiekzaal 0 m 0 m 30 m Continu 0 m potentieel aanzienlijke 
aantrekking personen

klein

De huidige hinderafstanden zijn groter dan die voor de nieuwe situatie.
Het realiseren van een brede school vormt geen probleem, omdat de geldende rechten uit het vigerende 
bestemmingsplan bepalen dat hier reeds een sportzaal is toegestaan en de huidige activiteiten een grotere 
hindercirkel hebben dan de voorgenomen activiteiten.

Ad 2 - In de directe omgeving zijn voornamelijk woningen gelegen. In de noordelijke richting is het dorpshuis 
Het Vikingschip aanwezig, Gezien dit gebruik geldt de maximale richtafstand van 30 m vanuit de 
bedrijfsgebouwen.
In noordoostelijke richting staat een bedrijfsloods, welke voor op- en overslag van wat kleine materialen wordt 
gebruikt. 
Voor opslaggebouwen geldt een maximale richtafstand van 30 m vanuit de bedrijfsgebouwen.

De afstand tussen het Vikingschip en het plangebied zijn kleiner dan 30 meter, echter in de huidige situatie is de 
sportzaal al aanwezig en eveneens als dusdanig bestemd, de nieuwe inrichting vormt daarmee geen belemmering 
voor het Vikingschip.

De afstand tussen de bedrijfsloodsen en het plangebied zijn kleiner dan 30 meter, echter in de huidige situatie is 
de sportzaal al aanwezig, de nieuwe inrichting vormt geen belemmering voor de bedrijfsloodsen.

Ad 3 – Uit de tabel bij Ad 1 blijkt dat de grootste richtafstand 30 m bedraagt. De functies worden naar alle 
waarschijnlijkheid op een kortere afstand gerealiseerd van elkaar. Voor de basisschool is het gebruik van het 
gymnastieklokaal een onlosmakelijk onderdeel van het totale functioneren als basisschool. Om deze reden kan 
worden afgeweken van de richtafstand. Ook worden de gebouwen van de verschillende functies op andere 
tijdstippen gebruikt. Dit zorgt juist voor het voordeel van een Brede school om meerdere functies in 
gezamenlijke bebouwing te combineren. Zo wordt de school en peuterspeelzaal gebruikt van de ochtend tot de 
middag. Daarna vindt de kinderdagopvang plaats na schooltijd. De gymzaal wordt gebruikt tijdens de schooluren 
door de scholen en na schooltijd en in de avonduren door de sportverenigingen. Door het verschil in 
gebruikstijden kan worden afgeweken van de richtafstanden uit de VNG-publicatie die gelden voor de functies 
onderling. 
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Hieronder is een overzichtskaart opgenomen van de zones van 30 meter (maximale richtafstand) vanuit het 
plangebied richting de woningen. Hierbij geven de blauwe pijlen de afstand aan vanaf de inrichtings grens naar 
de omgeving en de rode pijlen de afstand vanaf de bebouwing naar de omgeving.

In overzichtskaart 2 is de zone van 50 meter voor de tennisbaan (groen) en 30 meter voor de sportzaal (rood) in 
de huidige situatie opgenomen.
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De sportzaal is al mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan, woningen kunnen daardoor niet belemmerd 
worden door dit deel van het plan. Daarnaast staan de gebouwen binnen het plangebied op meer dan 30 meter 
van het merendeel van de woningen, dit geldt alleen niet voor de Robbenoordstraat 9 en 13.

4.3 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede school. 
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5. Luchtkwaliteit 

5.1 Wettelijk kader 

Op 15 november 2007 is de nieuwe „Wet luchtkwaliteit  in werking getreden. Hiermee wordt de wijziging van‟  
de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5 titel 2) bedoeld. Deze wet vervangt het 
Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier 
dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu 
zijn vastgesteld. 
Deze nieuwe wet- en regelgeving noemt “gevoelige bestemmingen” (zoals scholen en kinderdagverblijven) en 
maakt onderscheid tussen projecten die “in betekenende mate” en “niet in betekenende mate” (NIBM) leiden tot 
een verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarnaast moet de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging 
worden meegenomen in de afweging of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en moet afgewogen 
worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren. Hierbij speelt de 
blootstelling aan luchtverontreiniging een rol. 

5.2 Plangebied 

De ontwikkeling maakt “gevoelige bestemmingen” mogelijk, namelijk een school, peuterspeelzaal en een 
kinderdagverblijf . Het plangebied ligt op een grotere afstand dan 50 m van een provinciale weg N99 (380 m) en 
op een grotere afstand dan 300 m van een rijksweg A7 (325 m). Het doen van onderzoek, omdat er sprake is van 
“gevoelige bestemmingen”, is dan ook niet noodzakelijk. 

Op basis van de verkeersgeneratie-tool van het CROW is de verkeersaantrekkende werking van de Brede school 
berekend op basis van aantal leerlingen, waarbij de scholen, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf samengenomen 
zijn, van de Brede school. De verkeersaantrekkende werking van de sportzaal is op basis van het model 74 
verkeersbewegingen per dag, echter de sportzaal wordt overdag gebruikt door de scholen en alleen buitenschool 
tijd door verenigingen. Het aantal verkeersbewegingen hierin is een overschatting. Evenals deze bij de scholen, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf het geval zal zijn, vaak zal er gecombineerd gehaald en gebracht worden en 
zullen kinderen van de basisscholen na schooltijd naar het kinderdagverblijf gaan. Hieruit komt naar voren dat er 
op een gemiddelde weekdag 230 verkeersbewegingen per dag ontstaan. Voor de berekening is rekening 
gehouden met 304 verkeersbewegingen per dag, waarvan 5% vrachtverkeer betreft. Met deze gegevens is 
gebruik gemaakt van het NIBM-tool van het ministerie om de bijdrage van het verkeer te berekenen, zodat 
beoordeeld kan worden of de bijdrage “niet in betekenende mate” is. 
De bijdrage van het extra verkeer dat door de Brede school wordt gegenereerd bedraagt 0,40 μg/m3 NO2 

(stikstofdioxide) en 0,10 μg/m3 PM10 (fijn stof). De grens om te bepalen of een project wel of niet “in 
betekenende mate” bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit ligt op 1,2 μg/m3. De grens wordt voor 
beide stoffen niet overschreden, waardoor is aangetoond dat de Brede school “niet in betekenende mate” 
bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 
verkeersaantrekkende werking van de huidige scholen, waarvan er twee één straat verder liggen. In principe 
dient deze nog van de verkeersbewegingen te worden afgetrokken. Echter, zonder deze verrekening blijkt reeds 
dat de bijdrage “niet in betekenende mate” is. 
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Daarnaast moet worden aangetoond of de omgeving op en rond het plangebied de ontwikkeling toestaat in het 
kader van luchtkwaliteit. Hiervoor is gekeken naar de Monitoringstool van het Ministerie.

Daarnaast is gekeken naar de Atlas voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat in Den Oever geen hoge 
achtergrondconcentraties aanwezig zijn. Een verhoogde concentratie is te zien bij het knooppunt A7 en N99. Dit 
betreft een samenloop van wegen, die dichtbij elkaar liggen.

5.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de Brede school. 
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