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1.  INLEIDING 

 

1.1  Aanleiding 
 

Het planvoornemen bestaat om ter plaatse van het Blekersveld te Overveen maximaal 80 woningen te 

realiseren. Deze woningen zullen bestaan uit appartementen van variërende grootte. Tevens wordt de 

bijbehorende infrastructuur (parkeerplaatsen en wegen) aangelegd.  

 

De beoogde ontwikkeling wijkt af van de mogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan “Overveen 

2013” (vastgesteld d.d. 27 juni 2013). Momenteel ligt de enkelbestemming “Groen” op het perceel. 

Binnen deze bestemming worden onder andere groenvoorzieningen, speeltuinen, paden en 

nutsvoorzieningen toegestaan. Wonen is binnen deze bestemming niet toegestaan.  

 

Voorliggend bestemmingsplan betreft het nieuwe juridisch-planologische kader voor het plangebied. 

Er wordt aangetoond dat het initiatief haalbaar is en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

1.2  Plangebied 
 

De voorgenomen ontwikkeling is gelegen in Overveen, in de gemeente Bloemendaal. Het 

projectgebied ligt tussen de kernen van Overveen en Bloemendaal en langs de provinciale weg N208. 

Ten oosten van deze provinciale weg, op ongeveer 250 meter afstand van het plangebied, ligt 

Haarlem.  

 

De locatie betreft een grasveld met begroeiing (bomen en struiken) rondom. Ten noorden wordt de 

locatie begrensd door een recreatiebestemming. Hier bevindt zich een tuinbouwvereniging 

(volkstuinen). Ten westen van het plangebied bevindt zich een kleine woonwijk, en ten (zuid)oosten 

een watergang en de N208.  

 

Kadastraal staat het projectgebied bekend als gemeente Bloemendaal, sectie E en met 

perceelnummer 2039 en 2047. In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied in Overveen 

aangegeven en in figuur 1.2 de globale begrenzing van het projectgebied. De exacte begrenzing volgt 

uit de verbeelding.  

 

Een deel van de bestaande groenbestemming (ten noorden van het plangebied) zal worden gebruikt 

ten behoeve van watercompensatie. Gezien aanpassing van de bestemming niet nodig is (water en 

waterhuishoudkundige voorzieningen zijn reeds toegestaan binnen deze bestemming), is het perceel 

niet opgenomen in de begrenzing van het plangebied of de verbeelding.  
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Figuur 1.1 Ligging projectgebied Figuur 1.2 Globale begrenzing plangebied  



 

Hoofdstuk 1 6 
 

1.3  Vigerend bestemmingsplan  
 

Ter plaatse van het project vigeert het bestemmingsplan ‘Overveen 2013’. Het plan is vastgesteld op 

27 juni 2013. In figuur 1.3 is een uitsnede van dit bestemmingsplan weergegeven. 

 

Bestemmingen en bestemmingsregels ‘Overveen 2013’ 

Ter plaatse van het projectgebied geldt de bestemming ‘Groen’ (Artikel 9) en de dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie 4’. Ook loopt er een watergang binnen het plangebied waar de 

enkelbestemming ‘Water’ op rust.  

 

Groen (Artikel 9) 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn binnen het projectgebied bestemd voor onder andere 

groenvoorzieningen, beplanting, paden, speeltuinen, sportvelden en nutsvoorzieningen. 

 

Op de gronden mogen geen gebouwen gebouwd worden tenzij het een nutsvoorziening betreft (ter 

plaatse van de aanduiding ‘nutsvoorziening’ of een gebouw ten behoeve van een nutsvoorziening.  

Bebouwing ten behoeve van wonen is niet toegestaan.  

 

Water (Artikel 19)  

Figuur 1.3 Uitsnede vigerend bestemmingsplan ‘Overveen 2013’ 
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De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor waterlopen en waterpartijen, 

waterhuishoudkundige voorzieningen en duinrellen. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen 

worden gebouwd.  

  

‘Waarde – Archeologie 4’ (Artikel 27)  

De voor 'Waarde – Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te 

verwachten archeologische waarden van de gronden. 

 

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd wanneer het ver-/nieuwbouw van bestaande 

gebouwen betreft of wanneer de bouw zich beperkt tot graafwerkzaamheden van ten hoogste 250 m2 

en 50 centimeter diepte.  

 

Projectafwijking  

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van maximaal 80 appartementen met bijbehorende 

infrastructuur. De gewenste woningen zijn niet toegestaan conform de gebruiks- en bouwregels van 

de bestemming ‘Groen’.  

 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken zal er van het planologische regime moeten worden 

afgeweken. Voorliggend bestemmingsplan betreft het nieuwe juridisch-planologische kader voor het 

plangebied.  

 

Paraplubestemmingsplan parkeren Bloemendaal 

Ter plaatse van het plangebied is tevens het paraplubestemmingsplan parkeren Bloemendaal 

(vastgesteld op 17 december 2020) van toepassing. Om ervoor te zorgen dat de parkeerbeleidsregels 

over parkeernormen in álle ruimtelijke plannen van de gemeente Bloemendaal wordt opgenomen, is 

deze parapluherziening opgesteld. In deze parapluherziening is een regeling opgenomen, een 

voorwaardelijke verplichting, die verwijst naar de parkeernormen in het geldende beleid. Het is de 

bedoeling dat in ieder bestemmingsplan een regeling wordt opgenomen op basis waarvan aan de 

parkeernormen wordt getoetst. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 4.1 van deze 

bestemmingsplantoelichting.  

 

 

1.4  Leeswijzer 
 

Voorliggend plan is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk dient als introductie voor het 

plan en bijbehorend plangebied. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de beoogde 

ontwikkelingen. Het derde en vierde hoofdstuk gaan respectievelijk in op de verhouding van het plan 

tot vigerend beleid en de invloed van en op verschillende milieuaspecten. De laatste twee 

hoofdstukken gaan in op de juridische opzet inzake de bijbehorende regels en de maatschappelijke en 

economische haalbaarheid van het plan. 
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2.  PLANBESCHRIJVING  

 

2.1  Huidige situatie en gebiedskenmerken 
 

De voorgestelde ontwikkeling vindt plaats aan het Blekersveld te Overveen. De planlocatie bestaat 

momenteel uit groenvoorzieningen (een grasveld en een omheining van bomen en hagen). De 

omgeving kenmerkt zich ook door de vele groenstructuren (zowel laag als hoog en een 

verscheidenheid aan soorten beplanting).  

 

De locatie is gelegen ten noorden van de kern van Overveen en ten zuiden van Bloemendaal en 

grenst aan de provinciale weg N208. Op circa 250 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich 

Haarlem. Het plangebied ligt dus dicht tegen stedelijk gebied aan en wordt dan ook gekenmerkt als 

‘sterk stedelijk’ gebied. Het plangebied zelf ligt in een gemengd gebied waar verschillende 

(maatschappelijke) functies aanwezig zijn.  

 

Het plangebied wordt ten noorden begrensd door een recreatiebestemming. Het betreft hier een 

strook met volkstuinen van een tuinbouwvereniging. Ten westen van het plangebied zijn woonfuncties 

gevestigd, ten oosten een watergang en ten zuidoosten de provinciale weg N208.  

 

De bestaande bebouwing ten behoeve van woning aan het Blekersveld kenmerkt zich door 

geschakelde bebouwing van twee lagen met kap. Geschakelde woningen zijn ook aan de 

Dompvloedslaan deel van het bepalend beeld. Aan deze laan is echter ook sprake van lage 

hoogbouw van appartementenblokken. Hier gaat het om blokken van 4 bebouwingslagen. 

 

In figuur 2.1  is een impressie van de huidige situatie weergegeven. 

 

 

2.2  Voorgestane ontwikkeling 
 

De functiewijziging behelst het omzetten van de huidige groenbestemming naar een 

woonbestemming. Onderhavig bestemmingsplan richt zich op het mogelijk maken van 80 

wooneenheden met bijbehorende infrastructuur. Het gaat hierbij om kleinschalige woningen in het 

sociale huursegment. Deze woningen zullen over 3 bouwblokken (elk bestaande uit 4 bouwlagen) 

verdeeld worden. De ontwikkeling zal aansluiten bij het karakter (uitstraling en bouwhoogte) van de in 

Figuur 2.1 Impressie huidige situatie (bron: E.C.O. Logisch) 
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de omgeving aanwezige bebouwing. Tevens zal een deel van het groen binnen het plangebied 

behouden blijven en zal er aandacht zijn voor het versterken van de groenstructuren.  

 

 

2.3  Beeldkwaliteit  
 

Voor het planvoornemen wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin worden specifieke 

uitgangspunten voor de inrichting en voor de welstandtoetsing uiteen gezet. Dit beeldkwaliteitsplan zal 

op basis van participatie samen met de omgeving worden opgesteld. Het bouwplan zal aan het 

beeldkwaliteitsplan worden getoetst.    
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3.  BELEIDSKADER  

 

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader, dat relevant is voor het plan, toegelicht en wordt het plan 

hieraan getoetst. Er is sprake van een doorwerking van beleid dat is vastgesteld op verschillende 

niveaus van bestuur.  

 

 

3.1  Rijksbeleid  
 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie 

 

In het kader van de invoering van de Omgevingswet, die nu gepland staat voor 1 juli 2022, heeft het 

Rijk de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Deze is vastgesteld op 9 september 2020. De 

NOVI is vastgesteld op grond van de huidige regelgeving (dus als structuurvisie) en zal bij  

inwerkingtreding van de Omgevingswet gelden als Nationale omgevingsvisie in de zin van de  

Omgevingswet. De NOVI vervangt de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die met  

uitzondering van paragraaf 4.9 Caribisch Nederland en Caribische Exclusieve Economische Zone is  

komen te vervallen. Daarnaast vervangt de NOVI delen van het Nationaal Waterplan, de Natuurvisie  

en het Nationaal Milieubeleidsplan.  

 

Inhoudelijk gezien bevat de NOVI een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de  

leefomgeving in Nederland. De intentie van het Rijk is om met de NOVI een perspectief te bieden om  

grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Bij die opgaven kan worden gedacht grote en  

complexe opgaven met betrekking tot klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie,  

bereikbaarheid en woningbouw.  

 

Een centraal aspect van de NOVI is de focus op een nieuwe aanpak van vraagstukken in de fysieke  

leefomgeving. Werken op basis van integraliteit met betrekking tot verschillende vraagstukken in  

plaats van sectorale aanpakken voor individuele vraagstukken vormt de kern van deze nieuwe  

aanpak.  

 

Het streven naar integraliteit dat onderdeel is van de NOVI valt samen in vier verschillende prioriteiten  

waartussen een onderscheid wordt gemaakt in de NOVI, te weten: 

 ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

 duurzaam economisch groeipotentieel; 

 sterke en gezonde steden en regio’s; 

 toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

Binnen de NOVI worden drie afwegingsprincipes gehanteerd om te komen tot weloverwogen  

beleidskeuzes. Die zouden moeten helpen bij het afwegen en prioriteren van verschillende belangen  

en opgaven: 

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies; 

2. kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal; 

3. afwentelen wordt voorkomen. 
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Doorwerking plangebied 

Onderhavig initiatief kan niet gezien worden als een ontwikkeling waarbij nationale belangen gemoeid  

zijn. De Nationale Omgevingsvisie heeft dan ook geen invloed op dit plan.  

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie 

heeft vastgesteld. De nationale belangen die juridische borging vragen, zijn geborgd in het Barro. Het 

Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en 

zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.  

 

Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de 

beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, 

daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. 

 

Doorwerking plangebied  

Het plangebied bevindt zich niet in een gebied dat door het Rijk is aangewezen als van nationaal 

belang. Het Barro vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig planvoornemen. 

 

3.1.3 Crisis- en herstelwet  

 

De Crisis- en herstelwet (Chw) is op 18 maart 2010 in werking getreden en zorgt door nieuwe of 

aangepaste procedures dat doelgericht gewerkt kan worden aan werkgelegenheid en duurzaamheid.  

 

De Crisis- en herstelwet omvat twee categorieën maatregelen: 

 Maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden  

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Chw en zijn alleen van toepassing op de op grond van de 

Chw aangewezen projecten. 

 Wijzigingen van bijzondere wetten 

Deze wijzigingen zijn uitgewerkt in de bijzondere wetten en zijn van toepassing op alle projecten 

waarvoor de bijzondere wetten gelden. 

 

Doorwerking plangebied  

De Crisis- en herstelwet heeft geen directe invloed op het plangebied.  

 

3.1.4 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame 

verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 Bro) opgenomen. De ladder ziet op een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. 

De ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit 

dat een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: “De ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen.” Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling van enige omvang moet zijn1. 

                                                      
1  O.a. ABRS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1503), ABRS 18 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:428) en ABRS 24 augustus 

2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2319). 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87867&summary_only=&q=201503801%2F1%2FR2
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82710&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2015%3A428
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88704&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A2319
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Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder 

teruggebracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe 

stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling 

niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een 

bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van 

de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt 

buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied 

in die behoefte kan worden voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 

 

Doorwerking plangebied 

In onderhavig geval wordt voorzien in de realisatie van maximaal 80 wooneenheden. Derhalve is het 

noodzakelijk om de Ladder voor duurzame verstedelijking te doorlopen. Deze onderbouwing is 

opgenomen in de separate bijlagen. Hieronder worden de belangrijkste conclusies beschreven.  

 

Passend binnen beleidskaders 

Het planinitiatief past binnen de gestelde beleidskaders en draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van 

Rijk, provincie, regio en gemeente: 

 De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een grote economische dynamiek, welke zich 

bovendien in een rap tempo (door)ontwikkelt. De vraag naar woningen en andere functies in de 

MRA is mede daardoor enorm. Om het welvaarts- en welzijnsniveau vast te houden richt de 

provincie zich op een goede balans tussen economie en leefbaarheid. In dat kader is het onder 

andere van belang om vraag en aanbod van woningen in overeenstemming te brengen 

(kwantitatief en kwalitatief). Ook regionaal en gemeentelijk is de ambitie om voldoende woningen 

te realiseren voor de (toekomstige) vraag. In de regionale Woondeal is daarom onder andere de 

doelstelling opgenomen om voldoende plancapaciteit op te nemen om 240.000 woningen te 

realiseren tot 2040. Uit het meest recente planoverzicht blijkt dat er nog onvoldoende plannen 

aanwezig zijn om de beoogde bouwproductie te ontwikkelen. 

 Op ieder bestuurlijk niveau bestaat daarnaast het beleidsvoornemen om een nieuwe ruimtelijke 

ontwikkeling binnenstedelijk te realiseren, nabij OV-knooppunten. De planlocatie is in het stedelijk 

gebied gelegen in de nabijheid van o.a. station Haarlem centraal. Bovendien is de locatie in de 

gemeentelijke structuurvisie aangeduid als zoekgebied voor de realisatie van nieuwe 

woningbouw. 

 Om doorstroming te bevorderen en daarnaast de woningvoorraad flexibeler te maken, is het van 

belang om variëteit aan te brengen op de woningmarkt. Geconstateerd wordt dat er in de huidige 

situatie vooral eengezinswoningen in de gemeente gelegen zijn, waardoor de toevoeging van 

appartementen bijdraagt aan de diversiteit op de woningmarkt. 

 Mede door de aanzienlijke vraag in de regio staat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van 

de woningmarkt onder druk. Zowel op regionaal als gemeentelijk niveau zijn daarom 

doelstellingen geformuleerd om de betaalbare voorraad (sociaal en middensegment) uit te 

breiden. In het gemeentelijk nieuwbouwprogramma wordt in dat kader een verdeling toegepast 

van 1/3 sociale woningbouw, 1/3 middelduur en 1/3 vrij te bepalen. Het planinitiatief heeft een 

flexibel programma. Hierdoor kan er in de ontwikkeling worden ingespeeld op de toekomstige 

behoefte aan betaalbare woningen. 

 

Passend binnen behoefte van het ruimtelijk verzorgingsgebied 

Voor de onderbouwing van de woonbehoefte is gekeken naar de afbakening van de relevante regio, 

om zo de behoefte in beeld te brengen. Hiervoor is gekeken naar de regionale woningmarkt, die 
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gedefinieerd wordt op basis van verhuisbewegingen. In dit behoefteonderzoek betreft de regio Zuid-

Kennemerland het verzorgingsgebied. 

 

Het initiatief wordt passend geacht binnen de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Hieronder volgt 

een beknopte toelichting:  

 

Kwantitatieve behoefte 

Het initiatief, waarin maximaal 80 appartementen worden gerealiseerd aan de hand van een flexibel 

programma, voorziet in een kwantitatieve behoefte binnen het verzorgingsgebied: 

 Door de verwachte demografische ontwikkelingen neemt de woningbehoefte in de toekomst toe. 

Om de groeiende vraag op te vangen dienen er tussen 2030 en 2040 in totaal 5.300 woningen te 

worden toegevoegd aan de woningvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland, waarvan 480 in de 

gemeente Bloemendaal (uitgaande van een evenredige ontwikkeling ten opzichte van de regio).  

 De regio Zuid-Kennemerland heeft momenteel een woningaanbod van 109.886 woningen, 

waardoor er per saldo nog een (bruto) behoefte bestaat aan 9.914 (2030) en 15.214 woningen 

(2040). Rekening houdend met het verwachte aantal onttrekkingen is er sprake van een (netto) 

behoefte aan 12.695 (2030) en 21.085 woningen (2040) in de regio Zuid-Kennemerland. De netto 

behoefte in de gemeente Bloemendaal ligt indicatief op 735 (2030) en 1.335 woningen (2040), 

uitgaand van een evenredige ontwikkeling ten opzichte van de regio. 

 De planvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland bestaat in totaal uit 19.440 woningbouwplannen, 

waarvan 3.895 met de status hard. Regionaal is daardoor sprake van een restbehoefte aan 8.800 

woningen in 2030 en 17.190 woningen in 2040. Ook inclusief de zachte planvoorraad zijn er 

richting 2040 onvoldoende plannen aanwezig om in de verwachte behoefte te voorzien. 

 In de gemeente Bloemendaal zijn 770 woningbouwplannen voorradig, waarvan 300 met de status 

hard. De restbehoefte in de gemeente bestaat daarmee uit 435 woningen tot 2030 en 1.035 

woningen tot 2040. Ook inclusief de zachte planvoorraad zijn er tot 2040 onvoldoende plannen 

aanwezig om in verwachte behoefte te voorzien.  

 

Kwalitatieve behoefte 

Het initiatief, waarin maximaal 80 appartementen worden gerealiseerd aan de hand van een flexibel 

programma, voorziet in een kwalitatieve behoefte binnen het verzorgingsgebied: 

 Door de bestaande druk op de woningmarkt en de verwachte groei van het aantal huishoudens is 

de omvang van de (kwantitatieve) woningbehoefte in de regio Zuid-Kennemerland dermate groot 

dat er in beginsel behoefte is aan ieder woningtype. Specifiek voor appartementen geldt een 

vraag van 8.300 – 8.850 appartementen tot 2040. De bestaande (indicatieve) planvoorraad 

bestaat uit circa 2.530 appartementen met de status hard, waardoor er sprake is van een 

restbehoefte aan 5.770 - 6.320 appartementen in de regio.  

 Ook in de gemeente Bloemendaal bestaat er een behoefte aan het realiseren van appartementen. 

Behalve voor het faciliteren van de vraag bestaat de behoefte ook uit het toevoegen van meer 

variëteit in de woningbouw, zo wordt de woningvoorraad flexibeler. Gezien de (zeer) beperkte 

voorraad kleine woningen (tot 50m²) is er vanuit het oogpunt van flexibiliteit ook behoefte aan dit 

type woningen.  

 De behoefte aan appartementen bevindt zich in algemene zin voornamelijk in de koopsector. De 

vraag naar huurappartementen is vooral gericht op de stad Haarlem. Door de omvang van de 

vraag en de ligging van het planinitiatief (op fietsafstand van station Haarlem Centraal) is het 

echter ook aannemelijk dat een deel van de huurvraag gefaciliteerd kan worden in de 

ontwikkeling. 

 Door de beperkte harde planvoorraad in de regio (3.895) is er behoefte aan toevoeging van 

woningen in de koopsector in ieder prijssegment. In de huursector ligt hier de nadruk op het 

sociale segment en tevens een deel dure huur. Gezien de behoefte van de gemeente 
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Bloemendaal aan woningen in het sociale- en middensegment kan het planinitiatief hier in 

voorzien. 

 Tot slot heeft het planinitiatief een adaptief programma. Wanneer er zich veranderingen voordoen 

in de kwalitatieve vraag kan de ontwikkeling hier flexibel mee omgaan.  

 

Geen onaanvaardbare effecten 

Het is niet de verwachting dat er als gevolg van het realiseren van woningen in de gemeente 

Bloemendaal onaanvaardbare effecten zullen optreden. De woningbehoefte is immers dusdanig groot 

dat ook na het realiseren van het planinitiatief behoefte blijft bestaan voor het realiseren van nieuwe 

woningen. Daarnaast draagt het realiseren van woningen bij aan het creëren van een levendig woon- 

en leefklimaat in de gemeente Bloemendaal. 

 

Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat het planinitiatief potentieel kan voorzien in het faciliteren van de 

woningvraag en in de behoefte uit het flexibeler maken van de woningvoorraad.  

 

 

3.2  Provinciaal beleid  
 

3.2.1 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 

 

De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 vastgesteld door Provinciale Staten. Deze 

vervangt de Structuurvisie Noord-Holland 2040, het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan, het 

Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 en de Agenda Groen. De leidende hoofdambitie in de 

Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en leefbaarheid. Een gezonde en 

veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed 

economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling een voorwaarde 

voor het kunnen investeren in een prettige leefomgeving. De hoofdambitie is opgedeeld in de 

volgende aspecten met bijbehorende ambities: 

 

Leefomgeving 

a) Klimaatverandering: een klimaatbestendig en waterrobuust Noord-Holland. Stad, land en 

infrastructuur worden klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. 

b) Gezondheid en veiligheid: het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de 

fysieke leefomgeving. 

c) Biodiversiteit en natuur: de biodiversiteit in Noord-Holland vergroten, ook omdat daarmee andere 

ambities/doelen kunnen worden bereikt. 

 

Gebruik van de leefomgeving 

a) Economische transitie: een duurzame economie met innovatie als belangrijke motor. De provincie 

biedt ruimte aan ontwikkeling van circulaire economie, duurzame landbouw, energietransitie en 

experimenten. 

b) Wonen en werken: woon- en werklocaties dienen beter met elkaar in overeenstemming te zijn. 

Woningbouw wordt vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in 

overeenstemming met de kwalitatieve behoeftes en trends. 

c) Mobiliteit: inwoners en bedrijven van Noord-Holland kunnen zichzelf of producten effectief, veilig 

en efficiënt verplaatsen. 
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d) Landschap: het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse 

landschappen en de cultuurhistorie. 

 

Energietransitie 

 De ambitie van de Provincie is dat Noord-Holland als samenleving in 2050 volledig 

klimaatneutraal en gebaseerd is op hernieuwbare energie. 

 

Daarnaast wordt er met de Omgevingsvisie NH2050 geprobeerd om een richting uit te zetten om 

houvast te bieden naar de onzekere toekomst. Daarvoor wordt een aantal bewegingen naar de 

toekomst toe benoemd: 

1. Noord-Holland in beweging: Op weg naar een economisch duurzame toekomst 

2. Dynamisch schiereiland: Benutten van een unieke ligging 

3. Metropool in ontwikkeling: Vergroten agglomeratiekracht door het ontwikkelen van een 

samenhangend internationaal concurrerend metropolitaan systeem 

4. Sterke kernen, sterke regio's: Sterke kernen houden regio's vitaal 

5. Nieuwe energie: Economische kansen benutten van energietransitie 

6. Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving: vergroten van biodiversiteit en ontwikkelen van een 

economisch duurzame agrifoodsector 

 

Er wordt in de Omgevingsvisie NH2050 uitgegaan van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat 

moet’. Hierbij wordt gelet op de diversiteit aan regio's en wordt ruimte geboden aan maatwerk en 

ruimte om vorm te kunnen geven aan een wendbare samenleving. 

 

Doorwerking plangebied 

Op basis van de Omgevingsvisie NH2050 ligt het projectgebied binnen een aantal locaties:  

 

Leefomgevingskwaliteit: Nieuwe ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk natuurinclusief te worden 

gerealiseerd. Het gaat hierbij om vergroting van het aantal hectares natuur maar ook het maken van 

slimme combinaties waarmee kwaliteit wordt toegevoegd.  

 

Doorwerking plangebied 

Met onderhavige ontwikkeling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de groenstructuren in het 

plangebied. Er zal nieuw groen worden aangelegd ten behoeve van de ontwikkeling. 

 

Ook heeft de gemeente sinds kort haar eigen biodiversiteitsplan “Biodiversiteit in Bloemendaal”. 

Middels dit document neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid om biodiversiteit op een hoger 

plan te tillen. Hierbij is het uitgangspunt dat biodiversiteit altijd wordt betrokken, bij alles wat er in de 

hele gemeente (binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten bij bewoners, bedrijven en 

organisaties) gebeurd.  

 

Binnen de dorpskernen liggen potenties en kansen om biodiversiteit te behouden en verbeteren in 

maatregelen als: het aanleggen van soorten- en bloemrijke bermen, het aanleggen van perken en 

gazons met inheemse streekeigen soorten, het aanleggen van tuinen (met minder verhard oppervlak) 

en in alternatieve broedgelegenheid voor huismus, gierzwaluw en vleermuizen voorzien (onder andere 

door huizen natuurinclusief te bouwen met inbouwstenen).  

 

In de uitvoeringsfase zal rekening worden gehouden met bovenstaande beleidskaders.  
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Metropool in ontwikkeling: Landschap is een cruciaal onderdeel van het metropolitaan systeem. 

Zodoende dient te worden ingezet op het behoud en versterking van het landschap. Kritische 

succesfactoren hierbij zijn onder andere het adequaat beschermen van het metropolitane landschap, 

het goed bereikbaar en toegankelijk maken van het landschap, het beschikbaar stellen van middelen 

voor investeringen en beheer en het combineren van functies.  

 

Doorwerking plangebied 

Groenstructuren zullen worden ingepast in het plangebied, zowel tussen als op de bebouwing. Het 

gaat hier om grasvelden tussen de bebouwingsblokken, maar ook om bomen(rijen). Vooral aan de 

rand van de sloot wordt zoveel mogelijk groen behouden. Dit groen dient tevens als geluidsbuffer voor 

geluid afkomstig van de N208.  

 

Vanuit de GGD is advies uitgebracht over onderhavige ontwikkeling (zie de bijlagen) voor het aspect 

‘groen’. In dit advies wordt meegegeven aandacht te hebben voor het groen in het plan en eventueel 

gemeente breed te zoeken naar oplossingen om groen een rol van betekenis te laten hebben. In de 

verdere planuitwerking zal het groen binnen het plan verder uitgewerkt worden en zal rekening 

worden gehouden met bovenstaand advies.  

 

Nieuwe energie: Binnen het thema ‘nieuwe energie’ is het enerzijds van belang dat een optimale 

energiemix opwekking van hernieuwbare energie in de ondergrond, de bovengrond en de bebouwde 

omgeving past bij de landschappelijke en gebiedskwaliteiten en de economische kansen. Anderzijds 

dient het vraag en aanbod van hernieuwbare energie zodanig gebundeld te worden dat sprake is van 

efficiënte benutting van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur en van restwarmte.  

 

Doorwerking plangebied 

In de uitwerking van het plan zal met bovenstaand kader rekening worden gehouden. Tevens is vanuit  

de GGD advies uitgebracht over het aspect ‘Duurzaamheid’ (zie bijlagen). Hierin zijn een paar 

aandachtspunten meegegeven, zo is het aan te raden bij het plaatsen van de woningen rekening te 

houden met de ligging ten opzichte van de zon en de oppervlakte van de ramen in verband met  

opwarming in huis. Daarnaast is het van belang, mocht er een duurzame warmtevoorziening (zoals 

een warmtepomp) worden aangelegd, dat er voor een stil exemplaar wordt gekozen. 

 

Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving: Tot slot is van belang dat er richting wordt gegeven aan 

natuurlijke processen. Gestreefd wordt hierbij naar gezonde en natuurlijke ecosystemen die een 

stootje kunnen hebben. Dit kan onder andere verwezenlijkt worden door kleinschalige agrarische 

kavelruil om ruimte voor nieuwe natuur en landbouw vrij te maken of het inrichten van natuurgebieden 

die aansluiten op de ontstaansgeschiedenis.   

 

Doorwerking plangebied 

In paragraaf 4.8 ‘Ecologie’ wordt nader uitgewerkt hoe er met de natuur binnen het plangebied wordt 

omgegaan.  

 

3.2.2 Omgevingsverordening NH2020 

 

Op 16 november 2020 is de Omgevingsverordening NH2020 in werking getreden. In de 

Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, 

mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. De provincie wil met de omgevingsverordening ontwikkelingen, 

zoals woningbouw en de energietransitie, mogelijk maken en zet in op het beschermen van mooie en 
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bijzondere gebieden in Noord-Holland. Er wordt gezocht naar een evenwichtige balans tussen 

economische groei en leefbaarheid. De belangrijkste belangrijke ambities voor Noord-Holland, zoals 

omschreven in de Omgevingsvisie, zijn verankerd in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-

Holland. 

 

Doorwerking plangebied 

Er zijn geen artikelen uit de Omgevingsverordening NH2020 van toepassing op onderhavige 

ontwikkeling. Enkele gebieden zoals aangeduid in de Omgevingsverordening NH2020 lagen 

weliswaar over (een deel van) de planlocatie. Het betreft hier echter voornamelijk gebieden die enkel 

over het meest noordelijke deel van de projectlocatie liggen. Dit deel zal echter enkel ter 

watercompensatie dienen en de bestemming zal hier dus niet wijzigen. Het initiatief is derhalve niet in 

strijd met de bepalingen uit de Omgevingsverordening.  

 

 

3.3  Gemeentelijk beleid  
 

3.3.1 Structuurvisie Bloemendaal 

 

De structuurvisie geeft op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting binnen de 

gemeente aan. Daarnaast worden ruimtelijke uitgangspunten beschreven, die de karakteristieken van 

het grondgebied verder vorm moeten geven.  

 

Bloemendaal staat bekend om haar ruimtelijke kwaliteit en wil deze ook behouden en waar mogelijk 

versterken. Er zijn geen grootschalige fysieke ontwikkelingen voorzien. Daarom is gekozen voor een 

benadering van binnenuit, waarbij de eigen waarden en identiteit centraal staan. De kenmerken van 

landschap, cultuurhistorie en dorpskernen zijn in de structuurvisie beschreven en vormen de basis 

voor verdere ontwikkelingen.  

 

In de gemeente zijn door de historische ontwikkeling drie zones met specifieke ruimtelijke kenmerken 

ontstaan: de kusten duinzone, de landgoederenzone en de dorpenzone. Het plangebied is gelegen in 

de dorpenzone.  

 

Dorpenzone 

Het beleid binnen deze zone is erop gericht om ruimtelijke ontwikkelingen op te vangen binnen de 

dorpenzone, zodat de landgoederenzone en kust- en duinzone groen en open kunnen blijven. Binnen 

de dorpenzone worden de krimpeffecten opgevangen en is een aantal zoekgebieden voor 

toekomstige woningbouw aangewezen. Waar mogelijk wordt bekeken of locaties binnen de zone 

geschikt zijn voor verdichting en herontwikkeling. Ook wordt binnen deze gebieden extra aandacht 

besteed aan de bereikbaarheid en economische vitaliteit van de dorpen in de vorm van 

winkelgebieden/horeca. Prioriteit is het behoud van de eigenheid en karakteristieken van de kernen 

waarbij de opvang van krimp de herkenbaarheid niet in gevaar  brengt. 

 

De volgende kernkwaliteiten zijn gericht op de regionale context:  

 Van oost naar west is sprake van afnemende stedelijke drukte en toename van groen en rust 

 De dorpskernen liggen in de nabijheid van het Haarlems stadsgebied en in de Metropoolregio 

Amsterdam. Deze regionale positionering vormt een meerwaarde op het gebied van cultureel 

aanbod, hoogwaardige werkgelegenheid, infrastructuur en vrije tijdsmogelijkheden die de 

aantrekkelijkheid van de dorpskernen vergroot.  
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Doorwerking plangebied 

Het projectgebied ligt in het oosten van Overveen (en het oosten van de gemeente Bloemendaal) en 

is volgens de Structuurvisie daarmee een geschikt gebied voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij ligt het 

projectgebied ook nabij Haarlem en betreft het dus een goede uitvalslocatie voor de voorzieningen die 

deze stad te bieden heeft.  

 

3.3.2 Woonvisie Bloemendaal 2018-2022 

 

De gemeente Bloemendaal zet in op goed wonen in leefbare kernen. Ten aanzien van deze ambitie 

komen meerdere beleidsdoelstellingen voort, waaronder: 

 Betaalbaarheid - Bij ontwikkeling dient te allen tijde voor het sociale segment te worden gebouwd.  

 Doorstroming bevorderen - Door de grote mate van homogeniteit op de woningmarkt (er zijn veel 

eengezinswoningen) dient bij nieuwbouwontwikkelingen de variëteit van de woningen en 

omgeving in acht worden genomen. Ook zodat de woningvoorraad flexibeler wordt om 

veranderende woonwensen op te vangen.  

 

Doorwerking plangebied 

Met onderhavige ontwikkeling worden enkel sociale huurwoningen gerealiseerd. Daarbij zit er een 

flinke variëteit in de nieuwbouwwoningen en kunnen appartementen flexibel worden opgeleverd. De 

ontwikkeling is hiermee in lijn met de Woonvisie Bloemendaal.  
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4.  OMGEVINGSASPECTEN 

 

In dit hoofdstuk worden de diverse relevante omgevingsaspecten aangehaald en wordt het plan 

hieraan getoetst.  

 

 

4.1  Verkeer en parkeren  
 

Met de realisatie van de woningbouw neemt de verkeersintensiteit toe en dienen voldoende 

parkeerplaatsen te worden gerealiseerd, waarbij dient te worden voldaan aan de norm als gesteld in 

de gemeentelijke parkeernormen. 

 

4.1.1 Verkeersgeneratie 

 

Om inzicht te krijgen in de verkeersgeneratie die gegeneerd zal worden door de toekomstige 

ontwikkeling en de eventuele knelpunten die hierdoor worden veroorzaakt is door Mobycon een 

verkeerskundige toets opgesteld. In dit onderzoek is de verkeersgeneratie van 80 woningen berekend. 

Voor de volledige toets wordt verwezen naar de bijlagen. Hieronder worden de belangrijkste 

conclusies toegelicht.  

 

Berekening verkeersgeneratie  

In de verkeerskundige toets wordt gesteld dat gegevens van de intensiteiten van weekdagen in 

mvt/etmaal omgerekend moeten worden naar werkdagen in mvt/etmaal om de intensiteiten van de 

gebiedsontsluitingswegen (Willem de Zwijgerlaan, Dompvloedlaan en Bloemendaalseweg) te kunnen 

toetsen. Voor deze berekening is gekozen voor een factor 1,11 naar aanleiding van de CROW-

publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, waarbij 

weekdagen in mvt/etmaal x 1,11 leidt tot de werkdagen in mvt/etmaal. Op deze manier wordt het 

scenario met het meeste verkeer berekend, gezien verwacht wordt dat het woon-werkverkeer een 

groot aandeel heeft in het autogebruik. 

 

De verkeersgeneratie is berekend op basis van de CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren – 

Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Daarbij is uitgegaan van 80 appartementen voor sociale 

huur, waarvoor de gegevens van het CROW-type ‘Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale 

huur)’ zijn gebruikt. Daarbij is de gemeente Bloemendaal ‘sterk stedelijk’. Naar aanleiding van deze 

gegevens is het gemiddelde kengetal van 3,6 gebruikt. Uiteindelijk levert dit een verkeersgeneratie op 

van 320 mvt per werkdagetmaal.  

 

Toekomstige verkeersafwikkeling 

De ontwikkeling zal worden ontsloten via Blekersveld, hier maakt 100 procent van het verkeer  

gebruik van. Vervolgens verspreidt het verkeer zich over verschillende wegen. Aangenomen wordt dat 

65 procent van het verkeer vanaf Blekersveld richting de Willem de Zwijgerlaan rijdt, gezien deze 

aansluit op een belangrijke uitvalsweg richting het omliggend stedelijk gebied in zuidelijke, oostelijke 

en noordelijke richting. De overige 35 procent van het verkeer maakt gebruik van de Dompvloedlaan, 

die toegang geeft tot westelijke en zuidwestelijke omliggende gebieden. Dit verkeer zal zich bij 

aankomst op de Bloemendaalseweg gelijkmatig opsplitsen in 10 procent richting de N200 en 25 

procent richting de Busken Huëtlaan. 
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De toekomstige verkeersgeneratie levert geen doorstroomknelpunten op. In 2030 zijn er wel enkele 

beginnende (doorstromings-/leefbaarheids)knelpunten voor de omgeving gevonden op beide 

wegvakken van de Bloemendaalseweg. Deze zijn echter niet het gevolg van de bouw van de 

ontwikkeling, maar zullen ook zonder de realisatie van dit project ontstaan. Ook voor de onderzochte 

kruispunten geldt dat de bouw van de ontwikkeling geen problemen zal opleveren voor de afwikkeling 

van het verkeer. Daarmee wordt geconcludeerd dat het aspect ‘verkeer’ de ontwikkeling van 

Blekersveld in Bloemendaal niet in de weg staat.  

 

4.1.2 Parkeren 

 

De parkeernormen zijn vervat in de ‘Beleidsnotitie parkeernormen Bloemendaal 2019’. Volgens deze 

beleidsnotitie valt Overveen in de categorie ‘Sterk stedelijk’ en kan bebouwing binnen Overveen 

worden aangemerkt als bebouwing in het gebied ‘rest bebouwde kom’. Op basis van deze gegevens 

geldt voor sociale huurappartementen een parkeernorm van 0,9 parkeerplaatsen per woning. In totaal 

dient te worden voorzien in 72 parkeerplaatsen (op basis van 80 wooneenheden).  

 

Het parkeren zal voor een groot deel aan de oostelijke rand van het plangebied plaatsvinden. Dit is 

tevens een 60-65 dB-zone, waardoor de parkeerstrook als geluidsbuffer dient. Ook tussen de te 

realiseren woonblokken zal genoeg ruimte zijn om in de parkeerbehoefte te voorzien. Bij de verdere 

uitwerking van het plan zal rekening gehouden moeten worden met de totale parkeerbehoefte van het 

plan door voldoende parkeerplaatsen te realiseren. 

 

 
4.2  Geluid 
 

4.2.1 Toetsingskader 

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet inzicht worden gegeven in de aanvaardbaarheid van de 

ontwikkeling vanuit akoestisch oogpunt. Het geluidsaspect is relevant in relatie tot industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en/of spoorweglawaai. Toetsingskader zijn de Wet geluidhinder en enkele 

uitvoeringsbesluiten. 

 

Wegverkeerslawaai 

Voor woningbouw binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. 

In artikel 74 van de Wet geluidhinder wordt de breedte van de zone van een weg in stedelijk gebied, 

bestaande uit 1 of 2 rijstroken bepaald op 200 meter. Conform artikel 82, lid 1 van de Wet geluidhinder 

geldt voor de geluidbelasting op de gevel van een woning binnen de zone van een weg een 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt 

hebben geen geluidszone. 

 

Spoorwegverkeerslawaai 

Spoorwegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die 

veelvuldig worden blootgesteld aan hoog niveau van spoorwegverkeerslawaai kunnen hier 

lichamelijke en psychische klachten door oplopen. De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit 

geluidhinder verplichten ertoe onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige 

bestemmingen (zoals woningen) binnen vastgestelde onderzoeksgebieden (zones) langs spoorwegen 

(artikel 1 Wgh en artikel 1.3 Besluit geluidhinder (Bgh)). Tevens stelt de Wgh regels aan de maximale 

geluidsbelasting op deze bestemmingen. Voor deze bestemmingen zijn voorkeursgrenswaarden 
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opgesteld. Bij realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen dient de geluidsbelasting ten 

hoogste de voorkeursgrenswaarde (55 dB) te bedragen.  

 

 

4.2.2 Onderzoek 

 

Wegverkeerslawaai 

Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is uitgevoerd door de Roever Omgevingsadvies. In 

deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies besproken. Voor het gehele onderzoek wordt 

verwezen naar de bijlagen.  

 

Hogere waarden 

Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de N208 hogere waarden benodigd zijn. De berekende 

geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht. Het verlenen 

van hogere waarden wordt mogelijk geacht. 

 

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat 

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai) 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB ter plaatse van het beoogde 

woongebied. Voor de geveldelen van beoogde woningen bedraagt de vereiste karakteristieke 

geluidwering Ga;k dan maximaal 62 - 33 = 29 dB. Nader onderzoek naar de geluidwering van de 

desbetreffende geveldelen zal naar verwachting nodig zijn. 

 

Woon- en leefklimaat 

De milieukwaliteit ter plaatse van het beoogde woongebied wordt geclassificeerd als ‘Goed’ tot 

‘Slecht’. Naar verwachting is het goed mogelijk om ter plaatse van het plangebied een acceptabel 

woon- en verblijfsklimaat te creëren wanneer er in het ontwerp rekening wordt gehouden met 

wegverkeerslawaai. Er kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een 

aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat. 

 

Spoorwegverkeerslawaai  

Nabij de planlocatie zijn meerdere spoorlijnen gelegen. Op basis van de Europese geluidskaart (zie 

figuur 4.1) is te zien dat het plangebied (zwart omcirkeld) zich buiten de contouren van het 

spoorwegverkeerslawaai bevindt. De gele contour betreft hier de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. 

Nader onderzoek zal dan ook niet noodzakelijk zijn.  
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4.2.3 Conclusie 

 

In de verdere planuitwerking zal rekening gehouden moeten worden met geluidwerende maatregelen 

vanwege het wegverkeerslawaai. Er kan echter gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting 

(wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat. Daarmee kan gesteld 

worden dat het aspect wegverkeerslawaai de haalbaarheid van het plan niet in de weg staat. Vanuit 

het aspect spoorwegverkeerslawaai zijn er ook geen belemmeringen.  

 
De GGD heeft advies uitgebracht over het akoestisch onderzoek (zie bijlagen). De GGD beaamt het 
advies om gevelisolatie aan te brengen en voegt hieraan toe om buitenruimten (zoals een balkon) aan 
de stille zijde van de woning te realiseren. Het is ook aan te raden om met de inrichting van de woning 
rekening te houden met toekomstig gebruik (door bijvoorbeeld de slaapkamer aan de stille zijde te 
ontwerpen).  

 
4.3  Luchtkwaliteit 
 

4.3.1 Toetsingskader 

 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hierin zijn grenswaarden opgenomen voor luchtvervuilende stoffen. Voor 

ruimtelijke projecten zijn fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) de belangrijkste stoffen.  

Een project is toelaatbaar als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 het project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

Figuur 4.1 Geluidscontouren spoorwegverkeerslawaai 
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 het project draagt alleen niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging; 

 het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een 

regionaal programma van maatregelen.  

 

Om te bepalen of een project "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit is een 

algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en een ministeriële 

regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd. Een project 

kan in twee situaties NIBM bijdragen aan de luchtkwaliteit: 

 het project behoort tot de lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 

woningbouwlocaties) die is opgenomen in de Regeling NIBM; 

 het project heeft een toename van minder dan 3% van de jaargemiddelde concentratie NO2 en 

PM10 (1,2μg/m3). 

 

4.3.2 Onderzoek 

 

Invloed initiatief op luchtkwaliteit 

Onderbouw moet worden dat het plan onder de Regeling NIBM valt. Er is blijkens deze regeling geen 

onderzoek nodig voor 'woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één 

ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee 

ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen 

omvat'. Het plan voorziet in maximaal 80 woningen en blijft ruimschoots onder de norm zoals 

vastgelegd in de Regeling NIBM. Een luchtkwaliteitsonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Invloed luchtkwaliteit op initiatief  

Naast de invloed van het toekomstige verkeer op de luchtkwaliteit, moet ook gekeken worden naar de 

huidige luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. Op basis van achtergrondwaarden kan 

achterhaald worden of sprake is van een goed woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen. De 

achter-grondwaarden ter plaatse van de dichtstbijzijnde meetpunten zijn middels de NSL-

monitoringstool achterhaald (NSL: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). In 

onderstaande tabel zijn de waarden weergegeven.  

 

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat de achtergrondwaarden met betrekking tot stikstof en 

fijnstof (ruim) onder de normen liggen. Om deze reden kan worden gezegd dat sprake is van een 

goed woon- en leefklimaat (in het kader van luchtkwaliteit) ter plaatse van de toekomstige woningen.  

 

Id NO2 μg/m3 PM10 μg/m3 PM10 

overschrijdingsdagen 

PM2.5 μg/m3 Jaar 

136950 19.6 18.1 6.3 9.9 2020 

136940 20.7 18.4 6.5 - 2020 

136949 20.8 18.4 6.5 10.2 2020 

136939 20.5 18.4 6.5 10.2 2020 

136948 20.8 18.4 6.5 10.2 2020 

136938 20.6 18.4 6.5 10.2 2020 

Norm 40 40 35 25  

 
Tabel 4.1: NSL Monitoringstool: rekenpunten met bijbehorende concentraties 
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4.3.3 Conclusie 

 

De bijdrage van het extra verkeer ten gevolge van de beoogde ontwikkeling draagt niet in 

betekenende (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd met gebruikmaking 

van de Monitoringstool. Hieruit blijkt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het 

plan. 

Er is tevens door de GGD advies uitgebracht over bovenstaand aspect ‘luchtkwaliteit’ (zie bijlagen). 

Ter plaatse van de woningen zijn weliswaar geen concentraties stikstof en fijnstof boven de norm 

waargenomen, maar de GGD geeft wel mee dat tot ongeveer 200 tot 300 meter van een weg als de 

N208 concentraties luchtverontreinigende stoffen afkomstig van wegverkeer verhoogd zijn. Hierdoor is 

het van belang om zorg te dragen voor te openen ramen (met name aan de zijde die van de weg af is 

gelegen) en bij mechanische ventilatie te kiezen voor een instroomopening zo ver mogelijk van de 

weg gelegen. In de verdere planuitwerking zal rekening worden gehouden met dit advies.  

 

 

4.4  Bedrijven en milieuzonering 
 

4.4.1 Toetsingskader 

 

Onder milieuzonering wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding 

tussen enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en anderzijds milieugevoelige functies 

zoals woningen. Bij de planontwikkeling dient rekening te worden gehouden met milieuzonering om de 

kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven 

voldoende zekerheid te bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden 

kunnen uitvoeren.  

 

Richtafstanden 

Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) opgestelde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’2. In de publicatie is een lijst opgenomen met 

bedrijfstypen. Voor de bedrijfstypen zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald voor de milieuaspecten 

geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen een indicatie van de aanvaardbaarheid in de 

situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende functies worden gesitueerd. Indien 

bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden 

uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). 

 

Omgevingstype 

De richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige 

woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een stiltegebied of een 

natuurgebied). Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 

functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals 

bedrijven en kantoren) voor. Binnen gemengde gebieden heeft men te maken met milieubelastende 

en milieugevoelige functies die op korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. Direct naast woningen 

komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Voorbeelden van gebieden met 

functiemenging zijn horecaconcentratiegebieden, stadscentra, winkelcentra en winkelgebieden van 

dorpskernen, woon-werkgebieden met kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, gebieden langs 

stadstoegangswegen met meerdere functies en lintbebouwing in het buitengebied met veel agrarische 

en andere bedrijvigheid. 

                                                      
2  ‘Bedrijven en Milieuzonering’, Uitgave VNG, Den Haag, 2009. 



 

Hoofdstuk 4 25 
 

4.4.2 Onderzoek 

 

De directe omgeving van de planlocatie betreft een combinatie van wonen en maatschappelijke 

functies. Daarbij ligt het plangebied langs een provinciale weg (de N208). Vanwege de functiemenging 

en de nabijheid van de provinciale weg wordt de directe omgeving van de planlocatie als ‘gemengd 

gebied’ aangemerkt. Dit betekent dat de richtafstanden uit de VNG handleiding met één stap mogen 

worden teruggebracht.  

 

In onderstaande tabel worden de richtafstanden van een aantal maatschappelijke functies 

weergegeven die zich in de directe nabijheid van de planlocatie bevinden:  

Gezien de richtafstanden met een trap verlaagd kunnen worden geldt een grootste afstand van 10 

meter. Gezien de dichtstbijzijnde maatschappelijke functie op circa 10,8 meter van het plangebied is 

gelegen, wordt aan deze afstand voldaan.  

 

Tot slot bevindt er zich aan de overzijde van de N208 een transformatorstation. Het 

transformatorstation is een inrichting milieucategorie 3.2 (100-200 MVA opgesteld vermogen). Op het 

transformatorstation bevinden zich transformatoren die laagfrequent geluid produceren. Voor 

inrichtingen met een milieucategorie 3.2 geldt een richtafstand van 100 meter voor geluid op basis van 

de VNG handleiding ‘Bedrijven en milieuzonering’.  

 

De afstand tussen de perceelsgrens van het transformatorstation (gedeelde inrit) en de 

woonbestemming bedraagt 80 meter, zie figuur 4.2. De afstand tot de eigen toegang van het 

transformatorstation bedraagt momenteel 108 meter. Bij een transformatorstation is de richtafstand 

voor het aspect geluid niet gebaseerd op de inrit, er zijn nauwelijks verkeersbewegingen te 

verwachten. De maatgevende geluidbronnen bevinden zich op het gebouw, dat op nog grotere 

afstand ligt. Er kan dan ook worden gesteld dat in de huidige toestand aan de richtafstand wordt 

voldaan. Echter zijn er plannen om het transformatorstation richting het westen uit te breiden. De 

richtafstand zal hierdoor niet gehaald worden. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure zal dan ook 

nog een onderzoek laagfrequent geluid worden uitgevoerd waarmee wordt nagegaan of het 

plangebied hinder ondervindt van het transformatorstation.  

 

  

Tabel 4.2 Maatschappelijke functies in de nabijheid van het plangebied 
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4.4.3 Conclusie 

 

Er wordt – met uitzondering van het in de toekomst uit te breiden transformatorstation - voldaan aan 

de geldende richtafstanden. Omgekeerd wordt er geen milieubelastende inrichting in het plangebied 

mogelijk gemaakt. Middels een akoestisch onderzoek laagfrequent geluid moet inzichtelijk worden of 

het plangebied hinder ondervindt van het transformatorstation. Dit onderzoek wordt parallel aan de 

bestemmingsplanprocedure uitgevoerd.  

 

 

4.5  Geur 

 

4.5.1 Toetsingskader 

 

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Deze wet vormt 

het toetsingskader voor vergunningen op grond van de Wet milieubeheer, waar het gaat om stank 

veroorzaakt door het houden van dieren. Daarnaast is de wet van belang in verband met de 

zogenoemde ‘omgekeerde werking’ in het kader van de ruimtelijke ordening. 

 

Woningen zijn geurgevoelige objecten waardoor er gekeken dient te worden naar omliggende 

veehouderijen en de eventuele geurhinder die ze kunnen veroorzaken. De geurhinder wordt bepaald 

op basis van de achtergrondbelasting en de voorgrondbelasting. Met de voorgrondbelasting wordt de 

geurbelasting bedoeld van die veehouderij die de meeste geurbelasting op een voor geurhinder 

gevoelig object veroorzaakt. De achtergrondbelasting wordt veroorzaakt door alle veehouderijen die 

rondom een geurgevoelig object zijn gelegen. De achtergrondbelasting is een goede maat om de 

effecten van geurhinder op het woon- en leefmilieu te kunnen beoordelen. 

Figuur 4.2 Afstanden plangebied tot transformatorstation 
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4.5.2 Onderzoek 

 

In de omgeving van het plangebied zijn geen veehouderijen te vinden die een negatieve invloed 

zouden kunnen hebben op het woon- en leefklimaat. Anderzijds worden er dus ook geen 

veehouderijen belemmerd door de realisatie van de woningen. Op basis hiervan kan geconcludeerd 

worden dat het aspect ‘geurhinder’ geen belemmering vormt voor onderhavig plan. 

 

4.5.3 Conclusie 

 

Het aspect geurhinder vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling.  

 

 
4.6  Kabels en leidingen  

 

In het plangebied zijn geen kabels of leidingen gelegen die bescherming behoeven en daarom een 

belemmering van het initiatief vormen. Wanneer graafwerkzaamheden worden uitgevoerd zal een 

KLIC-melding worden aangevraagd om ervoor te zorgen dat geen kabels worden beschadigd.  

 

 
4.7  Externe veiligheid  
 

4.7.1 Toetsingskader 

 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van de opslag van of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide 

categorieën is landelijke wet- en regelgeving van toepassing.  

 

In de landelijke wet- en regelgeving zijn kwaliteitseisen en normen op het gebied van externe 

veiligheid geformuleerd. Doel is om bepaalde risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden 

blootgesteld, tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Deze bedoelde risico's hangen vooral 

samen met: 

 activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. 

 

Ook zijn er onder meer landelijke regels voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Verder wordt bij de 

plaatsing van windmolens ook de externe veiligheid in ogenschouw genomen. 

 

De risico's voor externe veiligheid komen tot uitdrukking via het plaatsgebonden risico en het 

groepsrisico. Het plaatsgebonden risico kan op de kaart worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde plaatsgebonden risico. Via het 

plaatsgebonden risico wordt een basisbeschermingsniveau gewaarborgd. Bij het groepsrisico wordt 

wel beoordeeld hoeveel personen zich, redelijkerwijs, feitelijk in de omgeving kunnen bevinden. Voor 

het groepsrisico geldt geen grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Dit is een ijkwaarde waaraan 

veranderingen getoetst kunnen worden. Deze oriëntatiewaarde mag overschreden worden, mits goed 

beargumenteerd door het bevoegd gezag. Samen met de hoogte van groepsrisico moeten andere 

kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze 



 

Hoofdstuk 4 28 
 

aspecten vallen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Deze argumentatie is een onderdeel van de 

verantwoording van het groepsrisico. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies 

vragen aan) de regionale brandweer. 

 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans, per jaar, op overlijden van een onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen 

met gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid van een persoon is fictief. Niet wordt beoordeeld hoe groot de kans op de 

aanwezigheid van een persoon feitelijk is. 

 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans per jaar dat een groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen het 

slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt ook beschouwd als een maat voor de 

maatschappelijke ontwrichting. 

 

4.7.2 Onderzoek 

 

Op basis van de risicokaart is een inventarisatie gedaan van risicobronnen in de omgeving van het 

plangebied.  

 

Inrichtingen 

Op circa 446 meter van het plangebied ligt een kunstijsbaan van de Stichting Kunstijsbaan 

Kennemerland. Binnen deze inrichting bevindt zich een machinekamer met een installatie ‘10635 

NH3’. De risicoafstanden tot deze installatie bedragen 0 meter. De risico’s als gevolg van deze 

inrichting vormen dan ook geen belemmering voor de planontwikkeling. Een verantwoordingsplicht is 

derhalve niet aan de orde.  

 

Transport 

De planlocatie bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een waterweg waarover transport van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het 

water vormen derhalve geen belemmering voor het plan. Een verantwoording is niet aan de orde. 

 

De planlocatie bevindt zich op circa 40 meter van de provinciale weg N208. Gezien het plangebied 

zich binnen een afstand van 200 meter van deze weg bevindt, is het groepsrisico een aandachtspunt. 

Een verantwoording groepsrisico is aan de orde. Deze verantwoording is door Kragten opgesteld. 

Voor de volledige verantwoording wordt naar de bijlagen verwezen.  

 

Op circa 500 meter van het plangebied is de provinciale weg N200 gelegen. In bovengenoemde 

verantwoording is onderbouwd dat de risico’s als gevolg van gevaarlijke stoffen over de N200 geen 

belemmering vormen voor de planvorming.  

 

De planlocatie bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een spoorweg waarover transport van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het 

spoor vormen derhalve geen belemmering voor het plan. 

 

Buisleidingen  

Er zijn geen buisleidingen in de omgeving van het plangebied gelegen waarvan de veiligheidsafstand 

tot over het plangebied reikt.  
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4.7.3 Conclusie 

 

Verantwoording groepsrisico 

Als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N208, dient binnen de 

planlocatie rekening te worden gehouden met het volgende scenario:  

 

Plasbrand scenario 

Een plasbrand kan ontstaan als gevolg van het instantaan falen van een tank(wagon) op de route 

vervoer gevaarlijke stoffen. Bij het instantaan falen van een tank met zeer brandbare vloeistoffen 

ontstaan die bij ontsteking tot een plasbrand leidt. De ontwikkeling van dit scenario zal vrij snel 

plaatsvinden waardoor vluchten niet altijd mogelijk is. Slachtoffers zullen vooral vallen onder de 

mensen in de plas of in de directe omgeving van de plas. Daarnaast bestaat er de kans op 

brandoverslag naar gebouwen die in de directe omgeving van het incident gelegen zijn.  

 

Bestrijdbaarheid/beheersbaarheid  

De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer 

moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van een 

incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende / adequaat aanwezig zijn van 

aanvalswegen en bluswatervoorzieningen, maar ook aan de brandweerzorgnorm wordt hier onder 

geschaard. Hierbij hanteert de brandweer richtlijnen zoals beschreven in de publicatie “Handleiding 

bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van brandweer Nederland.  

 

Uit bovengenoemde handleiding volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar moet zijn voor 

de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in geval van 

calamiteiten het plangebied bereikbaar is.  

 

Zorgnorm  

De brandweerzorg is een aanbevolen opkomsttijd die afhankelijk is van het soort object en de risico’s 

voor de aanwezige personen. De opkomsttijd bestaat uit een optelsom van de uitruktijd en aanrijdtijd. 

De uitruktijd betreft de tijd die men heeft vanaf het alarmeren totdat men gereed is om te vertrekken 

naar het plaats van het incident. De uitruktijd voor een beroepskorps ligt lager dan die van een 

vrijwillig korps, omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe nabijheid van de kazerne bevinden.  

 

Bestrijdbaarheid per scenario  

In geval van een plasbrand zal de inzet van de brandweer vooral gericht zijn op blussen van de 

plasbrand en eventuele secundaire branden. Slechts een klein deel van het plangebied is binnen het 

invloedsgebied van brandbare vloeistoffen gelegen. Bovendien is voor deze weg geen sprake van een 

plasbrandaandachtsgebied.  

 

Zelfredzaamheid  

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke 

hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen 

en ontvluchten.  

 

Mobiliteit van de aanwezigen  

Binnen het plangebied worden geen functies voorzien die specifiek bedoeld zijn voor minder 

zelfredzame personen. Het plan betreft de realisatie van flexwoningen. Uitgangspunt is dat minder 
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zelfredzame personen met behulp van aanwezige zelfredzame personen in veiligheid gebracht 

kunnen worden.  

 

Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen  

Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten.  

 

Binnen het invloedsgebied van een BLEVE-scenario is vluchten het uitgangspunt waarbij gerealiseerd 

dient te worden dat indien daadwerkelijk een BLEVE dreigt, de vluchttijd bijzonder kort is. Feit blijft dat 

in geval van een calamiteit een vroegtijdige alarmering van levensbelang is om ervoor te zorgen dat 

de aanwezigen veilig kunnen vluchten. De mogelijkheden om te kunnen vluchten nemen toe door 

(nood)uitgangen en vluchtroutes zoveel mogelijk loodrecht van de risicobron af te richten. Op die 

manier worden vluchtende personen afgeschermd door het gebouw zelf. 

Bij een plasbrand komen mensen die zich binnen de plas bevinden te overlijden. Personen die zich 

buiten de plas maar in de directe omgeving van de plas bevinden, zijn over het algemeen in staat te 

vluchten. Het advies dat aan personen wordt gegeven is de bouwwerken te ontvluchten aan een zijde 

die van de plasbrand af gericht is.  

 

Risicocommunicatie  

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden verbeterd door 

maatregelen zoals een waarschuwings- of alarmeringssysteem en risicocommunicatie (hoe te 

handelen bij een incident, gebaseerd op het eerder genoemde scenario). In geval van een calamiteit 

is het van levensbelang dat de aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden.  

 

De invulling van de risicocommunicatie dient conform de Wet veiligheidsregio’s door het bestuur van 

de Veiligheidsregio’s uitgevoerd te worden. De Veiligheidsregio ondersteunt en adviseert de 

gemeenten hierin in voorbereiding op een alarmering bij rampen. 

 
 
4.8  Ecologie 
 

4.8.1 Toetsingskader 

 

De Wet natuurbescherming beslaat soortbescherming, gebiedsbescherming en in specifieke gevallen 

de bescherming van houtopstanden. Daarnaast is gebiedsbescherming in Nederland geregeld via 

beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Voor wat betreft de soortbescherming in de Wet 

natuurbescherming zijn er verschillende beschermingsregimes. Het gaat om soorten die op basis van 

Europese wetgeving beschermd zijn vanuit Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en soorten die nationaal 

als beschermde soort zijn aangewezen. Middels een provinciale verordening kunnen deze nationaal 

beschermde soorten worden vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit de wet. De vrijgestelde soorten 

kunnen verschillen per provincie. 

 

Gebiedsbescherming  

Natura 2000-gebieden 

Het is conform artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van  

Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of 

de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

De regels omtrent NNN-gebieden zijn door het Rijk en de provincies met elkaar afgesproken. De 

afspraken zijn vastgelegd in het document 'Spelregels EHS'. Het ruimtelijke beleid voor de NNN is 

gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. In het 

NNN geldt daarom het ‘nee, tenzij’-regime. Of een ingreep mag worden uitgevoerd in de NNN, hangt 

naast de instandhouding van de omvang van het NNN, in eerste instantie af van de mate van 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. 

 

Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van 

internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. 

Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie 

soorten;  

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1);  

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5);  

 andere soorten (artikel 3.10).  

 

Per beschermingsregime is aangegeven welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden 

ontheffing of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag. Volgens artikel 3.31 zijn de 

verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op handelingen die zijn 

beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het Ministerie van 

Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig 

beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

4.8.2 Onderzoek 

 

Er is door adviesbureau E.C.O. Logisch een onderzoek uitgevoerd voor het besluitgebied. In deze 

toelichting worden de belangrijkste conclusies vermeld, voor het gehele onderzoek wordt verwezen 

naar de separate bijlagen.  

 

Conclusies  

In de bomen in het projectgebied zijn twee potentieel jaarrond beschermde nesten van vogels 

waargenomen. Met het kappen van de bomen gaan er mogelijk jaarrond beschermde nesten van 

vogels verloren. Het projectgebied biedt daarnaast mogelijkheden voor verblijfplaatsen van de kleine 

marterachtigen de bunzing, hermelijn en de wezel. Met het verwijderen van het groen en het saneren 

van het terrein gaan mogelijk verblijfplaatsen en leefgebied van kleine marterachtigen verloren. Het 

projectgebied wordt mogelijk door vleermuizen als foerageergebied gebruikt. Door de aanwezigheid 

van voldoende vergelijkbare alternatieve foerageergebied voor vleermuizen in de directe omgeving 

van het projectgebied is het mogelijk aanwezige foerageergebied voor vleermuizen in het 

projectgebied niet essentieel. De werkzaamheden zullen geen significant negatief effect hebben op de 

lokale populatie van vleermuizen die gebruik maken van het projectgebied als foerageergebied. De 

watergangen maken mogelijk wel onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. In de nieuwe 

situatie dient er te worden voorkomen dat er licht op de watergang schijnt. In het projectgebied kunnen 

mogelijk algemene amfibieën, broedvogels en zoogdieren voorkomen. Andere beschermde soorten 

worden door het ontbreken van geschikt habitat niet verwacht voor te komen.  

 

Indien de werkzaamheden in het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart - 15 juli) plaatsvinden, 

kunnen mogelijke nestlocaties van algemene broedvogels worden vernietigd. De vermelde periode is 



 

Hoofdstuk 4 32 
 

niet leidend, elk broedgeval is beschermd. Ook broedgevallen buiten deze periode mogen niet 

verstoord worden. Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaats moeten vinden dient een 

aanvullende inspectie op broedvogels door een ecoloog te worden uitgevoerd om overtredingen te 

voorkomen. 

 

Tijdens grondverzet kunnen er mogelijk individuen van algemene amfibieën en zoogdieren worden 

gedood. Hiervoor geldt een meldplicht bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord, omdat er gebruik 

wordt gemaakt van de provinciale vrijstelling. 

 

Nadelige effecten als gevolg van de geplande ontwikkeling op Natura 2000-gebieden kunnen op 

voorhand niet worden uitgesloten. Doordat het projectgebied zich op een relatief korte afstand van 

een Natura 2000-gebied bevindt en de geplande ontwikkeling kan leiden tot een (tijdelijke) toename in 

stikstofemissie, is er een berekening van de stikstofdepositie met behulp van de “AERIUS Calculator” 

benodigd om uitsluitsel te geven of de werkzaamheden een effect hebben op Natura 2000-gebieden. 

Deze Aerius-berekening is uitgevoerd. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 4.9 

‘Stikstofdepositie’.  

 

De bomen in het projectgebied bevinden zich binnen de bebouwde kom van de gemeente 

Bloemendaal. Zodoende is toetsing aan de bepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

houtopstanden niet noodzakelijk.  

 

Aanbevelingen  

Er is nader onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van vogels en verblijfplaatsen van de kleine  

marterachtigen de bunzing, hermelijn en de wezel benodigd, alvorens men met de werkzaamheden 

kunnen aanvangen. Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van vogels dient afgestemd te 

zijn op de mogelijke aanwezigheid van de boomvalk, buizerd, ransuil, sperwer en de torenvalk. 

Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met algemene broedvogels en de zorgplicht. In tabel 

4.3 is de onderzoeksperiode van het nader onderzoek weergegeven. 

 

Aanvullende notitie  

Op basis van bovenstaande quickscan heeft de gemeente Bloemendaal te kennen gegeven de egel te 

missen in dit schrijven. Hiertoe is een plan opgesteld om het terrein ongeschikt te maken voor 

winterslapende egels. In samenspraak met alle betrokkenen (waaronder de gemeente, ecologen, 

hovenier en de egelopvang) is besloten lage begroeiing (braamstruiken) te verwijderen. Dit is reeds 

gebeurd. De notitie van deze werkzaamheden is ook in de bijlagen opgenomen. 

 

4.8.3 Conclusie 

 

Vervolgonderzoek is nodig naar jaarrond beschermde nesten en kleine marterachtigen. Deze 

onderzoeken zullen te zijner tijd worden uitgevoerd.   

Tabel 4.3 Te verwachte beschermde soorten en aanbevolen inventarisaties 
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4.9  Stikstofdepositie 
 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en 

gebiedsbescherming een  uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast 

vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnet-werk Nederland 

(NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het projectgebied ligt niet binnen de 

grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. 

 

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Kennemerland-Zuid’ is gelegen op circa 0,56 kilometer.  

Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of  

depositie van stikstof.  

 

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie uit te sluiten  

is een AERIUS-berekening uitgevoerd door Bureau Waardenburg. In deze toelichting worden de 

belangrijkste conclusies vermeld. Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

Uit de AERIUS-berekening volgt dat de aanleg en het gebruik van de woningen in Blekersveld na 

2030 bij de aanlegfase een extra stikstofdepositie oplevert van maximaal 0,06 mol N/ha/jr op 12 

habitattypen en bij het gebruik in 2030 0,02 mol N/ha/jr op 4 habitattypen in het Natura 2000-gebied 

Kennemerland-Zuid.Daar de bijdrage in de aanlegfase zowel voor tijdelijke als voor de permanente 

woningen  minder is dan 0,1 mol N/ha/jr zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te sluiten.  

 

Daar de bijdrage in de aanlegfase voor de woningen minder is dan 0,1 mol N/ha/jr zijn significant 

negatieve effecten op voorhand uit te sluiten.  

 

Voor een zeer groot deel betreft de bijdrage in de gebruiksfase habitattypen waar geen overschrijding 

van de kritische depositie plaatsvindt. Niettemin is er lokaal wel depositie op reeds overbelaste 

habitattypen. De bijdrage op overbelaste habitattypen is beoordeeld in het licht van de 

instandhoudingsdoelstelling voor deze habitattypen zoals aangegeven in de Natura 2000 

beheerplannen. 

 

Op basis van thans beschikbare informatie en een veldbezoek is geconcludeerd dat de bijdrage 

inclusief de voorgesteld/getroffen maatregelen geen significant negatieve effecten heeft op 

habitattypen/leefgebieden in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 

 

 

4.10  Bodem 
 

4.10.1 Toetsingskader 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder d) is bepaald dat voor de uitvoerbaarheid 

van een plan rekening gehouden moet worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij 

functiewijzigingen dient te worden bepaald of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie 

en moet worden bepaald of nader onderzoek en eventueel saneringen noodzakelijk zijn. In de Wet 

bodembescherming is bepaald dat, indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm 

voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt 

door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op 
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schone grond te worden gerealiseerd. Derhalve is een bodemonderzoek conform de NEN 5740 

richtlijnen noodzakelijk. 

 

4.10.2 Onderzoek 

 

Door BK ingenieurs is een nader bodem- en verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie 

Blekersveld te Overveen. Voor het gehele onderzoek wordt naar de bijlagen verwezen. Onderstaand 

zijn de resultaten, conclusies en vervolgstappen beschreven.  

 

Funderingsmateriaal  

Het in de ondergrond aangetroffen beton- en menggranulaat voldoet aan de samenstellingswaarde 

voor een niet-vormgegeven bouwstof.  

 

Bodem  

Opbouw en zintuiglijke waarnemingen  

De bodem bestaat tot een diepte van 2,0 m -mv (maximale boordiepte) uit zand. In de bodem zijn 

verspreid over het gehele grasveld tot maximaal 1,3 m -mv bodemvreemde bijmengingen (baksteen, 

puin, metselpuin) aangetroffen in variërende gradatie (zwak tot sterk). Ter plaatse van diverse 

boringen is in de ondergrond, gemiddeld van 0,3 m -mv tot 1,0 m -mv een uiterst meng- en/of 

betongranulaathoudende laag aangetroffen.  

 

Algemene kwaliteit  

De mate waarin de bijmengingen met (metsel)puin waargenomen worden in de zandgrond zijn 

gerelateerd aan de mate van verontreiniging. De sterk metselpuinhoudende bovengrond is bij drie 

boringen sterk verontreinigd met PAK en PCB en licht verontreinigd met enkele zware metalen en 

minerale olie. Deze sterke verontreiniging is verticaal afgeperkt op ca. 0,5 á 0,8 m -mv. Direct onder 

de metselpuinhoudende zandlaag ligt betongranulaat. De zintuiglijk ‘schone’ ondergrond bevat 

maximaal licht verhoogde gehalten. De sterk verontreinigde grond is aanwezig over een oppervlak 

van circa 100 m2 en een volume van circa 50 - 80 m3. Omdat er meer dan 25 m³ grond sterk 

verontreinigd is, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de 

Wet bodembescherming (Wbb).  

 

Op het overige terreindeel zijn in de zwak baksteen en puinhoudende grond maximaal licht verhoogde 

gehalten PAK, PCB, minerale olie en zware metalen aangetoond.  

 

Asbest  

Op de locatie is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) visueel geen asbest 

aangetroffen (fractie > 20 mm) of analytisch aangetoond (fractie < 20 mm). Het monster (indicatief) 

van de beton- en menggranulaathoudende onderlaag bevat evenmin asbest. Het criterium voor nader 

onderzoek (50 mg/kg ds) wordt niet overschreden.  

 

Saneringsnoodzaak  

Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet 

bodembescherming (Wbb). Er is vastgesteld dat de verontreiniging (met spoed) gesaneerd dient te 

worden bij toekomstige humane risico’s als gevolg van gewasconsumptie bij de functie ‘Wonen met 

tuin’. Er zijn geen ecologische of verspreidingsrisico’s. Voor de start van de werkzaamheden dient een 

goedgekeurde (deel)saneringsplan beschikbaar te zijn. Het plan dient te worden ingediend bij en 

goedgekeurd door het bevoegde gezag Omgevingsdienst IJmond.  
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4.10.3  Conclusie 

 

In het kader van de bodemsanering is een saneringsplan opgesteld waarin de saneringsmaatregelen 

voor de planlocatie staan uitgewerkt. Doel is het volledig verwijderen van de sterke verontreiniging 

met PAK en PCB in de grond. Na sanering zijn er geen belemmeringen voor onderhavig 

planvoornemen voor het aspect ‘bodem’.   

 

 

4.11  Water 
 

4.11.1 Toetsingskader 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Bro) dient inzicht te 

worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding, die samenhangen met de ruimtelijke 

ontwikkeling, die mogelijk wordt gemaakt. 

 

Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal en 

waterschapsbeleid, naar gemeentelijk beleid om samen de waterproblematiek in Nederland aan te 

pakken. Dit resulteert in de verplichting een watertoets uit (te) laten voeren. De voorschriften zijn 

vastgelegd in onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water (22 december 2004) en zijn verder 

geïmplementeerd in het rijksbeleid. Dit om door samenwerking van organen met de verschillende 

bevoegdheden tot een duurzaam watersysteem te komen.  

 

Het provinciaal beleid van Noord-Holland is in de Watervisie 2016-2021 opgenomen. De Watervisie 

2021 is een zelfbindend, strategisch beleidsdocument voor de waterschappen. De Watervisie 

beschrijft de ambitie en kaders voor het regionale waterbeheer in Noord-Holland richting 2021 en biedt 

een doorkijk naar 2040. De visie dient bovenal werkbaar te zijn voor zowel de provincie als haar 

(water-) partners. De Watervisie 2021 is geschreven in de geest van de Omgevingswet, met duidelijke 

keuzes, korte en bondige formuleringen en draagvlak van de (water-)partners in onze omgeving. De 

provincie wil vanuit de wateropgaven een positieve bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van een 

samenhangende benadering van de leefomgeving, onder meer voor ruimtelijke ordening, economie, 

natuur en milieu. Ten slotte vraagt de Omgevingswet om een bepaalde mate van flexibiliteit in 

werkwijze, en het in een vroeg stadium samenwerken tussen partijen bij planontwikkelingen. 

 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsbeheer in het plangebied. Het Hoogheemraadschap van Rijnland investeert de 

komende jaren volop in het klimaatbestendig maken van de steden, vergroten van de veiligheid tegen 

o.a. overstromingen, meer zelfvoorzienend omgaan met water, het verbeteren van de waterkwaliteit 

en het optimaliseren van de zuivering van afvalwater. In het waterbeheerplan 5 ‘Waardevol Water’ 

staan de doelen van Rijnland voor 2016-2021 vastgesteld. Het functioneren van het watersysteem 

mag als gevolg van een planontwikkeling niet verslechteren. Hiervoor hanteert Rijnland het standstill-

beginsel. Wijzigingen in het watersysteem en toename aan verharding dienen gecompenseerd te 

worden.  

 

Voor het beheer van het watersysteem heeft het Hoogheemraadschap Rijnland aanvullende regels 

opgesteld. De Keur Hoogheemraadschap Rijnland bevat regels voor het beheer, het gebruik en het 

onderhoud van waterstaatswerken, zoals waterkeringen en watergangen. De regels hebben tot doel 
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watersystemen in stand te houden en waterstaatswerken goed te laten functioneren. Daarvoor zijn in 

de keur verplichtingen en verbodsbepalingen opgenomen. 

 

Op grond van de keur zijn binnen de begrenzing van het waterstaatswerk en de beschermingszone 

bepaalde handelingen verboden. Voor werkzaamheden die plaats vinden binnen deze zones, moet 

contact gezocht worden met het hoogheemraadschap. Afhankelijk van de aard van de 

werkzaamheden of bestemmingswijzigingen moet een watervergunning aangevraagd worden.  

 

De gemeente Bloemendaal heeft een gemeentelijk rioleringsplan “Gemeentelijk rioleringsplan 

Bloemendaal en Heemstede” voor de periode 2017-2021 waarin het beleid ten aanzien van vuil- en 

regenwater is vastgelegd overeenkomstig met het beleid van het waterschap. Het algemeen beleid is 

erop gericht om zoveel mogelijk verhard oppervlak af te koppelen en klimaatadaptief te plannen,  

waarbij de trits “Vasthouden-Bergen-Afvoeren” wordt gehanteerd. 

 

4.11.2 Onderzoek 

 

Door Aeres Milieu is een waterparagraaf opgesteld voor het plangebied. Voor de volledige 

waterparagraaf wordt verwezen naar de bijlagen. Hieronder worden de belangrijkste conclusies 

toegelicht.  

 

Ter plaatse van het plangebied wil men na de sloop van tijdelijke woningen permanente woningen 

bouwen. Hierbij zullen maximaal 80 wooneenheden worden gerealiseerd. Uit het bestemmingsplan is 

opgenomen dat het plangebied voor maximaal 40 % bebouwd mag worden. De woningen zullen 

worden gerealiseerd over meerdere bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 12 meter. 

 

Het plangebied heeft een gemiddelde hoogteligging van circa +0,7 m NAP en de GHG is ingeschat op 

circa -0,4 m NAP. Er wordt geen grondwateroverlast verwacht binnen het plangebied door het 

aanhouden van een toekomstig vloerpeil van 20 cm boven de bestaande weg/ bestaand maaiveld. Bij 

de verdere planuitwerking dient rekening gehouden te worden met de aansluiting op de omliggende 

percelen en de afstromingsrichtingen (bij voorkeur oppervlakkig naar oppervlaktewater toe). 

 

Het plangebied wordt rondom grotendeels begrenst door secundaire watergangen. Bij de toekomstige 

invulling dient rekening gehouden te worden met het mogelijk houden van onderhoud aan deze 

watergangen. De watergangen hebben een beschermings- en onderhoudszone van 3 meter 

waarbinnen geen obstakels geplaatst mogen worden. In het planvoornemen zal een deel van de 

oostelijk gelegen watergang gedempt worden zodat er parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. 

Deze demping dient 1 op 1 gecompenseerd worden. Dit zal gebeuren door het graven van nieuw 

oppervlaktewater in het noordelijke puntje van het plangebied, waardoor ter plaatse een plas ontstaat. 

Deze ingrepen hebben gevolgen voor het oppervlaktewaterstelsel en hiervoor dient voorafgaand een 

watervergunning aangevraagd te worden. 

 

Bij de toekomstige invulling dient rekening gehouden te worden met het mogelijk houden van 

onderhoud aan deze watergangen. Bij eventuele bemaling en lozing ten behoeve van de (aanleg van 

voorzieningen voor de) nieuwbouw wordt aangeraden de kwaliteit van het onttrokken water vast te 

stellen/te monitoren. Afhankelijk van de duur en kwantiteit van de bemaling dient hiervoor tevens een 

vergunning aangevraagd te worden. De eisen hiervan staan beschreven in de keur.  
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Bij de realisatie van de woningen zal op eigen perceel een gescheiden rioolstelsel aangelegd worden, 

waarbij het DWA aangesloten wordt op het bestaand gemeentelijk rioolstelsel. De toekomstige 

afvalwaterstroom bedraagt maximaal circa 2,4m3/u. Voor de tijdelijke woningen wordt een DWA-

stelsel aangelegd. Bij wijzigingen aan de aansluiting dient te zijner tijd een aanvraag te worden 

ingediend bij de gemeente Bloemendaal. Naar verwachting kan dit door hetzelfde stelsel verwerkt 

worden.  

 

In de huidige situatie is het plangebied geheel onverhard. Het hemelwater wordt bij voorkeur op eigen 

terrein verwerkt. Het hemelwater is door het voldoen aan de milieu hygiënische randvoorwaarden als 

schoon te beschouwen, zie ook hoofdstuk 4. Hierdoor is bij het planvoornemen, woningbouw, geen 

toekomstige (grond)waterverontreiniging te verwachten. 

 

 

Door het planvoornemen zal het verhard oppervlak toenemen. De voorkeur gaat hierbij uit naar het 

graven van nieuw oppervlaktewater. Vanuit het beleid van het Hoogheemraadschap Rijnland dient 

15% van het verhard oppervlak gecompenseerd te worden met nieuw oppervlaktewater. Voor de 

ingeschatte benodigde bijkomende waterhoeveelheid van ca. 110 m2 wordt gebruik gemaakt van de 

gemeentelijke waterbalans.  

 

Dit is zo ook opgenomen in de ontwerptekening welke bij het bestemmingsplan separaat toegevoegd 

is. De benodigde en aangelegde hoeveelheden zijn hierin genoemd. Hierdoor wordt de 

verhardingstoename gecompenseerd en is geen wateroverlast te verwachten.  

 

Geadviseerd wordt om bij de realisatie van de nieuwe woningen zo min mogelijk dicht verhard 

oppervlak aan te leggen en waar mogelijk gebruik te maken van bijkomend groen. Daarnaast kan 

hergebruik van hemelwater voor sanitaire voorzieningen overwogen worden en de toepassing van 

groene/sedum daken waardoor piekafvoer naar het (nieuw) oppervlaktewater ook afneemt. 

 

Door de aanleg van een gescheiden stelsel, het nieuw oppervlaktewater dat bij de tijdelijke bebouwing 

aangelegd wordt, een voldoende hoog bouwpeil boven het bestaand maaiveld/kruin van de weg en 

rekening te houden met de genoemde aandachtspunten wordt hydrologisch gezien neutraal tot  

positief ontwikkeld en is geen wateroverlast te verwachten door de voorgenomen planontwikkeling. 

 

Bij het definitieve bouwplan dient de uiteindelijke hemelwatervoorziening opgenomen te zijn. De 

benodigde waterberging/compensatie voor de toekomstige verharding dient voor- of gelijktijdig met de 

nieuwe verharding aangelegd te worden. Het omliggend terrein dient zo aangelegd te worden dat 

excessief water kan afstromen naar deze voorziening of het nabijgelegen oppervlaktewater.  

 

Tabel 4.4 Overzicht toekomstig verhard oppervlak binnen het plangebied met de benodigde watercompensatie 
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4.11.3 Conclusie 

 

Rekening houdend met bovenstaande adviezen zijn er geen belemmeringen te verwachten voor het  

planinitiatief vanuit het aspect ‘water’.  

 
 
4.12  Archeologie  
 

4.12.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van archeologisch erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 1 juli 

2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op 

het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de 

Monumentenwet die van toepassing waren op de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet.  

 

De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag van Valletta 

(ook wel het verdrag van Malta). De bescherming heeft als doel om archeologisch erfgoed zoveel 

mogelijk in situ, dus in de grond, te behouden. Dankzij het principe van “de verstoorder betaalt” uit het 

verdrag van Valletta worden meer archeologische resten in situ behouden. 

 

4.12.2 Onderzoek 

 

Op de planlocatie rust de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn 

onderzoeksplichtig wanneer graafwerkzaamheden van meer dan 250 m2 en dieper dan 50 centimeter 

plaatsvinden. Gezien deze grens met onderhavig planvoornemen wordt overschreden is door 

Archeologisch adviesbureau RAAP een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Voor het gehele 

onderzoek wordt verwezen naar de bijlagen. Hieronder worden de belangrijkste conclusies 

beschreven. 

 

Archeologische verwachting 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een ingesloten strandvlakte. Op basis van 

de gaande paleogeografische reconstructies lag het plangebied rond 2.750 voor Chr. echter in een 

zone met relatief lage duinen. Archeologische waarnemingen uit de directe nabijheid van het 

plangebied ondersteunen deze verwachting, aangezien circa 130 m ten noordwesten van het 

plangebied een  zuidwest-noordoost lopende zandopduiking aanwezig was met een breedte van circa 

40 m en een top rond 0,45 m –NAP. In de humeuze top werden ploegsporen met een 

vuursteenfragment aangetroffen. Daarnaast werden 11 paalsporen aangetroffen, die mogelijk deel 

uitmaakten van een graf uit de bronstijd. Enkele boringen die in het plangebied zijn uitgevoerd 

ondersteunen de verwachting dat  duinafzettingen in het plangebied aanwezig zijn. 

 

Voor het plangebied en de top van de oude duinafzettingen bestond een middelhoge-hoge 

archeologische verwachting vanaf het laat neolithicum-bronstijd. Bewoning en akkerbouw zal op hoger 

gelegen plaatsen in het landschap hebben plaatsgevonden en hierbij lijkt op basis van archeologische  

waarnemingen voornamelijk de zone aan de rand van strandwallen richting de strandvlaktes 

interessant te zijn geweest (mede op basis van de aanwezigheid van hogere locaties en de 

aanwezigheid van water).  
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Op basis van historisch kaartmateriaal bestond een lage archeologische verwachting voor de nieuwe 

tijd. 

 

Verkennend archeologisch booronderzoek 

Op basis van de verkennende archeologische boringen kan worden gesteld dat de bodemopbouw in 

het plangebied tot relatief diep onder het maaiveld is verstoord (op 4 boorlocaties tot 125-195 cm –mv, 

op 1 boorlocatie tot 240 cm –mv). Hierbij is de natuurlijke bovengrond (waarschijnlijk deels klei en 

veen) verstoord. Tot de gestelde dieptes zijn geen in situ archeologische resten meer te verwachten. 

In de meeste boringen is onder de verstoorde lagen een pakket Hollandveen aanwezig. In het 

veenpakket zijn geen veraarde niveaus waargenomen. Aangezien het veen gepaard gaat met een 

relatief lage archeologische verwachting voor bewoning en andere sporen van intensief landgebruik, 

zoals landbouw, en boven het veen geen intacte potentiële archeologische niveaus zijn waargenomen  

kan de archeologische verwachting voor de ijzertijd en later naar laag worden bijgesteld. 

 

In het plangebied zijn, boven (inter)getijdenafzettingen en strandafzettingen, Oude Duinafzettingen 

aanwezig. Na een periode dat getijdengeulen in de strandvlakte actief zijn geweest, is de strandvlakte 

overstoven. De Oude Duinafzettingen hebben een (goeddeels) intact bodemprofiel en worden 

afgedekt door veen. Hoewel de duinafzettingen in het plangebied (vanaf 210-230 cm –mv/1,5-1,65 m 

–NAP)  minder hoog opduiken dan ten westen hiervan (vanaf 0,55-0,75 m –NAP), heeft de top van 

deze afzettingen in het westen van het plangebied een ontkalkte en/of humeuze top, waarin/waarop in 

2 boringen A-horizonten zijn gevormd. Dit zijn mogelijke akkerlagen. De top van het oud duin in het  

oosten van het plangebied ligt lager (vanaf 225-262 cm –mv/1,85-2 m –NAP) en is niet ontkalkt en niet 

humeus. Op basis van deze resultaten dient de middelhoge-hoge archeologische verwachting voor de 

bronstijd en mogelijk het laat neolithicum te worden gehandhaafd. Hoewel het landschap in deze 

periode waarschijnlijk ‘natter’ is geweest in het oostelijk deel van het plangebied, bestaat deze  

verwachting ook voor deze zone. 

 

Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

sporen en resten in de top van Oude Duinafzettingen aanwezig zijn. Daarom wordt geadviseerd om 

(rekening houdend met een buffer) toekomstige bodemingrepen in het plangebied tot circa 180 cm –

mv/1,2 m –NAP te beperken. 

 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

de onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te 

nemen. Om de gespecificeerde verwachting te toetsen wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P, karterende- en waarderende fase). Op basis van de 

resultaten van het booronderzoek wordt geadviseerd om dit onderzoek grotendeels te focussen op het 

westelijk deel van  het plangebied, waar duinafzettingen met een intact bodemprofiel hoger opduiken. 

Een karterend booronderzoek wordt gezien de prospectiekenmerken van met name oude akkerlagen 

voor het plangebied niet zinvol geacht. Deze methode zou waarschijnlijk tot een nog gedetailleerder 

beeld van de diepteligging van de top van het duin leiden, maar is niet geëigend om archeologische 

sporen in kaart te brengen. Voorafgaand aan een proefsleuvenonderzoek dient een, door de 

bevoegde overheid goed te keuren, Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. 
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4.12.3 Conclusie 

 

Om het planinitiatief te realiseren dient met bovenstaand advies rekening gehouden te worden. Een 

beperkte uitzondering hierop vormt het gebruik van heipalen. Deze zullen namelijk dieper komen dan 

de geadviseerde 180 cm –mv/1,2 m –NAP. Toch is het gebruik van heipalen vaak goed te verenigen 

met het doel de archeologische waarden in de grond zo goed mogelijk te behouden. NMF 

Erfgoedadvies heeft enkele maatregelen genoemd waarmee rekening gehouden kan worden. Zo dient 

idealiter niet meer dan 2% van het totale oppervlak van het bebouwde deel van het bouwplan 

verstoord te worden, is de afstand tussen twee rijen heipalen minimaal 4 meter, worden er niet meer 

heipalen geslagen dan minimaal vereist, zijn er geen onderheide poeren, worden heipalen geslagen in 

plaats van geschroefd en worden er grondvervangende in plaats van grondverdringende palen 

gebruikt. In de verdere planuitwerking zal rekening worden gehouden met bovenstaande adviezen. 

 

 
4.13  Cultuurhistorie 
 

4.13.1 Toetsingskader 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a Bro) dient in het 

plan rekening gehouden te worden met cultuurhistorie. Cultuurhistorie heeft onder andere betrekking 

op de historische stedenbouwkundige en historisch geografische waarden in het gebied. In het plan 

moet beschreven worden hoe met de in het gebied aanwezige waarden en de aanwezige of te 

verwachten monumenten wordt omgegaan. 

 

De Erfgoedwet bevat de wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed en 

archeologie in Nederland. Het is op basis hiervan verplicht om de facetten historische 

(steden)bouwkunde en historische geografie mee te nemen in de belangenafweging. Hierbij gaat het 

om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.  

 

Het beleid van de provincie Noord-Holland is opgenomen in de “Structuurvisie Noord-Holland 2040”. 

Voor de doorwerking van de cultuurhistorische belangen in het gemeentelijk beleid zijn regels 

opgenomen in de bijbehorende “Provincie Ruimtelijke Verordening Structuurvisie” (PRVS). Het 

provinciale beleid is verder uitgewerkt in de “Leidraad Landschap en Cultuurhistorie”. De provincie 

richt zich op de cultuurhistorische structuurdragers van provinciaal belang onder andere gezien deze 

medebepalend zijn voor de identiteit en beleving van het Noord-Hollandse landschap. De volgende 

historische structuurlijnen en objecten van bovenlokaal belang zijn vastgesteld:  

 Grote militaire structuren,  

 Industrieel erfgoed Noordzeekanaal gebied,  

 Historische dijken, historische waterwegen, historische spoorlijnen,  

 Stolpboerderijen, molens, landgoederen,  

 Provinciaal beschermde objecten en structuren,  

 Vuurtorens, watertorens.  
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4.13.2 Onderzoek 

 

Volgens de “Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018” ligt het plangebied binnen het deelgebied 

‘Zuid-Kennemerland’. Het ensemble Zuid-Kennemerland ligt aan de Noordzeekust in het zuidwesten 

van Noord-Holland. Het ensemble bevat naast een brede zone van jonge duinlandschap, ook 

strandwallen- en strandvlaktenlandschap en veenpolderlandschap. Het landschap is verwant aan het 

ensemble Noord-Kennemerland. Het Noordzeekanaal scheidt beide ensembles. In het zuiden loopt 

het landschap van de Noordzeekust door in de provincie Zuid-Holland. Aan de oostzijde liggen de 

ensembles Spaarnwoude en Haarlemmermeerpolder. De stad Haarlem heeft een lange geschiedenis 

en een grote culturele rijkdom. De regio is een van de top-woongebieden van de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) en de kust trekt zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers. Bijzonder is de 

aaneengesloten reeks buitenplaatsen (of landgoederen) in de Kennemerzoom. Het gebied is ontsloten 

door de N200, N201 en N205 en door de spoorlijnen van Haarlem naar Amsterdam, Zandvoort, 

Leiden en Uitgeest. De snelweg A9 loopt op enige afstand parallel aan de kust. 

 

Kernwaarden van de Stelling van Amsterdam bestaan uit de landschappelijke karakteristiek 

(landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen), de openheid en 

ruimtelbeleving (open (duin)landschappen waarover je ver weg kan kijken, maar ook de duinzoom die 

gesloten van karakter is), en de ruimtelijke dragers (waarbij als belangrijkste dragers de duinzoom en 

de noordzuidgerichte strandwallen worden genoemd).  

 

4.13.3 Conclusie 

 

Met het beoogde initiatief wordt woningbouw voorgesteld aan het Blekersveld te Overveen. Het plan 

heeft geen effect op de kernkwaliteiten van Zuid-Kennemerland. Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn 

er geen belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling. 

 

4.14  Duurzaam bouwen  
 

Energietransitie en duurzaamheid 

De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en  

steenkolen naar volledig duurzame energie. Duurzame, groene energie kennen we nu al  

vanuit zon, wind, biomassa en water. Duurzaamheid en energietransitie zijn continue processen; 

concrete afspraken zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 en het programma 

‘Nederland Circulair in 2050’. Dit betekent onder andere in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot 

realiseren dan in 1990. Met de plannen kan het kabinet een belangrijk startschot geven voor 

opschaling van de energietransitie. 

 

Regelgeving  

Per 1 juli 2018 is de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) van kracht geworden, die  

zegt dat het niet meer is toegestaan om nieuwbouw met aardgas te realiseren, tenzij de  

gemeente beslist dat er zwaarwegende belangen zijn om hier van af te wijken.  

 

Per 1 januari 2021 is BENG (Bijna Energieneutrale Gebouw eisen) van kracht, met een  

ambitie naar volledig energieneutraal. Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het  

energieverbruik te verlagen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 januari 2021 alle nieuw te  

bouwen gebouwen, zowel woningen als uitiliteitsbouw, voldoen aan de BENG eisen. De eisen  

zijn onafhankelijk van de energiedrager; wel is een minimum aandeel hernieuwbare energie  
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vereist.  

 

Stikstofvrije woningbouw 

De provincie heeft een handreiking stikstofvrije woningbouw van de Provincie Noord-Holland  

gepubliceerd. De handreiking is bedoeld voor woningbouwprojecten met een stikstofprobleem  

waardoor het verkrijgen van een vergunning Wet natuurbescherming lastig is. De handreiking  

omvat mogelijke stikstof beperkende maatregelen in de bouw- en gebruiksfase van het  

project. Uit de verkenning blijkt dat de stikstofuitspraak extra aanleiding geeft tot het verduurzamen 

van de bouwsector. Als duurzaam bouwen het uitgangspunt is, dan is stikstofuitstoot vaak geen 

belemmerende factor voor de vergunningverlening.  

 

Een instrument om duurzaam bouwen inzichtelijk en meetbaar te maken is GPR Gebouw. Dit  

instrument geeft rapportcijfers op de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit, 

toekomstwaarde en circulariteit.  

 

 

4.15  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

4.15.1 Toetsingskader 

 

Bij besluit van 21 februari 2011 zijn het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht 

gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het meer in lijn brengen van het besluit m.e.r. met de 

Europese richtlijn m.e.r. Dit houdt in dat onder andere de zogenaamde drempelwaarde voor 

activiteiten een indicatief karakter heeft gekregen. Met dit wijzigingsbesluit is bepaald dat voor 

activiteiten, die op de bij het besluit behorende C- en D-lijst zijn opgenomen, altijd aandacht aan m.e.r. 

geschonken dient te worden. Dit strekt tot het bepalen of een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk 

is. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat voor activiteiten die behoren tot de C-lijst een m.e.r.-plicht 

volgt en voor activiteiten op de D-lijst volgt dan wel een m.e.r.(beoordeling). Hierbij is (onder meer) de 

bij de activiteit behorende drempelwaarde van belang.  

 

Op 16 mei 2017 is een herziening van de m.e.r- wetgeving in werking getreden. Als een project 

(activiteit die voorkomt in Bijlage D van het Besluit m.e.r.) nadelige gevolgen voor het milieu kan 

hebben moet een initiatiefnemer dit melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet dan 

binnen 6 weken beslissen of een m.e.r.-plicht geldt. 

 

4.15.2  Aanmeldingsnotitie m.e.r. 

 

Voor de beoogde ontwikkeling is een aanmeldingsnotitie en vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. 

Deze is opgenomen als bijlage. Het bevoegd gezag beslist of er een m.e.r.-plicht geldt. 

 

De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat het plan geen belangrijke negatieve gevolgen zal 

hebben voor de kenmerken van het gebied en voor het woon- en leefmilieu in de omgeving. Er 

worden geen negatieve effecten verwacht vanwege de ligging van het plangebied ten opzichte van 

gevoelige gebieden. Geconcludeerd wordt dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen worden 

verwacht en dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk wordt geacht. 

 

In de notitie wordt het bevoegd gezag geadviseerd te besluiten dat er geen MER behoeft te worden 

vastgesteld. 
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5.  JURIDISCHE PLANOPZET 

 

In dit hoofdstuk wordt de juridische opzet van het bestemmingsplan beschreven. 

 

 

5.1  Inleiding 
 

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend plan dat bestaat uit een verbeelding (plankaart) en 

regels en gaat vergezeld van een toelichting. De verbeelding en de regels vormen het juridisch 

bindende deel van het bestemmingsplan, waarbij de regels de gebruiks- en bouwmogelijkheden van 

de gronden regelen en de verbeelding de rol heeft van visualisering van de bestemmingen. De 

toelichting heeft geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave, 

verantwoording en onderbouwing van het bestemmingsplan en als uitleg bij de verbeelding en regels. 

 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat het bestemmingsplan langs elektronische weg 

beschikbaar wordt gesteld. Dit brengt met zich mee dat het bestemmingsplan digitaal uitwisselbaar en 

op vergelijkbare wijze moet worden gepresenteerd. Met het oog hierop stellen de Wro en de 

onderliggende regelgeving eisen waaraan het bestemmingsplan moet voldoen. Zo bevat de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012) bindende afspraken waarmee bij 

het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden. De SVBP 2012 kent (onder 

meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en bouwaanduidingen, 

gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het renvooi. Voorliggend 

bestemmingsplan is opgesteld in overeenstemming met de SVBP 2012 en wordt op de 

voorgeschreven wijze digitaal beschikbaar gesteld. 

 

 

5.2  Plansystematiek 
 

Het bestemmingsplan bestaat uit de juridisch bindende regels en verbeelding en gaat vergezeld van 

een toelichting. 

 

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 

regels omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op 

te richten bouwwerken. 

 

De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de functie van 

visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven, met 

daarbij de harde randvoorwaarden. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers 

bindende deel van het bestemmingsplan.  

 

De toelichting heeft geen bindende werking; de toelichting maakt juridisch ook geen onderdeel uit van 

het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van 

het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels. 

 

Hieronder wordt de systematiek, opbouw en indeling van de regels kort toegelicht.  
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De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, 

de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen.  

 

Hoofdstuk 1: Inleidende regels 

In artikel 1 wordt een omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen gegeven. Artikel 2 geeft 

de meet- en rekenwijze aan: 

 Begrippen: In deze regels zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte 

begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begrippen zijn 

alleen nodig wanneer die gebruikt worden in de regels en wanneer deze tot verwarring kunnen 

leiden of op meerdere manieren te interpreteren zijn.  

 Wijze van meten: Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van 

gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten 

uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van 

meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden. 

 

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 

In het tweede hoofdstuk komt de bestemming aan de orde. De opbouw van de bestemming ziet er als 

volgt uit: 

 Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een 

beschrijving van de aan de grond toegekende functie. 

 Bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 

bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier 

vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de 

verbeelding (plankaart).  

 Afwijken van de bouwregels: burgemeester en wethouders kunnen door middel van het verlenen 

van een omgevingsvergunning bepaalde oppervlaktematen van bijgebouwen en herbouw van een 

woning buiten het bouwvlak, die conform de bouwregels niet zijn toegestaan, toch toestaan. De 

criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 

aangegeven.  

 Specifieke gebruiksregels: in dit artikel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval 

strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke strijdige gebruiksvormen genoemd, 

maar alleen die, waarvan het op voorhand duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming. 

Het gaat hierbij in feite om een aanvulling op de in de bestemmingsomschrijving genoemde 

doeleinden. 

 

Hoofdstuk 3: Algemene regels 

In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op het gehele plangebied en alle 

andere regels in het bestemmingsplan. Ook de parkeerregels zijn opgenomen in dit hoofdstuk. De 

parkeerregels zijn overgenomen uit het paraplubestemmingsplan parkeren Bloemendaal (vastgesteld 

op 17 december 2020). In deze regel wordt dynamisch verwezen naar het geldende parkeerbeleid van 

de gemeente Bloemendaal. Dit heeft tot gevolg dat, indien in het kader van het bestemmingsplan 

gebouwd kan worden, op basis van het bestemmingsplan altijd het op dat moment actuele geldende 

parkeerbeleid van de gemeente Bloemendaal gehanteerd moet worden bij het verlenen van de 

benodigde omgevingsvergunning. 

 

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregel(s) 

In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en de slotregel opgenomen: 
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 Overgangsrecht: het overgangsrecht heeft tot doel de rechtszekerheid te verzekeren ten aanzien 

van bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 

gebouwd zijn of op grond van een reeds verleende of een nog te moeten afgeven 

bouwvergunning, gebouwd mogen worden en afwijken van de bebouwingsregels in dit plan. Zij 

mogen blijven staan of, als een bouwvergunning is verleend, worden gebouwd zolang de afwijking 

maar niet wordt vergroot en het bouwwerk niet (grotendeels) wordt vernieuwd of veranderd. Ook 

het gebruik van gronden en de daarop staande opstellen dat – op het tijdstip dat het 

bestemmingsplan rechtsgeldig wordt – afwijkt van de gegeven bestemming, is in het 

overgangsrecht geregeld. Het afwijkende gebruik mag worden voortgezet of gewijzigd in een 

ander gebruik, zolang de afwijking van het bestemmingsplan niet wordt vergroot. 

 Slotregel: in de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan 

kunnen worden aangehaald. 

 

 

5.3  Toelichting op de bestemmingen 
 

Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit de volgende bestemmingen. 

 

Groen 

De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor groenvoorzieningen, bermen en beplantingen, 

fiets- en voetpaden en toegangswegen. Binnen deze bestemming zijn gebouwen niet toegestaan. Voor 

het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden specifieke bouwregels.  

 

Verkeer 

De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor wegen en pleinen, parkeervoorzieningen, fiets- 

en voetpaden en nutsvoorzieningen, en daarbij behorende water en waterhuishoudkundige 

voorzieningen, straatmeubilair en groenvoorzieningen. Binnen deze bestemming zijn gebouwen niet 

toegestaan. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden specifieke bouwregels. 

 

Woongebied 

De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor het wonen in een woning, met dien verstande dat 

binnen het plangebied maximaal 80 woningen zijn toegestaan. Onder voorwaarden is bij deze 

bestemming het uitoefenen van een beroep aan huis toegestaan. Tevens zijn bij de bestemming 

behorende tuinen, terreinen en erven, fiets- en voetpaden en toegangswegen, parkeervoorzieningen en 

water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Voor het bouwen van hoofdgebouwen is op 

de verbeelding een maximum bebouwingspercentage en een maximum bouwhoogte opgenomen. Voor 

het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden specifieke bouwregels. Een 

beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld in samenwerking met de omgeving. Hierin worden specifieke 

uitgangspunten voor de inrichting en voor de welstandtoetsing uiteen gezet. Het bouwplan zal aan het 

beeldkwaliteitsplan worden getoetst.    

 

Waarde – Archeologie 4 

Binnen het plangebied is de bestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ opgenomen ter behoud en 

bescherming van de te verwachten archeologische waarden van de gronden. Deze regels die binnen 

deze bestemming gelden, hebben voorrang op de regels van de andere op de gronden voorkomende 

bestemmingen. Voor het bouwen van bouwwerken en voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, en van werkzaamheden is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen. 
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6.  UITVOERBAARHEID 

 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat een bestemmingsplan 

vergezeld gaat van een toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn 

neergelegd. Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoerbaarheid, waarbij eerst de economische 

uitvoerbaarheid aan bod komt en vervolgens de maatschappelijke uitvoerbaarheid.  

 

 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 
 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de economische 

uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de 

verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs 

kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de 

plankosten, deze moeten worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander dient 

te worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een 

grondeigenaar geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, 

dient een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het wijzigingsplan moet worden 

vastgesteld. 

 

Op grond van afdeling 6.4. van de Wro geldt voor de gemeente de verplichting tot kostenverhaal in de 

gevallen die zijn aangewezen in het Bro. Het Bro stelt kostenverhaal verplicht in geval er sprake is van 

een van de volgende bouwplannen: 

 de bouw van één of meer woningen en andere hoofdgebouwen; 

 de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met één of 

meer woningen; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits tenminste 10 woningen worden gerealiseerd; 

 de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik 

of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de 

cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1.500 m² bruto-vloeroppervlakte 

bedraagt; 

 de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte. 

 

De gemeente gaat de locaties waarschijnlijk niet zelf ontwikkelen of bouw- en woonrijp maken. Voor 

de locatie wordt de ontwikkeling dan volledig bij de ontwikkelende partij neergelegd en de gemeente 

zal met de ontwikkelende partij een anterieure overeenkomst afsluiten.  

 

De economische uitvoerbaarheid is hiermee in voldoende mate aangetoond. 

 

 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Er zijn wettelijke eisen met betrekking tot de voorbereiding en totstandkoming van een 

bestemmingsplan. Artikel 3.8 Wro bepaalt dat op de voorbereiding van een bestemmingsplan de in 

afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde uniforme openbare 
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voorbereidingsprocedure (uov) van toepassing is. Dit houdt in dat tussen gemeente en verschillende 

instanties overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan 

worden. Bovendien is het gewenst dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie 

omtrent het plan te kunnen geven. 

Dientengevolge zijn de volgende stappen te onderscheiden: 

 Vooroverleg; 

 Inspraak;  

 Vaststellingsprocedure.  

 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro vastgelegde bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze 

procedure zijn er verschillende momenten waarop burgers en belanghebbenden hun zienswijze op het 

plan kenbaar kunnen maken. De maatschappelijke uitvoerbaarheid is hiermee gewaarborgd. 

 

6.2.1 Vooroverleg 

 

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van betrokken gemeenten 

en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de 

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerpbestemmingsplan gedeeld met de instanties die in 

kennis gesteld moeten worden van het bestemmingsplan. PM gemeente, welke partners zijn dit 

geweest?  

 

6.2.2 Inspraak 

 

De Wro zelf bevat geen bepalingen omtrent inspraak. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij 

staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In 

relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke 

inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze en aan wie de mogelijkheid wordt geboden 

hun mening kenbaar te maken.  

 

6.2.3 Vaststellingsprocedure 

 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening. Als onderdeel van deze procedure wordt het bestemmingsplan gedurende een 

termijn van 6 weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. Te zijner tijd zullen de uitkomsten van de ter 

inzagelegging en de consequenties voor het bestemmingsplan worden beschreven in deze paragraaf.
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2 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept)



 

  

Regels 



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  Plan

Het bestemmingsplan Blekersveld met identificatienummer NL.IMRO.0377.Bveld-ow01 van de gemeente 

Bloemendaal.

1.2  Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3  Aan huis verbonden bedrijf

Een bedrijfsmatige activiteit voorkomend in milieucategorie 1 of 2, dan wel een naar aard en invloed op 

de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een 

woonhuis, met behoud van de woonfunctie door de hoofdbewoner kan worden uitgeoefend, zoals een 

kapsalon of schoonheidssalon; evenwel met uitzondering van een seksinrichting.

1.4  Aan huis verbonden beroep

Een dienstverlenend beroep, dat door de hoofdbewoner in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij 

de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en waarbij de ruimtelijke uitstraling met de 

woonfunctie in overeenstemming is, zoals arts, notaris of advocaat; evenwel met uitzondering van 

prostitutie;

1.5  Aanbouw

Een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, waarmee het in directe 

verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, maar er functioneel onderdeel van 

uitmaakt.

1.6  Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.7  Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.8  Aaneengebouwde woning

Een woning die onderdeel uitmaakt van minimaal drie aaneengebouwde woningen.
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1.9  Archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden.

1.10  Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.11  Bebouwingspercentage

Een aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak en/of bouwperceel aangeeft dat maximaal 

mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald.

1.12  Bed & breakfast

Kleinschalige overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch 

en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is een aan het wonen 

ondergeschikte functie, gevestigd in een woonhuis of bijhuis en wordt gerund door de eigenaren van het 

betreffende huis.

1.13  Bedrijf

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 

installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 

verbonden beroepen daaronder niet begrepen.

1.14  Bestaand

bij bebouwing: bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een voor dat tijdstip verleende 

vergunning;

bij gebruik: gebruik zoals dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.15  Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.16  Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17  Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw of ander bouwwerk met een dak en 

dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.18  Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk.
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1.19  Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.20  Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 

uitsluiting van zolder en kelder.

1.21  Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is 

toegelaten.

1.22  Bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.23  Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.24  Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.25  Dakkapel

Een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich tussen de dakgoot en de nok van een 

dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de 

constructie in het dakvlak is geplaatst.

1.26  Eerste bouwlaag

De bouwlaag op de begane grond van een hoofdgebouw, niet zijnde een souterrain of kelder.

1.27  Erf

Gebied ten behoeve van erfbebouwing.

1.28  Erker

Een ondergeschikte uitbouw aan de voor of zijkant van de woning die strekt ter vergroting van het 

woongenot. Een erker is aan drie zijden geheel of gedeeltelijk voorzien van glas.
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1.29  Escortbedrijf

Het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof die bedrijfsmatig is, prostitutie aanbieden door een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend, zoals 

escortservices en bemiddelingsbureaus.

1.30  Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.

1.31  Gestapelde woning

Een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 

omvat al dan niet met daarbij behorende bergingen waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, 

al dan niet direct vanaf het voetgangersniveau, gewaarborgd is.

1.32  Hoofdgebouw

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn architectonische verschijningsvorm en functie als het 

belangrijkste gebouw valt aan te merken;

1.33  Horeca 

Het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, al dan niet in samenhang 

met het bedrijfsmatig verschaffen van logies en/of het exploiteren van zaalaccommodatie;

1.34  Huishouden

Een persoon of groep personen die een (duurzame) gemeenschappelijke huishouding voert. Indien het 

huishouden uit twee of meer personen bestaat, betreft het een leefvorm of samenlevingsvorm met een 

continuïteit in de samenstelling en een onderlinge verbondenheid. Kenmerken van de continuïteit in de 

samenstelling en een onderlinge verbondenheid zijn:

voor onbepaalde tijd samenleven;

een ieder neemt deel aan het gezinsleven, bijvoorbeeld samen eten en verdeling huishoudelijke 

taken;

eigen kamer, maar gemeenschappelijk sanitair, keuken en woonkamer;

personen worden niet door instelling geplaatst, er vindt geen behandelingstraject plaats. 

Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere woonvormen vallen niet onder het begrip 'huishouden'. 

1.35  Maaiveld

De gemiddelde hoogte van het terrein, grenzende aan de gevels, op het tijdstip van het van kracht 

worden van het bestemmingsplan;

1.36  Maatschappelijke voorzieningen

Educatieve, sociale, medische, culturele, religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen en 

voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening alsmede soortgelijke voorzieningen, of een 

combinatie daarvan, alsook ondersteunende horeca, detailhandel, sport en recreatieve voorzieningen ten 

dienste van deze voorzieningen;

 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept) 7



1.37  NAP

Normaal Amsterdams Peil;

1.38  Normaal onderhoud, gebruik en beheer

Werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden en bouwwerken, 

waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

1.39  Parkeernormenbeleid

De door de gemeente Bloemendaal vastgestelde Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 

2019, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze notitie;

1.40  Parkeervoorzieningen

Elke, al dan niet overdekte, stallingsgelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd verkeer;

1.41  Peil

a. Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de 

weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende maaiveld, ter plaatse van 

de naar het openbaar toegankelijke gebied gerichte grens van het bouwvlak;

c. voor een woonwagen, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de gemiddelde 

hoogte van de bestaande verharding van de standplaats;

d. voor een bouwwerk ten behoeve van spoorwegdoeleinden: de bovenkant van de spoorstaaf;

1.42  Perceelsgrens

Een grenslijn tussen (bouw)percelen onderling;

1.43  Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding.

1.44  Seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 

bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 

plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 

parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.45  Seksuele dienstverlening

Een bedrijfsmatige activiteit gericht op het verrichten van seksuele handelingen en/of het verrichten van 

erotisch/pornografische vertoningen;
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1.46  Uitbouw

Een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 

gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.47  Voorgevel

De naar de weg en/of fiets- en voetpad gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft 

met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig dient te worden 

aangemerkt.

1.48  Voorgevellijn

Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen.

1.49  Voorgevelrooilijn

De naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde grens van het bouwvlak, of indien het een bouwvlak 

betreft met meer dan één naar de weg gekeerde grenzen, die grens die kennelijk als zodanig moet 

worden aangemerkt;

1.50  Vrijstaande woning

Een hoofdgebouw zonder gemeenschappelijke wand(en) met een ander hoofdgebouw;

1.51  Wet/wettelijke regelingen

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., 

dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van 

het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.

1.52  Woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een huishouden, niet zijnde een 

wooneenheid in een intramurale zorginstelling.

1.53  Zorgwoning

Een zelfstandige woning voor mensen met een zorgbehoefte waar thuis verzorging en begeleiding wordt 

geleverd. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel. De goothoogte wordt gemeten daar waar de goot het hoogst is.

2.3  De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, trappenhuizen, 

liftkokers, installaties t.b.v. het reinigen van het gebouw (glazen wassen) en naar de aard daarmee gelijk 

te stellen bouwonderdelen.

2.5  De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6  De verticale diepte van een bouwwerk

De diepte van een bouwwerk, gemeten vanaf het peil tot aan het diepste punt van het gebouw.

2.7  De afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

Tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 

afstand het kortst is.

2.8  Bruto vloeroppervlak (BVO)

De bruto vloeroppervlakte van de ruimte(n) van een gebouw wordt gemeten op vloerniveau langs de 

buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie en/of het hart van de 

gemeenschappelijke scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen over alle 

bouwlagen van het gebouw, met uitzondering van parkeergarages en/of bergingen bij gestapelde 

woningen.
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2.9  Bebouwd grondoppervlak (BGO)

Het bebouwd grondoppervlak wordt gemeten tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 

scheidsmuren die de betreffende ruimte(n) omhullen.

2.10  De horizontale diepte van een gebouw

De diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd.

2.11  De breedte van een gebouw

Gemeten tussen de buitenkanten van twee tegenover elkaar gelegen zijgevels van hetzelfde gebouw 

en/of het hart van de twee tegenover elkaar gelegen scheidsmuren die de desbetreffende ruimte(n) 

omhullen.

2.12  De oppervlakte van een overkapping

Tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.

2.13  Meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) 

verbeelding.

 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept) 11



Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. bermen en beplanting;

c. fiets- en voetpaden en toegangswegen;

d. parkeervoorzieningen;

met daarbij behorende:

e. speelvoorzieningen;

f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

g. extensief recreatief medegebruik;

h. nutsvoorzieningen;

i. straatmeubilair.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in de gronden met mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:

a. gebouwen ten behoeve van de waterhuishouding met een maximum oppervlakte van 5 m² en een 

bouwhoogte van maximaal 2,5 meter;

b. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen met een maximale grondoppervlakte van 5 m² en een 

maximale bouwhoogte van 3 meter;

3.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 4 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,20 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de verlichting en bewegwijzering mag niet meer 

dan 9 meter bedragen;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 9 meter 

bedragen.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en pleinen;

b. parkeervoorzieningen;

c. fiets- en voetpaden;

d. nutsvoorzieningen;

met daarbij behorende:

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. straatmeubilair;

g. groenvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in de gronden met mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:

a. gebouwen ten behoeve van de waterhuishouding met een maximum oppervlakte van 5 m² en een 

bouwhoogte van maximaal 2,5 meter;

b. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen met een maximale grondoppervlakte van 5 m² en een 

maximale bouwhoogte van 3 meter.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 9 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer mag niet meer dan 9 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 1,20 meter bedragen;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 9 meter 

bedragen.
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Artikel 5  Woongebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in een woning, met dien verstande dat het aantal woningen dient te voldoen aan het bepaalde 

in lid 9.1;

met daarbij behorende:

b. tuinen, terreinen en erven;

c. fiets- en voetpaden en toegangswegen;

d. parkeervoorzieningen;

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. het maximum bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak bedraagt zoals is aangegeven ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)';

b. de maximum bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt zoals is aangegeven ter plaatste van de 

aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'.

5.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Op of in de gronden mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en van erf- en 

terreinafscheidingen die naar het openbaar toegankelijk gebied zijn gericht, mag niet meer dan 1 

meter bedragen;

b. achter de voorgevelrooilijn mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2 

meter bedragen, mits de erf- of terreinafscheidingen niet naar het openbaar toegankelijk gebied zijn 

gericht;

c. de bouwhoogte van toegangshekken voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1,50 meter bedragen;

d. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag ten hoogste 6 meter bedragen;

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 3 meter bedragen;

f. de bouw van open zwembaden is niet toegestaan;

g. de bouw en aanleg van tennisbanen is niet toegestaan.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 4

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ' Waarde - Archeologie 4 ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor:

a. het behoud en de bescherming van de te verwachten archeologische waarden van de gronden.

6.2  Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 6.1 aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels 

is bepaald, geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:

a. ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, ten behoeve van het bepaalde in de overige regels, 

waarbij de bestaande oppervlakte van het gebouw, gelegen op minder dan 1 meter boven peil, niet 

wordt vergroot of veranderd;

b. de bouw van een (bij)gebouw of een uitbreiding van een bestaand gebouw van ten hoogste 250 m² 

en graafwerkzaamheden dieper dan 50 centimeter.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen 

van het bepaalde in lid 6.2 en kan worden toegestaan dat wordt gebouwd ten dienste van en conform de 

(basis)bestemming, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden 

verstoord.

b. wanneer uit het onderzoek zoals bedoeld in 6.3 onder a blijkt dat archeologische waarden kunnen 

worden verstoord kan het bevoegd gezag de volgende voorwaarden verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in 

de bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet 

aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. Indien uit het in lid 6.3 onder a genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de bouwvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk 

is om deze door de in lid 6.3 onder b genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de 

vergunning geweigerd.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

6.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag op de in lid 

6.1 bedoelde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 250 m² of meer bedraagt;

b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden 

en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 250 m² of 

meer bedraagt;

c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de 

oppervlakte 250 m² of meer bedraagt;
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d. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;

e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 250 m² of meer bedraagt 

waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter bedraagt en de betreffende leiding geen 

vervanging is van een reeds aanwezige leiding;

f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan niet als bos zijn 

bestemd, zulks indien de oppervlakte 250 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een 

grotere diepte dan 50 centimeter;

g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 

250 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;

h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 250 m² of meer bedraagt en de 

bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;

i. het scheuren van grasland, zulks indien de oppervlakte 250 m² of meer bedraagt en de bodem 

verstoren op een grotere diepte dan 50 centimeter;

j. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 centimeter, waartoe ook wordt 

gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks 

indien de oppervlakte 250 m² of meer bedraagt.

6.4.2  Uitzonderingen

Het in 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, en werkzaamheden, welke:

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd 

op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.

6.4.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 6.4.1  zijn slechts toelaatbaar, indien mede op basis 

van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden 

geschaad.

6.4.4  Advies

Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in lid 6.4.1 advies in bij een ter zake deskundige.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Overschrijding bouwgrenzen

a. De in deze regels opgenomen regels ten aanzien van bouwgrenzen en bestemmingsgrenzen zijn 

niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot:

1. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;

2. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 

ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de gevelrooilijn niet meer dan 12 

cm bedraagt;

3. gevel- en kroonlijsten, oversterkende daken en overbouwingen, mits zij de voorgevelrooilijn met 

niet meer dan 50 cm overschrijden;

4. erkers, balkons, galerijen en luifels mits zij de bouw- en bestemmingsgrens met niet meer dan 

1 meter overschrijden;

5. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouw- en 

bestemmingsgrenzen met niet meer dan 1 meter overschrijden;

6. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen 

enkele stand de voorgevelrooilijn met meer dan 1 meter overschrijden;

7. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen;

8. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties.

b. Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen de 

voor dat gebouw toegestane maximale bouwhoogte met niet meer dan 5 meter overschrijden;

c. Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet hoger 

zijn dan 3,50 meter, gemeten vanaf de bovenkant van de dakconstructie, en mogen geen grotere 

oppervlakte hebben dan 40% van de vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop 

zij worden geplaatst;

d. Overige ondergeschikte dakopbouwen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen geen grotere 

oppervlakte hebben dan 20% van het bouwvlak en mogen de voor dat gebouw toegestane maximale 

bouwhoogte met niet meer dan 3 meter overschrijden;
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Aantal woningen

Binnen het plangebied zijn maximaal 80 woningen toegestaan. 

9.2  Parkeernormen

9.2.1  Aanbrengen ruimte voor parkeren

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw en/of 

bouwwerk en/of voor het veranderen van de functie van een bouwperceel, staat vast dat voldoende 

parkeergelegenheid overeenkomstig het Parkeernormenbeleid , zoals dat geldt ten tijde van de 

ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning, wordt gerealiseerd.

9.2.2  Aanbrengen ruimte voor laden/lossen

Indien de bestemming van een gebouw of bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan 

ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien 

aan, in of onder dat gebouw of bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat 

gebouw of bouwwerk behoort.

9.2.3  Beleidsregels

Het bevoegd gezag past de in lid 9.2.1 en 9.2.2 genoemde regels toe met inachtneming van de 

parkeernormen uit de 'Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019' of een wijziging of 

opvolger van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning.

9.2.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken 

van gronden of bouwwerken waarbij niet in voldoende mate ruimte is aangebracht en in stand wordt 

gehouden op eigen terrein voor het genoemde in lid 9.2.1  en 9.2.2 overeenkomstig de beleidsregels als 

bedoeld in lid 9.2.3.

9.2.5  Afwijken

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 en 9.2.2 

overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 9.2.3.

9.3  Strijdig gebruik

9.3.1  Strijdig gebruik onbebouwde gronden

Onder een gebruik van onbebouwde gronden in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.1, lid 

1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt in ieder geval verstaan:

a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;

b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en 

vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

d. het gebruik ten behoeve van een sport- of wedstrijdterrein, zweefvliegveld, dagcamping, lig- of 

speelweide met dien verstande dat dit verbod niet geldt wanneer er sprake is van een evenement.
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9.3.2  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt in ieder geval verstaan het gebruik ten behoeve van 

een seksinrichting, een escortbedrijf en voor detailhandelsdoeleinden.

9.4  Uitzonderingen strijdig gebruik

Het bepaalde in 9.3.1 is niet van topeassing op:

a. het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of het 

normale onderhoud van de gronden;

b. het tijdelijk gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum 

van 3 evenementen per jaar en een duur van ten hoogste 15 dagen per evenement, het opbouwen en 

afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan van de in het plan genoemde regels een omgevingsvergunning voor het afwijken 

van het bestemmingsplan verlenen voor:

a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen van openbaar nut, zoals 

transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, gasdrukregel- en meetstations, en 

wachthuisjes voor verkeersdiensten mits deze niet groter zijn dan 50 m³ en de goothoogte niet meer 

bedraagt dan 3 meter;

b. het oprichten van voorzieningen ten dienste van de telecommunicatie of het ontvangen en zenden 

van radio- en televisiesignalen, voor zover deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen 

zijn en mits de zendinstallatie:

1. een masthoogte heeft die boven het maaiveld niet meer bedraagt dan 40 meter;

2. in de vorm van een open constructie wordt gerealiseerd;

3. door meerdere operators wordt medegebruikt;

4. de daarbij behorende apparatuurkasten ingepast worden in het landschap;

5. de cultuurhistorische, de natuur- en/of de landschappelijke waarden niet onevenredig worden 

aangetast;

c. de overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen. De overschrijdingen mogen echter niet meer 

dan 1,50 meter bedragen en geen vergroting van het bestemmingsvlak inhouden;

d. het aanpassen van het beloop of het profiel van wegen indien de verkeersafwikkeling, de 

verkeersveiligheid en/of de parkeerdruk daartoe aanleiding geeft en de bestemmingsgrens niet meer 

dan 5 meter wordt overschreden.

10.2  Voorwaarden aan het verlenen van afwijking

a. De in 10.1 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. De in 10.1 onder c genoemde afwijking mag voorts slechts worden verleend indien zulks in het 

belang is van een technisch of esthetisch betere realiseren van bouwwerken dan wel voor zover 

zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, en hierdoor:

1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

2. de structurele opzet van het plan hierdoor niet aanmerkelijk zal worden aangetast;

3. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk wordt aangetast;

4. de cultuurhistorische, de natuur- en/of de landschappelijke waarden niet onevenredig worden 

aangetast;

c. het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een verzoek om afwijking ten aanzien 

van het bepaalde in 10.2 onder b, sub 2, 3 en 4 advies in bij een of meerdere ter zake deskundigen.
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

11.1  Algemeen

Het bevoegd is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd het 

plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op:

a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van ten 

hoogste 150 m³ en een goothoogte van ten hoogste 3 meter, dit voor zover deze op grond van artikel 

10 niet kunnen worden gebouwd;

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel bestemmingsgrenzen, 

bouwgrenzen en bouwvlakken en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken 

dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, op voorwaarde, dat de oppervlakte van 

het betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan wel bouwvlak niet wordt vergroot.

22 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept)



Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 

dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten. 

d. Sub a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Blekersveld'.
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Bijlage 1  Verkeerskundige toets
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Memo 
 

Aan : Robin Feijten, BRO 

C.c. : - 

Van : Johan Eggink, Mobycon 

Betreft : Verkeerskundige toetsing Blekersveld Bloemendaal 

Datum : 28 juli 2021 

Kenmerk : M07156-M-E2 

 
 
 
Inleiding 
Op de locatie Blekersveld in Bloemendaal worden in eerste instantie 30 tijdelijke woningen 
gerealiseerd. Op termijn bestaan er plannen om op deze locatie 80 permanente sociale 
huurwoningen mogelijk te maken.  
 
Naar aanleiding van deze ontwikkeling heeft u ons gevraagd om een verkeerskundige toetsing uit 
te voeren waarbij de 80 permanente woningen die op termijn worden gerealiseerd als 
uitgangspunt worden gehanteerd en daarbij de volgende aspecten te onderzoeken:  
• huidige verkeersintensiteiten (eventueel d.m.v. telling);  
• verkeersafwikkeling van ontwikkeling. 
 
Uitgevoerde onderzoek 
Voor de verkeerskundige toetsing hebben wij de volgende stappen doorlopen: 
• stap 1: inventarisatie huidige verkeersintensiteiten; 
• stap 2: berekenen verkeersgeneratie; 
• stap 3: in kaart brengen toekomstige verkeersafwikkeling;  
• stap 4: toetsen toekomstige verkeersafwikkeling na oplevering ontwikkeling; 
• stap 5: toetsen toekomstige verkeersafwikkeling in 2030. 
 
In figuur 1 is de locatie van de ontwikkeling binnen de gemeente Bloemendaal weergegeven. 



 

 
Figuur 1. Locatie ontwikkeling binnen gemeente Bloemendaal 

Stap 1: inventarisatie verkeersintensiteiten 2021 en 2030 
Voor de inventarisatie van de verkeersintensiteit in het gebied is gekeken naar de wegen 
Blekersveld, Willem de Zwijgerlaan, Dompvloedlaan en Bloemendaalseweg. Voor Blekersveld geldt 
dat het gaat om een erftoegangsweg (ETW), de andere drie wegen zijn gebiedsontsluitingswegen 
(GOW).  
 
Voor Blekersveld geldt dat er geen telgegevens van de intensiteit bekend zijn. Gezien het gaat om 
een ETW waar enkel een kleine woonwijk gebruik van maakt, is er voor gekozen om de huidige 
intensiteit van deze weg als nihil te beschouwen. De telgegevens van de Willem de Zwijgerlaan uit 
2004 en de Dompvloedlaan uit 2003 hebben we ontvangen van de gemeente Bloemendaal. De 
gegevens van de Bloemendaalseweg zijn afkomstig uit het ‘Verkeerscirculatieplan 2017’. Alle 
verzamelde gegevens betreffen etmaalintensiteiten op weekdagen. De intensiteiten van de 
genoemde jaren hebben we opgehoogd met een autonome groei van 1,55%1 om die van het 
huidige jaar (2021) te bepalen.  
 
 

 
1 Bron: ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en 
Leefomgeving’ van Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), scenario hoog 
voor periode 2018 tot en met 2030 



 

Om de intensiteiten van de GOW te kunnen toetsen worden de gegevens van de intensiteiten van 
weekdagen in mvt/etmaal omgerekend naar werkdagen in mvt/etmaal. Voor deze berekening is 
gekozen voor een factor 1,11 naar aanleiding van de CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig 
parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, waarbij weekdagen in mvt/etmaal x 1,11 
leidt tot de werkdagen in mvt/etmaal. Op deze manier wordt het scenario met het meeste verkeer 
berekend, gezien verwacht wordt dat het woon-werkverkeer een groot aandeel heeft in het 
autogebruik.  
 
De volgende tabellen tonen de uiteindelijk tot stand gekomen intensiteiten voor respectievelijk de 
jaren 2021 en 2030.  
 
Wegvak Van Naar Soort weg Werkdagetmaal (mvt) 

Blekersveld Ontwikkeling Dompvloedlaan ETW30 Nihil 

Blekersveld Dompvloedlaan Ontwikkeling ETW30 Nihil 

Willem de Zwijgerlaan Dompvloedlaan N200 GOW50 2.645 

Willem de Zwijgerlaan N200 Dompvloedlaan GOW50 2.645 

Dompvloedlaan Blekersveld Bloemendaalseweg GOW50 2.960 

Dompvloedlaan Bloemendaalseweg Blekersveld GOW50 2.960 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan N200 GOW50 5.599 

Bloemendaalseweg N200 Dompvloedlaan GOW50 5.599 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan Busken Huëtlaan GOW50 5.651 

Tabel 1. Werkdagintensiteiten 2021 in aantal mvt/etmaal 

Wegvak Van Naar Soort weg Werkdagetmaal (mvt) 

Blekersveld Ontwikkeling Dompvloedlaan ETW30 Nihil 

Blekersveld Dompvloedlaan Ontwikkeling ETW30 Nihil 

Willem de Zwijgerlaan Dompvloedlaan N200 GOW50 3.038 

Willem de Zwijgerlaan N200 Dompvloedlaan GOW50 3.038 

Dompvloedlaan Blekersveld Bloemendaalseweg GOW50 3.399 

Dompvloedlaan Bloemendaalseweg Blekersveld GOW50 3.399 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan N200 GOW50 6.430 

Bloemendaalseweg N200 Dompvloedlaan GOW50 6.430 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan Busken Huëtlaan GOW50 6.490 
Tabel 2. Werkdagintensiteiten 2030 in aantal mvt/etmaal 

Stap 2: Berekenen verkeersgeneratie  
In deze stap hebben we de verkeersgeneratie van de ontwikkeling berekend op basis van de 
CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. We 
zijn daarbij uitgegaan van 80 appartementen voor sociale huur, waarvoor de gegevens van het 
CROW-type ‘Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur)’ zijn gebruikt. De gemeente 
Bloemendaal heeft een gemiddelde omgevingsadressendichtheid, waarbij het specifieke gebied 
Overveen – waar de ontwikkeling plaatsvindt – een stedelijkheidsgraad van ‘sterk stedelijk’ heeft. 
Dit is gebaseerd op de ‘Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019’. Naar 
aanleiding van deze gegevens is het gemiddelde kengetal van 3,6 gebruikt. 
 



 

De CROW-publicatie geeft de verkeersgeneratie aan voor een gemiddelde weekdag. In deze 
toetsing rekenen we met gemiddelde werkdagen, aangezien maximaal acceptabele intensiteiten 
voor een wegvak aan worden gegeven in intensiteiten per werkdag. Om de vermelde kencijfers 
om te rekenen naar gemiddelde verkeersgeneratie per werkdagetmaal, dienen ook deze met een 
factor 1,11 vermenigvuldigd te worden (bron: CROW-publicatie Toekomstbestendig parkeren).  
 
Uiteindelijk levert dit de volgende verkeersgeneratie op: 
 

Naam ontwikkeling Werkdagetmaal (mvt) 

Sociale huur appartementen 320 

Verkeersgeneratie 320 
Tabel 3. Verkeersgeneratie nieuwe functie in aantal mvt/etmaal 

Stap 3: In kaart brengen toekomstige verkeersafwikkeling  
In deze stap wordt het berekende extra verkeer verdeeld over de verschillende wegen en geven 
we de toekomstige verkeersintensiteiten na realisatie van de ontwikkeling weer. De verdeling van 
het verkeer is gebaseerd op onderbouwde aannames, welke we verderop in deze stap beschrijven. 
 

Verdeling verkeer over omliggende wegennet 
De ontwikkeling zal worden ontsloten via Blekersveld, hier maakt 100 procent van het verkeer 
gebruik van. Vervolgens verspreidt het verkeer zich over verschillende wegen. De volgende figuur 
toont de verwachte verdeling van het verkeer, voor zowel het in- als uitgaande verkeer. De 
gemaakte keuzes lichten we daarna verder toe.  
 

 
Figuur 2. Verdeling verkeersgeneratie  

We doen de aanname dat 65 procent van het verkeer vanaf Blekersveld richting de Willem de 
Zwijgerlaan rijdt, gezien deze aansluit op een belangrijke uitvalsweg richting het omliggend 
stedelijk gebied in zuidelijke, oostelijke en noordoostelijke richting.  
 



 

De overige 35 procent van het verkeer maakt gebruik van de Dompvloedlaan, die toegang geeft 
tot noordelijke, westelijke en zuidwestelijke omliggende gebieden. Dit verkeer zal zich bij 
aankomst op de Bloemendaalseweg opsplitsen in 10 procent richting de N200 en 25 procent 
richting de Busken Huëtlaan.  
 
Verkeersintensiteiten na oplevering ontwikkeling  
De verkeersgeneratie die wij in stap 2 hebben berekend, hebben we volgens de beschreven 
uiteindelijke verdeling toegedeeld aan het wegennet en verwerkt in zowel de intensiteiten van het 
jaar 2021 als het jaar 2030. In de volgende tabel zijn de intensiteiten na oplevering van de 
ontwikkeling voor het jaartal 2021 te zien. Verderop gaan we in op het jaartal 2030. 
 
Wegvak Van Naar Werkdagetmaal (mvt) 

Blekersveld Ontwikkeling Dompvloedlaan 320 

Blekersveld Dompvloedlaan Ontwikkeling 320 

Willem de Zwijgerlaan Dompvloedlaan N200 1.320 

Willem de Zwijgerlaan N200 Dompvloedlaan 1.320 

Dompvloedlaan Blekersveld Bloemendaalseweg 3.060 

Dompvloedlaan Bloemendaalseweg Blekersveld 3.060 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan N200 5.631 

Bloemendaalseweg N200 Dompvloedlaan 5.631 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan Busken Huëtlaan 5.731 

Bloemendaalseweg Busken Huëtlaan Dompvloedlaan 5.731 
Tabel 4. Werkdagintensiteiten 2021 in aantal in mvt/etmaal na oplevering ontwikkeling 

Stap 4: Toetsen toekomstige verkeersafwikkeling na oplevering ontwikkeling 
In deze stap hebben we getoetst of de berekende verkeersintensiteiten uit stap 3 voor knelpunten 
zorgen in het omliggende wegennet en op de kruispunten.  
 
Toekomstige verkeersafwikkeling op wegvakniveau 
Om eventuele knelpunten op wegvakniveau te berekenen, hebben we voor elk wegvak de 
verhouding tussen de intensiteiten en de maximaal acceptabele intensiteiten berekend. In het 
beleid van gemeente Bloemendaal ligt de maximale acceptabele intensiteit van ETW op 4000 
motorvoertuigen per etmaal en voor GOW tussen 4.000 – 15.000 motorvoertuigen per etmaal, zie 
‘Actualisatie Verkeerscirculatieplan gemeente Bloemendaal’. We zijn daarom uitgegaan van een 
maximale acceptabele intensiteit van 4000 motorvoertuigen per etmaal op de genoemde ETW en 
15.000 motorvoertuigen per etmaal op de genoemde GOW. 
 
Daarnaast hebben wij de volgende criteria aangehouden: 
 

Verhouding intensiteit vs. 
max. acceptabele intensiteit 

Betekenis 
    

< 80%  geen (doorstromings-/leefbaarheids)knelpunt voor de omgeving 

≧ 80 % – < 100 %  beginnend (doorstromings-/leefbaarheids)knelpunt voor de omgeving 

≧ 100% (doorstromings-/leefbaarheids)knelpunt   
Tabel 5. Betekenissen verhoudingen intensiteit vs. maximaal acceptabele intensiteit 



 

De volgende tabel geeft de uitkomsten op basis van bovenstaande toetsingscriteria weer voor de 
verschillende wegvakken op basis van de op aannames gebaseerde verdeling.  
 

Wegvak Van Naar 

Werkdagetmaal 
(mvt) voor 
oplevering 
ontwikkeling 

Werkdagetmaal 
(mvt) na 
oplevering 
ontwikkeling 

Blekersveld Ontwikkeling <-> Dompvloedlaan x x 

Willem de Zwijgerlaan Dompvloedlaan <-> N200 15% 18% 

Dompvloedlaan Blekersveld <-> Bloemendaalseweg 39% 41% 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan <-> N200 75% 75% 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan <-> Busken Huëtlaan 75% 76% 
Tabel 6. Verhoudingen intensiteit vs. maximaal acceptabele intensiteit 2021 

Op basis van de gegevens uit tabel 6 concluderen we dat de bouw van de ontwikkeling slechts tot 
kleine verschillen zal leiden in de verhouding tussen intensiteit versus maximaal acceptabele 
intensiteit. Zo is er op de Willem de Zwijgerlaan een verschil van 3% en op de andere wegen een 
verschil van 2% of minder. Verder tonen de gegevens dat op alle wegvakken – zowel voor als na 
de oplevering van de ontwikkeling – de waarden lager zijn dan 80% en er dus geen doorstromings- 
en veiligheidsproblemen (zullen) optreden. 

 
Toekomstige verkeersafwikkeling op kruispuntniveau 
Voor het bepalen van eventuele knelpunten op kruispunten, gelden andere theoretische waarden 
dan voor wegvakken. Deze waarden zijn afhankelijk van het kruispunttype. De belangrijkste 
kruispunten rondom de ontwikkeling zijn voorrangskruispunten en zijn: 
1. Blekersveld – Dompvloedlaan; 
2. Dompvloedlaan – Bloemendaalseweg. 

 
Voor bovengenoemde kruispunten geldt dat bij kruispunt 1 de Dompvloedlaan een voorrangsweg 
is en bij kruispunt 2 de gebruikers van de Bloemendaalseweg voorrang hebben. We hebben de 
kruispuntafwikkeling van elk van de kruispunten getoetst door na te gaan wat het aantal 
motorvoertuigen per minuut is op de voorrangswegen. Op deze manier wordt inzichtelijk of er 
genoeg ruimte overblijft voor gebruikers van de zijwegen om in te voegen. Voor de berekening zijn 
de voertuigaantallen op de voorrangsweg van het drukste spitsuur gehanteerd. Voor kruispunt 1 
zijn dit 311 voortuigen per uur, wat neerkomt op ongeveer 5 voertuigen per minuut en 11 
seconden tussen de voertuigen. Voor kruispunt 2 gaat het om 586 voertuigen per uur, wat 
neerkomt op ongeveer 10 voertuigen per minuut en ongeveer 6 seconden tussen de voertuigen. 
In beide gevallen blijft er genoeg ruimte over voor het verkeer van de zijwegen om in te voegen en 
levert de komst van de ontwikkeling geen problemen voor de genoemde kruispunten. 
 
Stap 5: Toetsen toekomstige verkeersafwikkeling in 2030 
Ook voor het jaar 2030 hebben we getoetst of de berekende verkeersintensiteiten na ontwikkeling 
voor knelpunten zorgen in het omliggende wegennet en op de kruispunten. 
 
Toekomstige verkeersafwikkeling 2030 op wegvakniveau 
De verwachte intensiteiten na realisatie ontwikkeling per wegvak zijn als volgt. 
 



 

Wegvak Van Naar Werkdagetmaal (mvt) 

Blekersveld Ontwikkeling Dompvloedlaan 320 

Blekersveld Dompvloedlaan Ontwikkeling 320 

Willem de Zwijgerlaan Dompvloedlaan N200 1.485 

Willem de Zwijgerlaan N200 Dompvloedlaan 1.485 

Dompvloedlaan Blekersveld Bloemendaalseweg 3.497 

Dompvloedlaan Bloemendaalseweg Blekersveld 3.497 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan N200 6.462 

Bloemendaalseweg N200 Dompvloedlaan 6.462 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan Busken Huëtlaan 6.570 

Bloemendaalseweg Busken Huëtlaan Dompvloedlaan 6.570 
Tabel 7. Werkdagintensiteiten 2030 aantal in mvt/etmaal na oplevering ontwikkeling 

De volgende tabel toont de verhouding tussen de verwachte intensiteiten voor het jaar 2030 en 
de maximaal acceptabele intensiteiten. 
 

Wegvak Van Naar 

Werkdagetmaal 
(mvt) voor 
oplevering 
ontwikkeling 

Werkdagetmaal 
(mvt) na 
oplevering 
ontwikkeling 2030 

Blekersveld Ontwikkeling <-> Dompvloedlaan x x 

Willem de Zwijgerlaan Dompvloedlaan <-> N200 17% 20% 

Dompvloedlaan Blekersveld <-> Bloemendaalseweg 45% 47% 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan <-> N200 86% 86% 

Bloemendaalseweg Dompvloedlaan <-> Busken Huëtlaan 87% 88% 
Tabel 8. Verhoudingen intensiteit vs. maximaal acceptabele intensiteit 2030 

We concluderen uit de gegevens van tabel 8 dat de Bloemendaalseweg in 2030 te maken krijgt 
met beginnende (doorstromings-/leefbaarheids)knelpunten voor de omgeving, te zien aan het 
percentage tussen de 80% en 100%. Echter laten de gegevens ook zien dat de bouw van de 
ontwikkeling weinig veranderingen aanbrengt in de verhouding intensiteit versus maximaal 
acceptabele intensiteit. Op de Bloemendaalseweg is een minimaal verschil te zien in de verhouding 
intensiteit versus maximaal acceptabele intensiteit, waardoor wij concluderen dat de bouw van de 
ontwikkeling geen noemenswaardige invloed heeft op de beginnende (doorstromings-
/leefbaarheids)knelpunten voor de omgeving.  
 
Toekomstige verkeersafwikkeling 2030 op kruispuntniveau 
Ook voor het jaar 2030 hebben we de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau bepaald. Hierbij 
geldt dat de aantallen op dezelfde manier zijn berekend als de verkeersafwikkeling van de 
kruispunten in 2021. Voor kruispunt 1 (Blekersveld – Dompvloedlaan) geldt dat de hoogste 
hoeveelheid motorvoertuigen per uur ligt op 362 voertuigen, wat neerkomt op ongeveer 6 
voertuigen per minuut en elke 10 seconden ongeveer 1 voertuig. Kruispunt 2 (Dompvloedlaan – 
Bloemendaalseweg) heeft daarnaast een aantal van 677 voertuigen per uur, waardoor er 11 
voertuigen per minuut passeren en elke 6 seconden 1 voertuig. Hierdoor is er bij beide kruispunten 
genoeg tijd voor het verkeer van de zijwegen om in te voegen. De bouw van de ontwikkeling zal 
dus ook in 2030 geen problemen opleveren voor de verkeersafwikkeling van de kruispunten. 
 



 

Conclusies 
De toekomstige intensiteiten hebben we aan de hand van de toename van de verkeersgeneratie 
inzichtelijk gemaakt en aan de hand hiervan de verkeersafwikkeling bepaald. Als gevolg van de 
ontwikkeling neemt de verkeersgeneratie in 2021 toe met 320 motorvoertuigen per etmaal. We 
hebben daarbij geconstateerd dat dit geen doorstroomknelpunten oplevert. In 2030 zijn er wel 
enkele beginnende (doorstromings-/leefbaarheids)knelpunten voor de omgeving gevonden op 
beide wegvakken van de Bloemendaalseweg. Deze zijn echter niet het gevolg van de bouw van de 
ontwikkeling, maar zullen ook zonder de realisatie van dit project ontstaan. Ook voor de 
onderzochte kruispunten geldt dat de bouw van de ontwikkeling geen problemen zal opleveren 
voor de afwikkeling van het verkeer. Daarmee concluderen we dat het aspect verkeer de 
ontwikkeling bij Blekersveld in Bloemendaal niet in de weg staat. 



Bijlage 2  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept) 13
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen  

Initiatiefnemer is voornemens om aan het Blekersveld in Overveen een woningbouwproject 

te realiseren. 

 

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai nodig. 

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 

Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied 

Bron: PDOK 

 

Op afbeelding 2 is de bestemmingsplanverbeelding van het beoogde plan weergegeven. Op 

deze verbeelding is niet aangegeven op welke posities de woningen exact gerealiseerd 

zullen worden, maar is er wel een maximale bouwhoogte van 12 meter en een maximum 

bebouwingpercentage van 40% vastgelegd. 
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Afbeelding 2. bestemmingsplanverbeelding van het beoogde plan 

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer ter plaatse van 

het plangebied weergegeven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek 

toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de 

conclusies opgenomen. 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. De omvang van de 

geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en 

hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  

 
Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van 

een weg 

 

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de N208 (70 km/u). Daarnaast zijn er een 

aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone. Deze wegen zijn alleen 

meegenomen in het kader van het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting. 

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde 

bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden 

voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 

Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh 

Ligging object Situatie* Waarde 

Stedelijk gebied  

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 63 dB 

vervangende nieuwbouw 68 dB 

Buitenstedelijk 

gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 53 dB 

agrarische bedrijfswoning 58 dB 

vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB 

vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg  63 dB 

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden. 

 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting 

vanwege een geluidgezoneerde weg bedraagt 63 dB. 

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden 

worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt 

hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer 

en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4: 

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB; 

- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer: 

o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB; 

o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB; 

o overige situaties: aftrek 2 dB. 

 

De toegestane snelheid op de N208 bedraagt 70 km/uur. De aftrek voor deze weg is daarom 

afhankelijk van de berekende geluidbelastingen. Uit de latere berekening blijkt de reductie 2, 

3 of 4 dB bedraagt. De aftrek varieert per beoordelingspunt, waardoor het niet mogelijk is om 

dit met een groepsreductie mee te nemen. De daadwerkelijke reductie zal tekstueel worden 

toegelicht. 

2.4. Weggegevens 

De gegevens van de omliggende wegen zijn afkomstig van verschillende wegbeheerders 

(zie ook bijlage I): 

• Intensiteiten en verdelingen van de N208 zijn gedownload van de website van de 

provincie Noord-Holland 

• Intensiteiten en verdelingen van de overige wegen in de omgeving zijn gebaseerd op 

tellingen en schattingen aangeleverd door de gemeente Bloemendaal 

 

De gebruikte intensiteiten zijn die van het planjaar 2031. Deze zijn verkregen door de 

bekende gegevens voor diverse jaren op te hogen met 1,0% per jaar. Alle intensiteiten zijn 

weergegeven in afbeelding 3.  
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Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten) 

 

Gegevens over het wegdek en de geluidsschermen van de N208 zijn verkregen uit de 

technische onderbouwing van het actieplan geluid van de provincie Noord-Holland versie 

1.3, opgesteld door dBvision op 3 maart 2014. De N208 is uitgevoerd met Microville, een 

dunne deklaag type A (W11). Het Blekersveld is uitgevoerd met een elementenverharding in 

keperverband (W9a). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). De 

invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.  

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.2, 

module RMW 2012. 

 

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 

1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende 

bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en 
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verhardingen. Dit geldt daarnaast voor het beoogde woongebied . De wegen, fietspaden, 

inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).  

 

De geluidbelasting in het beoogde woongebied  is op basis van geluidcontouren op 1,5 , 4,5 , 

7,5 en 10,5 meter in beeld gebracht. Verder zijn er aan de rand van het beoogde 

woongebied  losse rekenpunten aangebracht op  1,5 , 4,5 , 7,5 en 10,5 meter.  

 

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische 

gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare 

bronnen via internet. 

 

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. 

 

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, 

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. 

 

Op afbeeldingen 4 en 5 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.  

 

 
Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave  
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Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave 

 

  



 

  
   
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Blekersveld Overveen  
Datum: 30 juni 2021 ; Referentie: 20210423.Bv01.1  11 

 

3. REKENRESULTATEN 

3.1. Algemeen 

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg zijn separaat berekend. De geluidbelastingen 

zijn gepresenteerd door middel van: 

 

• Contour op het hele beoogde woongebied (1,5 , 4,5 , 7,5 en 10,5 meter hoogte) 

• Toetspunten op de randen van het beoogde woongebied (1,5 , 4,5 , 7,5 en 10,5 

meter hoogte) 

 

Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend 

(exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). 

3.2. Geluidbelastingen vanwege de N208 

Op de afbeeldingen 6, 7, 8 en 9 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Omdat 

de daadwerkelijke aftrek gebaseerd is op de rekenresultaten is in tabel 3 de gehanteerde 

aftrek per beoordelingspunt weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is 

opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) N208 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 
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Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) N208 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 

 

 
Afbeelding 8. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) N208 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 7,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 
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Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) N208 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 10,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 

 

Tabel 3. Rekenresultaten N208 toetspunten randen beoogde woonbestemming 

Naam Hoogte 
(m) 

Lden 
(dB) 

Aftrek 
(dB) 

Lden (afgerond, 
inclusief aftrek) 

TP01_A 1,5 50,97 2 49 

TP01_B 4,5 58,08 2 56 

TP01_C 7,5 61,09 2 59 

TP01_D 10,5 61,51 2 60 

TP02_A 1,5 50,93 2 49 

TP02_B 4,5 57,81 2 56 

TP02_C 7,5 60,84 2 59 

TP02_D 10,5 61,32 2 59 

TP03_A 1,5 50,84 2 49 

TP03_B 4,5 57,55 2 56 

TP03_C 7,5 60,63 2 59 

TP03_D 10,5 61,10 2 59 

TP04_A 1,5 50,49 2 48 

TP04_B 4,5 57,17 4 53 

TP04_C 7,5 60,26 2 58 

TP04_D 10,5 60,78 2 59 
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TP05_A 1,5 50,45 2 48 

TP05_B 4,5 57,09 4 53 

TP05_C 7,5 60,10 2 58 

TP05_D 10,5 60,49 2 58 

TP06_A 1,5 50,69 2 49 

TP06_B 4,5 56,96 4 53 

TP06_C 7,5 59,86 2 58 

TP06_D 10,5 60,06 2 58 

TP07_A 1,5 51,68 2 50 

TP07_B 4,5 56,50 4 53 

TP07_C 7,5 59,12 2 57 

TP07_D 10,5 59,04 2 57 

TP08_A 1,5 51,61 2 50 

TP08_B 4,5 55,16 2 53 

TP08_C 7,5 57,45 4 53 

TP08_D 10,5 57,84 2 56 

TP09_A 1,5 50,20 2 48 

TP09_B 4,5 53,61 2 52 

TP09_C 7,5 55,14 2 53 

TP09_D 10,5 56,14 3 53 

TP10_A 1,5 48,92 2 47 

TP10_B 4,5 52,83 2 51 

TP10_C 7,5 54,40 2 52 

TP10_D 10,5 55,21 2 53 

TP11_A 1,5 49,07 2 47 

TP11_B 4,5 51,53 2 50 

TP11_C 7,5 53,28 2 51 

TP11_D 10,5 54,49 2 52 

TP12_A 1,5 50,31 2 48 

TP12_B 4,5 54,36 2 52 

TP12_C 7,5 56,71 4 53 

TP12_D 10,5 58,06 2 56 

 

 

Toetsing 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 59 dB op 10,5 meter hoogte aan de 

noordoostzijde van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op alle 

toetspunten overschreden (meerdere hoogtes). Hierbij wordt opgemerkt dat wanneer er 

woningen worden geplaatst de geluidbelasting door afscherming flink lager zullen uitvallen. 

 

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet 

overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in 

paragraaf 3.3. 
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3.3. Hogere waarden en maatregelen 

Een hogere waarde zal nodig zijn vanwege het geluid afkomstig van de N208. Het verlenen 

van hogere waarden wordt, op basis van de gehanteerde uitgangspunten in dit akoestisch 

onderzoek, mogelijk geacht. 

Ontheffingsbeleid 
Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht 

of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door: 

 

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek; 

2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening; 

3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels 

zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte). 

 

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van 

stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het 

bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.  

 

Bronmaatregelen 

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het 

aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus. 

 

Een meer geluidreducerend wegdek gaat niet gaat zorgen voor een situatie waarbij ter 

plaatse van de gewenste woningen sprake zal zijn van een geluidbelasting onder de 

voorkeursgrenswaarde, zeker wanneer wordt meegenomen dat de N208 reeds beschikt over 

een zeer stil wegdek (Microville). Daarbij wordt opgemerkt dat het vervangen van het 

wegdek niet reëel (financieel) is bij het realiseren van een woningbouwproject van deze 

omvang. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een 

afweging voor de wegbeheerder (provincie).  

 

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de 

verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn 

een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van een 

woningbouwproject van deze omvang vormt doorgaans geen aanleiding voor een 

uitgebreide verkeersstudie. 

 

Overdrachtsmaatregelen 

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg 

kan leiden tot lagere geluidniveaus. 

 

Het verhogen van het geluidsscherm dat momenteel gelegen is tussen het plangebied en de 

N208 zou kunnen leiden tot een vermindering van de geluidbelastingen ter plaatse van het 

plangebied. Echter is een dergelijk hoger scherm (overschrijdingen worden ook berekend op 
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een hoogte van 10,5 meter) stedenbouwkundig en landschappelijk niet inpasbaar. 

Bovendien zullen de kosten voor een hoger scherm niet in verhouding staan met het 

gewenste effect bij het beperken van de geluidbelasting bij een klein aantal woningen. Of het 

realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de 

wegbeheerder (provincie). 

 

Het verder verschuiven van de geplande woningen naar achteren gaat niet zorgen voor een 

situatie dat overal zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, aangezien in het hele 

plangebied overschrijdingen worden berekend. Daarnaast zou een dergelijke verschuiving 

het lastiger maken om het plangebied stedenbouwkundig aantrekkelijk te ontwikkelen. 

 

Maatregelen bij de ontvanger 

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de 

beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden 

met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen. 

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen 

Op afbeeldingen 10, 11, 12 en 13 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen (exclusief aftrek) 

weergegeven. De gecumuleerde geluidbelastingen geven inzicht in het te verwachten woon- 

en leefklimaat ter plaatse van het plangebied. 

 

 
Afbeelding 10. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 
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Afbeelding 11. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 

 

 

Afbeelding 12. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 7,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 
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Afbeelding 13. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 10,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 / 10,5 meter (losse rekenpunten) 

 

 

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat: 

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels. 

- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie 

hoofdstuk 3.4.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de 

cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2. 

3.4.1. Bouwbesluit 

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) 

uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- 

en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, 

inclusief wegen in een 30 km/uur zone.  

 

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB 

conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook 

paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”. 
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De karakteristieke geluidwering Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste 

gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB. 

 

Toetsing 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB ter plaatse van de 

noordoostelijke hoek van het plangebied. De vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k 

bedraagt dan maximaal 62 – 33 = 29 dB. Nader onderzoek naar de geluidwering van de 

desbetreffende geveldelen zal naar verwachting nodig zijn. Het bevoegd gezag zal dit te 

zijner tijd beslissen. 

3.4.2. Woon- en leefklimaat 

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de 

geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeeldingen 10 t/m 13 en in bijlage IV. Deze 

geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB ter plaatse van de noordoostelijke hoek van het 

plangebied. 

 

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren 

woning wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit 

bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven. 

 
Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerd Lden Classificering milieukwaliteit 

≤ 45 Zeer goed 

46 – 50 Goed 

51 – 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 – 65 Slecht 

> 65 Zeer slecht 

 

De geluidniveaus ter plaatse van het plangebied bedragen minimaal 49 dB aan de 

noordwestzijde en maximaal 63 dB aan de noordoostzijde van het plangebied. Hierbij wordt 

opgemerkt dat wanneer er woningen worden geplaatst de geluidbelasting door afscherming 

flink lager zullen uitvallen. De milieukwaliteit wordt als ‘Goed’ tot ‘Slecht’ beschouwd.  Naar 

verwachting is het goed mogelijk om ter plaatse van het plangebied een acceptabel woon- 

en verblijfsklimaat te creëren wanneer er in het ontwerp rekening wordt gehouden met 

wegverkeerslawaai. 
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4. CONCLUSIE 

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai ter plaatse van het 

plangebied aan het Blekersveld in Overveen berekend.  

 

Hogere waarden 

Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de N208 hogere waarden benodigd zijn. De berekende 

geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie 

paragraaf 3.4. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht. 

 

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat 

 

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai) 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB ter plaatse van het beoogde 

woongebied. Voor de geveldelen van beoogde woningen bedraagt de vereiste 

karakteristieke geluidwering Ga;k dan maximaal 62 - 33 = 29 dB. Nader onderzoek naar de 

geluidwering van de desbetreffende geveldelen zal naar verwachting nodig zijn. 

 

Woon- en leefklimaat 

De milieukwaliteit ter plaatse van het beoogde woongebied wordt geclassificeerd als ‘Goed’ 

tot ‘Slecht’. Naar verwachting is het goed mogelijk om ter plaatse van het plangebied een 

acceptabel woon- en verblijfsklimaat te creëren wanneer er in het ontwerp rekening wordt 

gehouden met wegverkeerslawaai. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 

kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar 

woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat. 
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BIJLAGE    I. GEGEVENS  
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Interpretatie verkeersgegevens

Willem de Zwijgerweg

Bron gegevens

Wegdektype Toelichting kleuren:

Snelheid Aangeleverde gegevens

Herkomstjaar gegevens Toegepaste gegevens

Planjaar

Autonome groei %

Autonome groei factor

Periode

licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 1283 28 14 1325 82,66 6,89 1678 37 18 1733 82,66 6,89 96,82% 2,12% 1,06% 100,0%

Avond (19.00-23.00 uur) 207 2 1 210 13,12 3,28 271 3 1 275 13,12 3,28 98,37% 1,09% 0,54% 100,0%

Nacht (23.00-07.00 uur) 67 0 0 68 4,22 0,53 88 0 0 88 4,22 0,53 99,15% 0,56% 0,28% 100,0%

Totaal werkdag 1557 31 15 1603 100,00 2036 40 20 2097 100,00

Dompvloedslaan

Bron gegevens

Wegdektype Toelichting kleuren:

Snelheid Aangeleverde gegevens

Herkomstjaar gegevens Toegepaste gegevens

Planjaar

Autonome groei %

Autonome groei factor

Periode

licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 2376 66 44 2487 80,69 6,72 3140 88 58 3286 80,69 6,72 95,55% 2,67% 1,78% 100,0%

Avond (19.00-23.00 uur) 431 21 0 452 14,67 3,67 570 28 0 597 14,67 3,67 95,36% 4,64% 0,00% 100,0%

Nacht (23.00-07.00 uur) 141 2 0 143 4,64 0,58 186 2 0 189 4,64 0,58 98,80% 1,20% 0,00% 100,0%

Totaal werkdag 2949 89 44 3082 100,00 3896 118 58 4072 100,00

Blekersveld

Bron gegevens

Wegdektype

Snelheid

Planjaar

N208 traject Zijlweg - Kleverlaan (richting noord)

Bron gegevens

Wegdektype Toelichting kleuren:

Snelheid Aangeleverde gegevens

Herkomstjaar gegevens Toegepaste gegevens

Planjaar

Autonome groei %

Autonome groei factor

Periode

licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 10718 513 80 11311 83,58 6,96 11958 573 89 12620 83,58 6,96 94,76% 4,54% 0,71% 100,0%

Avond (19.00-23.00 uur) 1578 25 4 1608 11,88 2,97 1761 28 5 1794 11,88 2,97 98,17% 1,57% 0,26% 100,0%

Nacht (23.00-07.00 uur) 582 23 10 615 4,54 0,57 650 26 11 686 4,54 0,57 94,66% 3,79% 1,55% 100,0%

Totaal werkdag 12879 562 94 13534 100,00 14369 627 104 15100 100,00

N208 traject Kleverlaan - Zijlweg (richting zuid)

Bron gegevens

Wegdektype Toelichting kleuren:

Snelheid Aangeleverde gegevens

Herkomstjaar gegevens Toegepaste gegevens

Planjaar

Autonome groei %

Autonome groei factor

Periode

licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal % %/uur licht middel zwaar totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 10307 516 70 10893 83,61 6,97 11499 576 78 12153 83,61 6,97 94,61% 4,74% 0,64% 100,0%

Avond (19.00-23.00 uur) 1395 24 2 1421 10,91 2,73 1556 26 3 1585 10,91 2,73 98,16% 1,67% 0,17% 100,0%

Nacht (23.00-07.00 uur) 665 37 11 714 5,48 0,68 742 42 13 796 5,48 0,68 93,17% 5,25% 1,58% 100,0%

Totaal werkdag 12367 578 84 13028 100,00 13797 644 94 14535 100,00

Verdelingen

Gemeente Bloemendaal

Elementenverharding in keperverband (W9a)

30 km/uur

Intensiteiten

2031

2031

1,0%

1,32

Intensiteiten autonome groei Verdelingen

Intensiteiten autonome groei Verdelingen

Gemeente Bloemendaal

30 km/uur

2003

Referentiewegdek (W0)

Gemeente Bloemendaal

Referentiewegdek (W0)

30 km/uur

2004

2031

1,0%

1,31

Intensiteiten

Geschatte intensiteit 

planjaar, inclusief plan 500

Verdelingen volgens Dompvloedslaan

Provincie Noord Holland

Dunne deklaag type A (W11)

70 km/uur

2020

2031

Intensiteiten autonome groei

1,0%

1,12

Intensiteiten

Provincie Noord Holland

Dunne deklaag type A (W11)

70 km/uur

2020

2031

1,0%

1,12

Intensiteiten Intensiteiten autonome groei Verdelingen
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BIJLAGE    II.  AFBEELDING REKENMODEL 
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BIJLAGE    III.  INVOERGEGEVENS REKENMODEL 

  



Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Definitieve woningen_V01

Model eigenschap

Omschrijving Definitieve woningen_V01
Verantwoordelijke De Roever
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door o.jansen op 15-4-2021
Laatst ingezien door o.jansen op 19-4-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 10,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Modeleigenschappen

Commentaar
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Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A))

WillmZwgWg Willem de Zwijgerweg 30 km/u      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W0  30  30
DompvldWeg Dompvloedweg 30 km/u      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W0  30  30
Blekerveld Blekersveld 30 km/u      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a  30  30
N208rchtZd N208 richting zuid N208 --      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W11  70  70
N208rchtNd N208 richting noord N208 --      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75   0 W11  70  70
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Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

WillmZwgWg  30  30  30  30  30  30  30   2097,00   6,89   3,28   0,53  96,82  98,37  99,15
DompvldWeg  30  30  30  30  30  30  30   4072,00   6,72   3,67   0,58  95,55  95,36  98,80
Blekerveld  30  30  30  30  30  30  30    500,00   6,72   3,67   0,58  95,55  95,36  98,80
N208rchtZd  70  70  70  70  70  70  70  14535,00   6,97   2,73   0,68  94,61  98,16  93,17
N208rchtNd  70  70  70  70  70  70  70  15100,00   6,96   2,97   0,57  94,76  98,17  94,66
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Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

WillmZwgWg   2,12   1,09   0,56   1,06   0,54   0,28
DompvldWeg   2,67   4,64   1,20   1,78 -- --
Blekerveld   2,67   4,64   1,20   1,78 -- --
N208rchtZd   0,74   1,67   5,25   0,64   0,17   1,58
N208rchtNd   4,54   1,57   3,79   0,71   0,26   1,55
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Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 8k

Scherm2     102677,29     489773,85 --      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
Scherm3     102816,38     489886,94 --      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
Scherm1     102714,45     489859,82      3,00      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
Scherm4     102825,24     489895,20      3,00      0,00 Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

TP01     102844,13     489989,45      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP02     102818,26     489972,34      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP03     102796,03     489955,50      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP04     102773,25     489937,84      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP05     102751,02     489919,25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee

TP06     102733,33     489904,72      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP07     102717,89     489898,24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP08     102729,23     489926,93      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP09     102731,33     489958,77      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP10     102755,67     489989,63      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee

TP11     102774,74     490016,90      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
TP12     102814,30     490001,89      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Nee
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Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

   10,50      0,00    5    5

19-4-2021 18:29:58Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

26 woonfunctie     102510,77     489771,53     9,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
57 woonfunctie     102511,67     489731,07     8,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
61 woonfunctie     102510,49     489738,31     8,66      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
110     102524,80     489775,12     3,78      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
126 woonfunctie     102520,97     489782,45     8,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

170     102527,72     489734,24     2,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
179 woonfunctie     102520,41     489776,47     9,64      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
182 woonfunctie     102510,77     489771,53     8,57      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
198 woonfunctie     102512,87     489723,68     7,82      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
239     102526,81     489757,52     4,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

264     102530,54     489787,40     4,05      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
271     102529,43     489723,31     2,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
274     102524,80     489775,12     3,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
294     102520,64     489736,06     2,96      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
3     102567,01     489874,17     4,48      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

5 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102656,13     489857,45    11,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
8 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102649,78     489762,89    11,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
11 overige gebruiksfunctie     102639,51     489826,34     9,29      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
13 overige gebruiksfunctie     102619,31     489747,45     2,87      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
15 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102636,38     489757,52    11,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

25 woonfunctie     102553,70     489869,33     9,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
34 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102642,16     489775,15    11,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
38 overige gebruiksfunctie     102644,58     489824,53     7,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
49 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102648,04     489792,69    11,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
53 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102664,39     489806,91    11,86      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

54 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102635,88     489858,52    11,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
64 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102565,37     489887,55    11,05      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
80 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102658,52     489789,22    11,87      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
112 sportfunctie     102753,00     489699,42     7,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
130 overige gebruiksfunctie     102647,35     489832,86     3,04      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

140 onderwijsfunctie     102605,83     489814,17     6,67      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
146 overige gebruiksfunctie     102614,08     489749,16     2,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
160 bijeenkomstfunctie,onderwijsfunctie     102601,14     489766,58     4,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
169 overige gebruiksfunctie     102640,42     489829,10     6,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
173 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102653,76     489810,44    11,88      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

177 woonfunctie     102565,37     489887,55    11,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
191 overige gebruiksfunctie     102642,26     489834,62     3,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
196     102542,99     489836,98     3,66      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
201     102623,29     489789,62     4,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
214 bijeenkomstfunctie     102601,14     489766,58     4,23      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

218 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102635,88     489858,52    11,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
248 woonfunctie     102539,64     489868,49     8,12      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
259 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102636,38     489757,52    11,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
262 woonfunctie     102599,31     489873,60    11,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
277 woonfunctie     102539,64     489868,49     9,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

285 woonfunctie     102629,74     489724,01     7,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
295 sportfunctie     103190,14     490105,67     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
296 bijeenkomstfunctie     103171,19     490094,14     4,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
298 bijeenkomstfunctie     103084,84     490175,62     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
299 onderwijsfunctie,sportfunctie     103054,11     490117,93     6,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

300     103063,48     489992,47     8,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
302 bijeenkomstfunctie,sportfunctie     103101,91     490015,14     0,31      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
301 onderwijsfunctie     103117,90     489963,49     4,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
84 woonfunctie     102515,89     489810,38     8,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
88 woonfunctie     102526,83     489839,97     8,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

93 woonfunctie     102511,25     489886,13     7,21      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
101 woonfunctie     102506,37     489874,60     7,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
202 woonfunctie     102503,05     489889,63     8,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
222 woonfunctie     102529,65     489812,60     7,96      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
244 woonfunctie     102536,01     489836,09     8,65      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

270 woonfunctie     102538,28     489841,60     6,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
282 woonfunctie     102515,89     489810,38     7,23      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
195 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102505,89     489977,28    17,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
229 woonfunctie     102502,56     489914,30    11,52      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
2     102910,48     489822,34     3,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

18 woonfunctie     102832,87     489753,55     9,08      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
27 woonfunctie     102905,22     489726,48     8,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
35     102845,68     489762,20     3,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
37 woonfunctie     102850,81     489711,61     9,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
40 woonfunctie     102911,50     489726,05     9,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

41     102872,05     489757,32     4,52      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
43 woonfunctie     102919,69     489733,52     9,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
48     102833,96     489793,27     2,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
51     102884,07     489868,00    11,51      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
62     102810,93     489765,86     4,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

67 woonfunctie     102791,90     489719,08     8,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
74     102918,79     489743,84     4,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
79     102916,68     489757,82     3,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
82     102786,88     489737,95     4,32      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
90     102918,79     489743,84     4,39      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

92     102902,30     489745,83     4,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
96     102795,22     489734,56     4,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
102 woonfunctie     102885,82     489747,56     9,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
106     102848,95     489789,25     2,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
109 woonfunctie     102801,62     489750,17     8,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

118 woonfunctie     102801,62     489750,17     8,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
120 woonfunctie     102875,64     489738,68     9,08      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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125 woonfunctie     102857,22     489751,68     9,12      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
127     102889,18     489756,06     4,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
129     102872,05     489757,32     4,58      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
132 woonfunctie     102833,53     489718,76     9,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
135     102823,89     489722,69     4,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

147 woonfunctie     102857,22     489751,68     9,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
155     102830,80     489719,84     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
157 industriefunctie     102937,08     489826,00     4,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
168 woonfunctie     102886,71     489734,12     8,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
183     102885,29     489830,29     2,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

188 woonfunctie     102875,64     489738,68     9,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
205     102815,66     489758,20     4,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
219     102879,22     489839,87     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
225     102845,93     489765,39     4,52      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
227 kantoorfunctie     102938,75     489899,00     3,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

231 woonfunctie     102802,76     489718,24     9,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
235 woonfunctie     102838,59     489706,53     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
237 woonfunctie     102830,33     489764,17     8,96      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
247     102902,30     489745,83     4,48      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
253     102853,49     489710,51     4,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

257     102868,08     489841,31     2,06      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
258 overige gebruiksfunctie     102900,48     489879,92     8,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
267     102889,18     489756,06     4,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
269     102907,16     489760,92     2,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
283     102800,62     489807,33     2,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

297 bijeenkomstfunctie     103022,81     489827,58     4,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
7 woonfunctie     102720,25     490025,69     8,33      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
9 woonfunctie     102604,49     489944,65     7,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
10     102687,57     489972,88     3,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
14     102600,70     489968,57     2,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

16     102653,50     489954,08     3,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
17     102710,10     490037,39     2,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
20 woonfunctie     102727,44     489982,14     7,86      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
21     102716,66     490171,94     4,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
30 woonfunctie     102652,18     490023,73     7,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

31 woonfunctie     102600,52     489934,98     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
33 woonfunctie     102674,84     490038,27     7,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
39     102631,40     489956,94     3,24      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
42     102638,61     490028,96     2,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
44     102685,68     490047,36     2,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

50 woonfunctie     102686,84     490029,00     6,67      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
52     102591,62     489939,31     2,94      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
59 woonfunctie     102692,11     489984,14     7,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
65 woonfunctie     102573,99     489961,56     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
66     102601,16     489957,10     2,96      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

69     102721,21     490037,05     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
70     102677,52     489976,93     3,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
73     102760,97     490019,25     3,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
75     102687,57     489972,88     3,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
76 woonfunctie     102654,59     490034,41     7,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

81 woonfunctie     102723,55     489978,30     6,68      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
86 woonfunctie     102568,34     489947,78     7,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
87     102735,21     489966,50     2,04      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
89     102605,80     489961,07     3,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
91     102595,23     489948,08     2,64      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

98 woonfunctie     102692,11     489984,14     7,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
99     102588,23     489940,55     2,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
100 woonfunctie     102752,60     489999,14     6,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
103 woonfunctie     102588,47     489972,74     7,08      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
104     102613,08     489972,17     3,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

105 woonfunctie     102741,08     490010,84     7,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
108     102592,99     489929,91     3,31      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
113 woonfunctie     102610,89     489936,30     7,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
116 woonfunctie     102682,07     489988,20     6,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
119     102743,02     489974,20     3,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

121     102734,64     490027,38     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
124 woonfunctie     102570,38     489952,75     7,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
122 woonfunctie     102570,38     489952,75     6,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
128     102714,54     490035,60     2,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
133     102593,62     489938,43     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

136     102597,25     489947,26     2,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
137 woonfunctie     102716,67     490016,98     7,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
138     102590,25     489939,66     2,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
139     102662,66     490056,60     2,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
142 woonfunctie     102737,23     490014,74     7,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

143 woonfunctie     102578,09     489971,55     7,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
145     102598,67     489969,42     2,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
149 woonfunctie     102721,97     490014,85     7,22      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
150 woonfunctie     102692,11     490026,88     7,95      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
151 woonfunctie     102746,20     489986,56     7,13      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

158 woonfunctie     102644,89     490030,87     7,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
161     102656,37     489930,71     4,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
166     102690,08     490045,53     2,88      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
171 woonfunctie     102752,60     489999,14     7,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
175     102744,61     489972,60     3,03      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

184 woonfunctie     102643,76     490025,51     6,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
186     102752,41     489980,26     3,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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187 woonfunctie     102730,60     489971,16     7,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
190 kantoorfunctie     102683,99     489900,67     7,72      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
192 woonfunctie     102702,34     490177,68     5,94      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
193 woonfunctie     102748,76     490003,04     7,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
194     102595,90     489959,19     3,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

199     102670,91     490057,28     2,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
200     102597,91     489958,37     2,89      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
206 woonfunctie     102635,15     489939,15     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
207 woonfunctie     102608,54     489954,49     7,04      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
209 woonfunctie     102671,44     490048,62     7,41      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

210     102738,60     490026,89     2,87      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
212     102677,52     489976,93     3,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
215 woonfunctie     102635,15     489939,15     7,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
220     102750,83     489981,88     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
221 woonfunctie     102682,07     489988,20     7,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

223 woonfunctie     102741,08     490010,84     7,77      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
224 woonfunctie     102616,90     489950,90     7,02      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
228 woonfunctie     102664,13     490040,54     6,79      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
233     102645,09     490043,28     2,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
241 woonfunctie     102608,89     489931,44     7,06      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

242     102636,19     490021,66     2,93      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
243 woonfunctie     102711,37     490019,11     6,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
245 woonfunctie     102742,30     489982,72     7,74      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
246 woonfunctie     102692,11     490026,88     8,12      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
249     102591,96     489949,70     2,84      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

250 woonfunctie     102576,06     489966,61     7,04      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
260     102645,75     489955,14     5,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
261 woonfunctie     102735,24     489989,85     7,77      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
263 woonfunctie     102707,00     490032,07     6,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
265     102736,81     489964,90     2,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

266 woonfunctie     102572,12     489957,01     7,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
268 woonfunctie     102664,13     490040,54     7,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
272     102599,28     489957,93     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
273     102696,52     490046,88     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
276     102593,98     489948,87     2,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

280 bijeenkomstfunctie     102680,60     490093,93     3,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
287 logiesfunctie     102677,96     490164,03     0,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
288     102622,11     489979,09     3,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
289     102634,27     489974,37     3,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
290     102645,62     489963,57     3,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

291     102668,32     489993,33     3,34      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
292     102653,35     489999,13     3,29      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
293     102643,46     490009,40     3,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
1 woonfunctie     102593,78     489609,41    10,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
4 woonfunctie     102582,51     489578,02     8,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

6 woonfunctie     102583,58     489612,84    10,35      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
23     102571,47     489599,36     4,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
29 woonfunctie     102648,54     489565,56     9,38      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
32     102574,12     489616,02     4,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
45 woonfunctie     102645,73     489556,13     9,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

47 woonfunctie     102673,40     489524,55     9,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
55 woonfunctie     102651,59     489554,31     9,27      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
58 woonfunctie     102684,04     489518,57     9,42      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
60 woonfunctie     102595,80     489615,55    10,46      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
71     102701,82     489555,97     3,55      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

85     102666,46     489566,46     3,07      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
97     102659,58     489510,78     3,59      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
107 woonfunctie     102686,30     489520,63     8,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
114 woonfunctie     102707,10     489539,61     9,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
117 woonfunctie     102683,80     489544,43     8,37      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

123 woonfunctie     102715,18     489546,98    10,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
134     102662,59     489509,74     3,58      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
144     102674,00     489563,13     3,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
156     102687,65     489557,21     3,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
162 woonfunctie     102671,45     489548,26     9,67      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

163     102570,98     489593,10     3,58      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
164 woonfunctie     102653,29     489523,01     8,57      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
172     102677,25     489562,14     3,61      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
174 woonfunctie     102644,95     489515,84     9,15      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
176     102650,06     489570,78     3,11      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

178     102653,29     489523,01     3,39      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
185 woonfunctie     102568,29     489575,81     8,48      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
197     102701,82     489555,97     2,82      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
211     102655,52     489567,45     3,21      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
213 woonfunctie     102674,56     489558,52    10,24      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

230     102715,22     489552,63     2,94      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
232     102718,83     489550,31     2,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
236     102577,21     489612,39     3,12      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
240 woonfunctie     102676,35     489513,75     9,18      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
278 woonfunctie     102570,34     489582,04    10,71      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

279 woonfunctie     102643,94     489526,15     9,45      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
284 woonfunctie     102683,80     489544,43    10,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
131     102491,67     489892,02     3,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
141     102494,20     489886,92     3,17      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
153     102491,48     489883,95     3,16      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

180 woonfunctie     102491,19     489870,96     7,13      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
204 woonfunctie     102493,00     489845,86     8,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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Itemeigenschappen

Model: Definitieve woningen_V01
V01 - Blekersveld Overveen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 8k

217     102491,08     489866,06     3,75      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
226 woonfunctie     102491,77     489853,40     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
234 woonfunctie     102493,37     489843,54     6,52      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
24     102526,09     489707,65     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
28     102518,93     489686,46     2,62      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

63     102518,53     489688,90     2,63      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
95     102523,52     489708,24     2,88      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
281 onderwijsfunctie     102532,96     489600,23     6,04      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
12 woonfunctie     102617,64     489683,53     7,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
22 woonfunctie     102606,88     489650,36     8,13      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

72 woonfunctie     102592,43     489648,54     8,99      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
148 woonfunctie     102603,34     489681,75     6,36      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
154 woonfunctie     102608,57     489686,61     9,01      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
254     102582,69     489631,18     6,44      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
255 woonfunctie     102604,95     489644,44     8,85      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

275     102584,43     489636,26     5,49      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
56     102491,87     489901,07     3,31      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
181 overige gebruiksfunctie,woonfunctie     102493,59     489919,20    11,53      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
19 woonfunctie     102880,40     489699,40     9,19      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
36     102860,38     489707,67     4,73      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

46 woonfunctie     102838,59     489706,53     8,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
68 woonfunctie     102879,25     489696,64     8,98      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
94 woonfunctie     102799,22     489688,76     8,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
111     102887,04     489703,74     4,09      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
115     102854,08     489702,19     4,69      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

167 woonfunctie     102871,76     489702,97     9,21      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
189     102854,08     489702,19     4,83      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
216 woonfunctie     102799,22     489688,76     8,91      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
251 woonfunctie     102863,13     489706,54     8,97      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
252     102786,10     489695,26     3,56      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

256     102784,18     489703,43     3,54      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
77     102803,05     489669,22     4,77      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
78 woonfunctie     102854,49     489674,05     9,26      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
83     102834,19     489655,53     4,64      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
152 woonfunctie     102822,13     489666,61     8,92      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

159     102803,05     489669,22     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
165     102829,11     489652,99     4,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
203 woonfunctie     102845,65     489665,98     9,25      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
208 onderwijsfunctie     102816,03     489638,96     6,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
208 onderwijsfunctie     102796,29     489620,96     6,43      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80

238 woonfunctie     102822,98     489668,66     9,28      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
286     102557,43     489578,70     4,21      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80
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Rekenresultaten N208 Tabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitieve woningen_V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N208
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP01_A 102844,13 489989,45 1,50 50,77 46,75 40,83 50,97
TP01_B 102844,13 489989,45 4,50 57,95 53,94 47,80 58,08
TP01_C 102844,13 489989,45 7,50 60,93 56,94 50,84 61,09
TP01_D 102844,13 489989,45 10,50 61,34 57,33 51,29 61,51
TP02_A 102818,26 489972,34 1,50 50,73 46,71 40,78 50,93

TP02_B 102818,26 489972,34 4,50 57,67 53,67 47,53 57,81
TP02_C 102818,26 489972,34 7,50 60,68 56,68 50,61 60,84
TP02_D 102818,26 489972,34 10,50 61,14 57,13 51,12 61,32
TP03_A 102796,03 489955,50 1,50 50,64 46,62 40,70 50,84
TP03_B 102796,03 489955,50 4,50 57,41 53,41 47,28 57,55

TP03_C 102796,03 489955,50 7,50 60,45 56,46 50,42 60,63
TP03_D 102796,03 489955,50 10,50 60,91 56,91 50,92 61,10
TP04_A 102773,25 489937,84 1,50 50,30 46,28 40,34 50,49
TP04_B 102773,25 489937,84 4,50 57,02 53,02 46,91 57,17
TP04_C 102773,25 489937,84 7,50 60,08 56,09 50,05 60,26

TP04_D 102773,25 489937,84 10,50 60,59 56,59 50,61 60,78
TP05_A 102751,02 489919,25 1,50 50,25 46,24 40,31 50,45
TP05_B 102751,02 489919,25 4,50 56,93 52,94 46,85 57,09
TP05_C 102751,02 489919,25 7,50 59,91 55,92 49,91 60,10
TP05_D 102751,02 489919,25 10,50 60,29 56,30 50,32 60,49

TP06_A 102733,33 489904,72 1,50 50,50 46,49 40,53 50,69
TP06_B 102733,33 489904,72 4,50 56,79 52,81 46,73 56,96
TP06_C 102733,33 489904,72 7,50 59,67 55,69 49,68 59,86
TP06_D 102733,33 489904,72 10,50 59,86 55,87 49,90 60,06
TP07_A 102717,89 489898,24 1,50 51,49 47,49 41,51 51,68

TP07_B 102717,89 489898,24 4,50 56,34 52,35 46,25 56,50
TP07_C 102717,89 489898,24 7,50 58,94 54,96 48,91 59,12
TP07_D 102717,89 489898,24 10,50 58,86 54,86 48,86 59,04
TP08_A 102729,23 489926,93 1,50 51,44 47,44 41,41 51,61
TP08_B 102729,23 489926,93 4,50 55,02 51,02 44,89 55,16

TP08_C 102729,23 489926,93 7,50 57,29 53,31 47,19 57,45
TP08_D 102729,23 489926,93 10,50 57,68 53,69 47,60 57,84
TP09_A 102731,33 489958,77 1,50 50,02 46,01 40,02 50,20
TP09_B 102731,33 489958,77 4,50 53,47 49,47 43,34 53,61
TP09_C 102731,33 489958,77 7,50 55,00 51,00 44,86 55,14

TP09_D 102731,33 489958,77 10,50 55,99 52,00 45,88 56,14
TP10_A 102755,67 489989,63 1,50 48,75 44,74 38,71 48,92
TP10_B 102755,67 489989,63 4,50 52,67 48,68 42,58 52,83
TP10_C 102755,67 489989,63 7,50 54,26 50,26 44,11 54,40
TP10_D 102755,67 489989,63 10,50 55,07 51,08 44,91 55,21

TP11_A 102774,74 490016,90 1,50 48,90 44,90 38,85 49,07
TP11_B 102774,74 490016,90 4,50 51,37 47,37 41,29 51,53
TP11_C 102774,74 490016,90 7,50 53,15 49,15 42,98 53,28
TP11_D 102774,74 490016,90 10,50 54,36 50,36 44,19 54,49
TP12_A 102814,30 490001,89 1,50 50,14 46,13 40,11 50,31

TP12_B 102814,30 490001,89 4,50 54,22 50,21 44,09 54,36
TP12_C 102814,30 490001,89 7,50 56,58 52,58 46,42 56,71
TP12_D 102814,30 490001,89 10,50 57,92 53,93 47,77 58,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Cumulatief Tabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitieve woningen_V01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP01_A 102844,13 489989,45 1,50 50,93 46,95 40,94 51,12
TP01_B 102844,13 489989,45 4,50 57,98 53,98 47,82 58,11
TP01_C 102844,13 489989,45 7,50 60,95 56,95 50,85 61,10
TP01_D 102844,13 489989,45 10,50 61,35 57,35 51,30 61,52
TP02_A 102818,26 489972,34 1,50 50,96 47,00 40,93 51,14

TP02_B 102818,26 489972,34 4,50 57,72 53,73 47,56 57,86
TP02_C 102818,26 489972,34 7,50 60,71 56,72 50,63 60,87
TP02_D 102818,26 489972,34 10,50 61,16 57,17 51,14 61,34
TP03_A 102796,03 489955,50 1,50 51,01 47,08 40,93 51,18
TP03_B 102796,03 489955,50 4,50 57,49 53,52 47,34 57,63

TP03_C 102796,03 489955,50 7,50 60,50 56,52 50,45 60,67
TP03_D 102796,03 489955,50 10,50 60,96 56,97 50,95 61,14
TP04_A 102773,25 489937,84 1,50 51,02 47,18 40,83 51,18
TP04_B 102773,25 489937,84 4,50 57,23 53,29 47,05 57,37
TP04_C 102773,25 489937,84 7,50 60,18 56,22 50,12 60,35

TP04_D 102773,25 489937,84 10,50 60,69 56,72 50,68 60,88
TP05_A 102751,02 489919,25 1,50 51,89 48,23 41,42 52,00
TP05_B 102751,02 489919,25 4,50 57,44 53,57 47,18 57,57
TP05_C 102751,02 489919,25 7,50 60,18 56,25 50,08 60,35
TP05_D 102751,02 489919,25 10,50 60,55 56,62 50,48 60,73

TP06_A 102733,33 489904,72 1,50 53,58 50,13 42,70 53,62
TP06_B 102733,33 489904,72 4,50 57,86 54,11 47,43 57,96
TP06_C 102733,33 489904,72 7,50 60,22 56,37 50,03 60,37
TP06_D 102733,33 489904,72 10,50 60,38 56,52 50,23 60,54
TP07_A 102717,89 489898,24 1,50 59,67 56,58 47,90 59,58

TP07_B 102717,89 489898,24 4,50 59,73 56,33 48,65 59,73
TP07_C 102717,89 489898,24 7,50 60,51 56,85 49,94 60,59
TP07_D 102717,89 489898,24 10,50 60,15 56,44 49,71 60,26
TP08_A 102729,23 489926,93 1,50 59,58 56,48 47,79 59,49
TP08_B 102729,23 489926,93 4,50 59,00 55,66 47,75 58,97

TP08_C 102729,23 489926,93 7,50 59,30 55,72 48,54 59,35
TP08_D 102729,23 489926,93 10,50 59,04 55,35 48,49 59,12
TP09_A 102731,33 489958,77 1,50 57,00 53,86 45,33 56,92
TP09_B 102731,33 489958,77 4,50 57,39 54,04 46,15 57,36
TP09_C 102731,33 489958,77 7,50 57,40 53,87 46,50 57,42

TP09_D 102731,33 489958,77 10,50 57,58 53,93 46,93 57,64
TP10_A 102755,67 489989,63 1,50 49,20 45,29 39,01 49,34
TP10_B 102755,67 489989,63 4,50 53,15 49,25 42,90 53,28
TP10_C 102755,67 489989,63 7,50 54,68 50,77 44,39 54,79
TP10_D 102755,67 489989,63 10,50 55,36 51,43 45,10 55,48

TP11_A 102774,74 490016,90 1,50 49,15 45,21 39,03 49,31
TP11_B 102774,74 490016,90 4,50 51,57 47,61 41,43 51,72
TP11_C 102774,74 490016,90 7,50 53,29 49,32 43,08 53,41
TP11_D 102774,74 490016,90 10,50 54,50 50,53 44,29 54,62
TP12_A 102814,30 490001,89 1,50 50,34 46,38 40,25 50,50

TP12_B 102814,30 490001,89 4,50 54,31 50,34 44,15 54,45
TP12_C 102814,30 490001,89 7,50 56,63 52,65 46,45 56,76
TP12_D 102814,30 490001,89 10,50 57,97 53,98 47,80 58,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Cumulatief Verdeling TP01_D

Rapport: Resultatentabel
Model: Definitieve woningen_V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: TP01_D
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

TP01_D 102844,13 489989,45 10,50 61,35 57,35 51,30 61,52

N208rchtNd N208 richting noord 102605,07 489529,63 4,20 58,68 54,59 47,92 58,62
N208rchtZd N208 richting zuid 103173,26 490183,75 0,00 57,94 54,02 48,60 58,36
Blekerveld Blekersveld 102691,59 489861,91 0,00 33,24 30,32 21,11 33,12
DompvldWeg Dompvloedweg 102691,50 489861,86 0,00 32,08 29,15 20,39 32,06
WillmZwgWg Willem de Zwijgerweg 102587,79 489535,71 0,00 28,93 25,30 17,17 28,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3  Verantwoording groepsrisico

68 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept)



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 





Bijlage 4  Quickscan Wet natuurbescherming

76 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept)
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Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. werkt volgens de 

kwaliteitsnormen van het Netwerk Groene Bureaus. Dit 

netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op 

natuur, landschap, water, milieu en ruimte. De deskundigen 

werkende bij Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. voldoen 

hierdoor aan de volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit gestelde eisen. Het kwaliteits-

managementsysteem van Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. 

is ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

 

 
Adviesbureau E.C.O Logisch B.V. is aangesloten op de 

Nationale Databank Flora en Fauna en heeft daarmee toegang 

tot de meest volledige natuurgegevens in Nederland. 
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SAMENVATTING 

De gemeente Bloemendaal is voornemens tijdelijke woningen voor statushouders in het projectgebied te 

realiseren. Deze ingreep wordt gezien als een ruimtelijke ontwikkeling. Onderzocht is of deze ontwikkeling in het 

projectgebied niet strijdig is met de Wet natuurbescherming. 

 

In de bomen in het projectgebied zijn twee potentieel jaarrond beschermde nesten van vogels waargenomen. Met 

het kappen van de bomen gaan er mogelijk jaarrond beschermde nesten van vogels verloren. Het projectgebied 

biedt daarnaast mogelijkheden voor verblijfplaatsen van de kleine marterachtigen de bunzing, hermelijn en de 

wezel. Met het verwijderen van het groen en het saneren van het terrein gaan mogelijk verblijfplaatsen en 

leefgebied van kleine marterachtigen verloren. Het projectgebied wordt mogelijk door vleermuizen als 

foerageergebied gebruikt. Door de aanwezigheid van voldoende vergelijkbare alternatieve foerageergebied voor 

vleermuizen in de directe omgeving van het projectgebied, is het mogelijk aanwezige foerageergebied voor 

vleermuizen in het projectgebied niet essentieel. De werkzaamheden zullen geen significant negatief effect 

hebben op de lokale populatie van vleermuizen die gebruik maken van het projectgebied als foerageergebied. De 

watergangen maken mogelijk wel onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. In de nieuwe situatie dient er 

te worden voorkomen dat er licht op de watergang schijnt. In het projectgebied kunnen mogelijk algemene 

amfibieën, broedvogels en zoogdieren voorkomen. Andere beschermde soorten worden door het ontbreken van 

geschikt habitat niet verwacht voor te komen.  

 

Indien de werkzaamheden in het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart - 15 juli) plaatsvinden kunnen 

mogelijke nestlocaties van algemene broedvogels worden vernietigd. De vermelde periode is niet leidend, elk 

broedgeval is beschermd. Ook broedgevallen buiten deze periode mogen niet verstoord worden. Indien 

werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaats moeten vinden dient een aanvullende inspectie op broedvogels 

door een ecoloog te worden uitgevoerd om overtredingen te voorkomen. 

 

Tijdens grondverzet kunnen er mogelijk individuen van algemene amfibieën en zoogdieren worden gedood. 

Hiervoor geldt een meldplicht bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord, omdat er gebruik wordt gemaakt van 

de provinciale vrijstelling.  

 

Nadelige effecten als gevolg van de geplande ontwikkeling op Natura 2000-gebieden kunnen op voorhand niet 

worden uitgesloten. Doordat het projectgebied zich op een relatief korte afstand van een Natura 2000-gebied 

bevindt en de geplande ontwikkeling kan leiden tot een (tijdelijke) toename in stikstofemissie, is er een 

berekening van de stikstofdepositie met behulp van de “AERIUS Calculator” benodigd om uitsluitsel te geven of 

de werkzaamheden een effect hebben op Natura 2000-gebieden.  

 

Er is nader onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van vogels en verblijfplaatsen van de kleine 

marterachtigen de bunzing, hermelijn en de wezel benodigd, alvorens men met de werkzaamheden kunnen 

aanvangen. Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van vogels dient afgestemd te zijn op de mogelijke 

aanwezigheid van de boomvalk, buizerd, ransuil, sperwer en de torenvalk.  Daarnaast dient er rekening te worden 

gehouden met algemene broedvogels en de zorgplicht. 

 

De bomen in het projectgebied bevinden zich binnen de bebouwde kom van de gemeente Bloemendaal. 

Zodoende is toetsing aan de bepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van houtopstanden niet 

noodzakelijk. 
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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING EN DOEL 
De gemeente Bloemendaal is voornemens tijdelijke woningen voor statushouders in het projectgebied te 

realiseren. Deze ingreep wordt gezien als een ruimtelijke ontwikkeling.  

 

De initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling dient er zorg voor te dragen dat de Wet natuurbescherming 

niet wordt overtreden. Om deze reden is een toetsing van de geplande ontwikkeling aan de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk.  

 

Hiervoor dient te worden onderbouwd of er door de beoogde ontwikkeling geen beschermde soorten of 

natuurgebieden negatief worden beïnvloed. Indien overtreding niet zonder meer kan worden uitgesloten is 

mogelijk aanvullend onderzoek en/of een ontheffing noodzakelijk. In deze quickscan wordt geadviseerd over de 

vervolgstappen en of de ontwikkeling redelijkerwijs uitvoerbaar is. De bomen in het projectgebied bevinden zich 

binnen de bebouwde kom van de gemeente Bloemendaal. Zodoende is toetsing aan de bepalingen uit de Wet 

natuurbescherming ten aanzien van houtopstanden niet noodzakelijk. 
 

1.2 NATUURBESCHERMINGSWETGEVING 
De Wet natuurbescherming beslaat soortbescherming, gebiedsbescherming en in specifieke gevallen de 

bescherming van houtopstanden. Daarnaast is gebiedsbescherming in Nederland geregeld via beleid uit de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Voor wat betreft de soortbescherming in de Wet natuurbescherming zijn 

er verschillende beschermingsregimes. Het gaat om soorten die op basis van Europese wetgeving beschermd 

zijn vanuit Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en soorten die nationaal als beschermde soort zijn aangewezen. 

Middels een provinciale verordening kunnen deze nationaal beschermde soorten worden vrijgesteld van de 

verbodsbepalingen uit de wet. De vrijgestelde soorten kunnen verschillen per provincie. 

 

1.2.1 GEBIEDSBESCHERMING 

Natura 2000-gebieden 

Het is conform artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van 

Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats 

van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 

waarvoor dat gebied is aangewezen. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

De regels omtrent NNN-gebieden zijn door het Rijk en de provincies met elkaar afgesproken. De afspraken zijn 

vastgelegd in het document 'Spelregels EHS'. Het ruimtelijke beleid voor de NNN is gericht op behoud en 

ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. In het NNN geldt daarom het ‘nee, tenzij’-

regime. Of een ingreep mag worden uitgevoerd in de NNN, hangt naast de instandhouding van de omvang van 

het NNN, in eerste instantie af van de mate van aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

gebied.  
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1.2.2 SOORTBESCHERMING 

Zorgplicht 

De zorgplicht is opgenomen in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. 

Artikel 1.11 Wnb (zorgplicht) 

1. Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-

gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of; 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens 

deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 

 

Europees beschermde soorten - Vogels 

De verbodsbepalingen voor wat betreft vogels zijn opgenomen in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. 

 

Artikel 3.1 Wnb. 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen 

of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op 

de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 

Europees beschermde soorten - Overige soortgroepen 

De verbodsbepalingen voor wat betreft Europees beschermde soorten zijn opgenomen in artikel 3.5 van de Wet 

natuurbescherming. 

 

Artikel 3.5 Wnb. 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij 

het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 

Nationaal beschermde soorten 

De verbodsbepalingen voor wat betreft nationaal beschermde soorten zijn opgenomen in artikel 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. 

 
Artikel 3.10 Wnb. 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, 

genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen, of;  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
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1.2.3 ONTHEFFING EN GEDRAGSCODE 

Voor het overtreden van de verboden uit de bovengenoemde artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet 

natuurbescherming kan een ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien is 

voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 

 

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing. 

2. Er is sprake van een in de wet genoemd belang voor de betreffende soort of soortgroep. 

3. Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 

 

Ook kan er mogelijk middels een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde 

gedragscode worden gewerkt. Dit is enkel mogelijk indien de handelingen niet van wezenlijke invloed zijn op de 

aanwezige beschermde soorten.  

 

1.3 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het projectgebied gegeven, met huidige ecologische waarden. 

 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het bronnenonderzoek en de habitatscan weergegeven waarbij de 

effectanalyse ten aanzien van de onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten is opgenomen. 

 

Hoofdstuk 4 geeft weer welke middels de Wet natuurbescherming beschermde gebieden in de omgeving van de 

projectgebieden voorkomen. Tevens zal hier worden aangegeven in welke mate de geplande ontwikkeling van 

invloed zal zijn op deze gebieden. 
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2 PROJECTGEBIED EN ONTWIKKELINGEN 

2.1 PROJECTGEBIED 
Het projectgebied is gelegen in de gemeente Bloemendaal in kilometerhokken: X:102 / Y:489 en X:102 / Y:490 

(Rijksdriehoekscoördinaten). Afbeelding 1 geeft de globale ligging van het projectgebied weer. 

 

 

Afbeelding 1: Ligging projectgebied 

 

Het projectgebied betreft een grasveld met daaromheen bomen en struiken. Op het perceel staan onder andere 

berken, esdoorns en populieren. De bomen aan de noord- en oostzijde van het projectgebied staan op een talud. 

De struiken tussen deze bomen zijn recentelijk verwijderd. Aan de zuid- en westkant is tussen de bomen nog 

steeds struweel aanwezig dat voornamelijk bestaat uit braamstruiken. Het projectgebied grenst aan een 

watergang die aan één zijde is beschoeid. De oever aan de kant van het projectgebied is niet beschoeid. De 

bodem van het perceel is vervuild met onder andere asbest (mondelinge mededeling, gemeente Bloemendaal). In 

bijlage 1 is een sfeerimpressie van het projectgebied weergegeven. 

 

2.2 ONTWIKKELINGEN 
Het voornemens is om op het perceel tijdelijke woningen voor statushouders te realiseren. Om de plannen te 

realiseren worden alle bomen en struiken verwijderd en zal het perceel volledig worden gesaneerd om de 

vervuilde grond te verwijderen. Op het perceel worden onder andere tijdelijke woonunits, een weg, 

parkeerplaatsen en verlichting gerealiseerd.  
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3 SOORTBESCHERMING 

3.1 BRONNENONDERZOEK 
Om een goede inschatting te kunnen maken welke beschermde soorten mogelijk gebruik maken van het 

projectgebied heeft een literatuurstudie plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse bronnen met verspreidingsgegevens 

geraadpleegd. De geraadpleegde bronnen zijn onder andere: verspreidingsatlassen van de verschillende 

soortgroepen, eerder in de regio uitgevoerde onderzoeken, in de regio actieve werkgroepen en PGO’s, 

databanken met verspreidingsgegevens (waaronder de NDFF) en het aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebieden. 

Daarnaast zijn alle beschermde natuurgebieden in de omgeving van het projectgebied in kaart gebracht. Uit het 

bronnenonderzoek volgt een lijst met beschermde soorten welke mogelijk in het projectgebied voor kunnen 

komen. De geraadpleegde bronnen zijn doorgaans op uurhokniveau, waardoor ook soorten welke bekend zijn uit 

de wijdere omgeving van het projectgebied zijn inbegrepen. Deze soorten hoeven niet direct in het projectgebied 

te worden verwacht. 

 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van alle beschermde soorten die bekend zijn voor te komen in de 

omgeving van het projectgebied. 

 
Provinciale vrijstelling  

De ‘Verordening vrijstellingen soorten’ betreft een vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij bestendig 

beheer en gebruik en ruimtelijke ingrepen. Voor de provincie Noord-Holland zijn middels artikel 4 van de 

“Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland” soorten vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 

van de Wet natuurbescherming. Dit is geen vrijbrief, de zorgplicht blijft van toepassing voor de vrijgestelde 

soorten. Daarnaast geldt in de provincie Noord-Holland een meldingsplicht bij aanvang van de werkzaamheden 

indien gebruik wordt gemaakt van deze vrijstelling.  

 

3.2 HABITATSCAN 
Tijdens de habitatscan is het projectgebied bezocht om te kijken of de uit de omgeving bekende soorten ook 

daadwerkelijk in het gebied voor kunnen komen, rekening houdend met het aanwezige habitat, de habitateisen en 

de verspreidingsgegevens van de betreffende soorten. Daarnaast kunnen er tijdens het veldbezoek nog soorten 

worden toegevoegd als het habitat geschikt lijkt voor de betreffende soort. De habitatscan heeft plaatsgevonden 

op 13 november 2020 en is uitgevoerd door J.I. Andringa MSc. Tijdens de habitatscan was het droog, licht 

bewolkt, 11 °C en windkracht 3 Bft.  

 

3.2.1 ZOOGDIEREN 

In de bomen in het projectgebied zijn geen holtes aanwezig die door vleermuizen als verblijfplaats kunnen worden 

gebruikt. De bomen en struiken zorgen voor luwte in het projectgebied. De bomen en de watergang trekken 

daarnaast een grote hoeveelheid insecten aan. Het projectgebied betreft door de aanwezigheid van luwte en 

insecten en het ontbreken van verlichting geschikt foerageergebied voor vleermuizen. In de directe omgeving van 

het projectgebied zijn meerdere vergelijkbare groenstructuren aanwezig zoals de Tuinbouwvereniging 

Buytentwist, Stichting Landje van De Boer, de landgoederen aan de Bloemendaalseweg en op een iets grotere 

afstand het Nationaal Park Kennemerland-Zuid. Deze groenstructuren bestaande uit bomenrijen, bosgebied, 

volkstuinen, vijvers en watergangen bieden eveneens luwte en voldoende insecten en kunnen door vleermuizen 

als foerageergebied worden gebruikt. Deze groenstructuren bieden vergelijkbare alternatieven voor het geschikte 

foerageergebied voor vleermuizen in het projectgebied. Een foerageergebied voor vleermuizen is alleen 

essentieel als het foerageergebied door een belangrijk deel van de lokale populatie van vleermuizen wordt 

gebruikt én als er onvoldoende alternatieve foerageergebieden in de directe omgeving aanwezig zijn. Door het 

grote aanbod aan vergelijkbare alternatieven binnen een korte afstand van het projectgebied, kan worden 

geconcludeerd dat het foerageergebied voor vleermuizen in projectgebied niet essentieel is. De bomen in het 

projectgebied en de watergang grenzend aan het projectgebied vormen lijnvormige elementen die mogelijk door 

vleermuizen als vliegroute kunnen worden gebruikt. Doordat de watergangen met de werkzaamheden intact 

worden gehouden, blijven de lijnvormige elementen en daarmee de potentiële vliegroutes in het projectgebied 

behouden. Het is echter wel belangrijk dat er in de nieuwe situatie geen verlichting op deze potentiële vliegroutes 

schijnt.   
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Op circa 100 meter van het projectgebied is een bunzing waargenomen en in de omgeving van het projectgebied 

zijn eveneens waarnemingen van de hermelijn en de wezel bekend (NDFF, geraadpleegd november 2020). Het 

projectgebied biedt geschikt habitat voor de kleine marterachtigen de bunzing, hermelijn en de wezel. In het 

projectgebied is dicht struikgewas aanwezig en aan de oostkant van het projectgebied is bij het talud een stapel 

met oude planken aanwezig. Het dichte struikgewas en de stapel planken bieden beschutting en kunnen door 

kleine marterachtigen als verblijfplaats worden gebruikt. Het dichte struikgewas en de lange grasvegetatie biedt 

tevens geschikt habitat voor algemene muizen, een belangrijke voedselbron voor kleine marterachtigen. Tussen 

de braamstruiken is één muizenhol waargenomen en naar verwachting zijn er meerdere muizenholen in het 

projectgebied aanwezig zijn. Muizenholen kunnen door de hermelijn en de wezel als verblijfplaats worden 

gebruikt. Het projectgebied is daarnaast aangesloten op andere groenstructuren in de omgeving. Het 

projectgebied biedt mogelijke verblijfplaatsen en geschikt leefgebied voor de bunzing, hermelijn en de wezel.  

 

In de omgeving van het projectgebied zijn waarnemingen van de boommarter, damhert, eekhoorn, en de noordse 

woelmuis bekend. In de bomen in het projectgebied zijn geen holtes aanwezig die door de boommarter als 

verblijfplaats kunnen worden gebruikt. De waarnemingen van het damhert zijn afkomstig van het nabijgelegen 

Landgoed Lindenheuvel en Nationaal Park Kennemerland-Zuid. Tussen het landgoed en het projectgebied zijn 

meerdere barrières voor de damhert aanwezig waaronder bebouwing, watergangen en wegen. Aangezien er 

geen goede verbindende groenstructuren voor de damhert aanwezig zijn tussen het projectgebied en bekend 

leefgebied van het damhert, worden er geen beschermde functies voor de damhert in het projectgebied verwacht. 

In de bomen in het projectgebied zijn geen nestlocaties van de eekhoorn waargenomen. Binnen het projectgebied 

worden geen beschermde functies voor de eekhoorn verwacht. In het projectgebied is echter wel voedsel voor de 

eekhoorn, zoals eikels, aanwezig. Een incidenteel foeragerend individu van de eekhoorn kan hierdoor wel in het 

projectgebied worden waargenomen. Het projectgebied betreft geen geschikt habitat voor de noordse woelmuis. 

Deze muizensoort leeft in gebieden met opgaande vegetaties met voornamelijk grasachtige planten. Doordat de 

noordse woelmuis gevoelig is voor concurrentie met andere woelmuizen, is de soort vaak te vinden op natte 

terreinen, zoals rietland, drassige weilanden en vochtige duinvalleien. De noordse woelmuis wordt in het 

projectgebied niet verwacht voor te komen. Belangrijke voedselbronnen zoals riet, biezen, zeggen en zaden zijn 

niet of zeer beperkt in het projectgebied aanwezig. Daarnaast is de grasvegetatie in het projectgebied te kort en is 

er onvoldoende beschutting voor de noordse woelmuis aanwezig.  

 

Het projectgebied biedt geschikt habitat voor provinciaal vrijgestelde zoogdieren, zoals de egel en algemene 

muizensoorten.  

 

3.2.2 VOGELS 

In de bomen aan de noordoostkant van het projectgebied zijn twee potentieel jaarrond beschermde nesten van 

vogels waargenomen, zie afbeelding 2 en 3. Eén nest bevindt zich in een zomereik en één nest bevindt zich in 

een berk. De nestlocaties zijn geschikt voor de boomvalk, ransuil sperwer en de torenvalk en de nestlocatie in de 

zomereik is tevens geschikt als nestlocatie voor de buizerd.   

 

    
Afbeelding 2: Nest in zomereik    Afbeelding 3: Nest in berk 

 

Tijdens de habitatscan zijn de ijsvogel, koolmees, merel en de vink in het gebied waargenomen. In het 

projectgebied is geen potentiële nestlocatie voor de ijsvogel waargenomen. De bomen en struiken in het 

projectgebied bieden geschikt broedbiotoop voor algemene broedvogels, zoals de merel, koolmees, vink en de 

winterkoning.    
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3.2.3 AMFIBIEËN 

In de omgeving van het projectgebied zijn waarnemingen van de alpenwatersalamander, rugstreeppad en de 

vroedmeesterpad bekend. De waarnemingen van de alpenwatersalamander en de vroedmeesterpad betreffen 

voornamelijk waarnemingen buiten het natuurlijke verspreidingsgebied van deze soorten.  

 

De watergang grenzend aan de noordzijde van het projectgebied is dichtgegroeid met algen. In de watergang 

grenzend aan de noordzijde en oostzijde van het projectgebied zijn geen geschikte waterplanten aanwezig die als 

ei afzetlocatie door de alpenwatersalamander kan worden gebruikt. Hierdoor zijn de watergangen niet geschikt 

als voortplantingswater voor de alpenwatersalamander. De watergangen zijn daarnaast te diep om als 

voortplantingswater voor de rugstreeppad en de vroedmeesterpad te kunnen fungeren. Typisch geschikt 

landbiotoop voor deze beschermde amfibieën is eveneens niet aanwezig in het projectgebied. 

 

Het projectgebied en de watergangen biedt wel geschikt habitat voor algemene en provinciaal vrijgestelde 

amfibieën zoals de bruine kikker, gewone pad en de kleine watersalamander.  

  

3.2.4 REPTIELEN 

In de omgeving van het projectgebied zijn waarnemingen van de hazelworm en de zandhagedis bekend. Dit 

betreft voornamelijk waarnemingen uit het nabijgelegen Nationaal Park Kennemerland-Zuid. Het projectgebied 

biedt geen geschikt habitat voor deze beschermde reptielen. De hazelworm is voornamelijk te vinden op 

heideterrein of bosgebied met dichte vegetatie. De zandhagedis is voornamelijk te vinden in duin- en 

heidegebieden. Deze habitattypen zijn niet aanwezig in het projectgebied. 

 

3.2.5 VISSEN 

In de omgeving van het projectgebied zijn geen waarnemingen van beschermde vissen bekend. Gezien de 

habitatkenmerken van de watergangen naast het projectgebied worden er geen beschermde vissen in het 

projectgebied verwacht voor te komen.  

 

3.2.6 ONGEWERVELDEN 

De onderzochte groep ongewervelden bestaat onder andere uit dagvlinders, libellen en weekdieren. In de 

omgeving van het projectgebied zijn waarnemingen van de aardbeivlinder, beekrombout, bruine eikenpage, 

duinparelmoervlinder, gestreepte waterroofkever, gevlekte witsnuitlibel, grote parelmoervlinder, grote vos en de 

platte schijfhoren bekend. Door het ontbreken van de waardplanten van de aardbeivlinder (dauwbraam), 

duinparelmoervlinder (duinviooltje en hondsviooltje), grote parelmoervlinder (duinviooltje en hondsviooltje) en de 

grote vos (iep) worden er geen beschermde functies voor deze beschermde dagvlinders in het projectgebied 

verwacht. In het projectgebied is de waardplant voor de bruine eikenpage, de zomereik, wel aanwezig. De bruine 

page legt echter zijn eieren alleen op jonge individuen van de zomereik en daarnaast moeten er voldoende 

nectarplanten in de omgeving aanwezig zijn. Door het ontbreken van jonge zomereiken en voldoende 

nectarplanten worden er geen beschermde functies voor de bruine eikenpage in het projectgebied verwacht. 

Gezien de relatief korte afstand tot geschikt habitat kunnen individuen van beschermde dagvlinders, zoals de 

grote vos, echter wel in het projectgebied worden waargenomen. Door het ontbreken van waterplanten en gezien 

de kenmerken van de watergangen worden de beekrombout, gestreepte waterroofkever, gevlekte witsnuitlibel en 

de platte schijfhoren niet in het projectgebied verwacht voor te komen. In het projectgebied worden geen 

beschermde ongewervelden verwacht voor te komen.  

  

3.2.7 VAATPLANTEN 

In de omgeving van het projectgebied zijn standplaatsen van de bokkenorchis, groot spiegelklokje, 

karthuizeranjer, kleine ereprijs, kluwenklokje, muurbloem, rood peperboompje, stofzaad en het wilde ridderspoor 

bekend. De bokkenorchis groeit op voedsel- en stikstofarme bodems in de duinen en het groot spiegelklokje en 

kluwenklokje zijn voornamelijk te vinden op stikstofarme bodems naast water en rivieren. De karthuizeranjer en 

kleine ereprijs groeien op stikstofarme en kalkhoudende bodems en de muurbloem heeft zijn standplaats op oude 

verweerde muren met zachte kalkspecie. Het rood peperboompje groeit in kalkrijke loofbossen en het stofzaad is 

enkel te vinden in donkere plekken in loof- en naaldbossen zonder ondergroei. Het wilde ridderspoor groeit op 

zandige klei. Geschikte standplaatsen voor deze beschermde vaatplanten zijn in het projectgebied niet aanwezig. 

De bodem in het projectgebied is vervuild en onder andere begroeid met braamstruweel, brandnetel, kleefkruid, 

klimop en stinkende gouwe die voornamelijk te vinden zijn op voedselrijke bodems. In het projectgebied worden 

geen standplaatsen van beschermde vaatplanten verwacht.    
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3.2.8 MOGELIJK AANWEZIGE BESCHERMDE SOORTEN EN FUNCTIES 

Het projectgebied herbergt mogelijk meerdere functies voor beschermde diersoorten. In het projectgebied kunnen 

op basis van het aanwezige habitat de volgende soorten en functies niet op voorhand worden uitgesloten voor te 

komen.   

 
  Tabel 1: Te verwachten beschermde soorten en functies 

Soort / soortgroep Functies Bescherming Wnb Mogelijk aanwezig in: 

Algemene amfibieën 

en zoogdieren* 

Leefgebied Artikel 3.10 (Bijlage, onderdeel A) Gehele projectgebied 

Broedvogels Nesten  Artikel 3.1 (VR) Bomen en struweel 

Kleine marterachtigen Verblijfplaatsen en 

leefgebied 

Artikel 3.10 (Bijlage A) Struweel en stapel planken 

Vogels met jaarrond 

beschermde nesten 

Nestlocaties Artikel 3.1 (VR) Bomen 

Vleermuizen Niet essentieel 

foerageergebied en 

vliegroutes 

Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Gehele projectgebied 

*Vrijgesteld in de provincie Noord-Holland 

 

3.3 EFFECTEN 
Indien beschermde soorten in het projectgebied of binnen de invloedssfeer hiervan kunnen voorkomen, wordt 

onderzocht of de voorgenomen ontwikkeling effect heeft op deze soorten. Indien er effecten op deze soorten 

worden verwacht, zal worden gezocht naar compenserende of mitigerende maatregelen welke genomen kunnen 

worden tijdens de ontwikkeling om zo te voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Mochten 

deze maatregelen niet afdoende zijn, of praktisch niet in te passen in de plannen, zal mogelijk een ontheffing van 

de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. 
 

3.3.1 EFFECTEN ONTWIKKELINGEN 

De te verwachten effecten op soorten en functies zijn opgedeeld in tijdelijke en permanente effecten. Deze zijn 

schematisch weergegeven in tabel 2. Daarnaast zijn de beschermde soorten en functies beschreven waar geen 

effecten op worden verwacht bij uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Geen effecten 
Het projectgebied wordt mogelijk door vleermuizen als foerageergebied en vliegroute gebruikt. Met de 

werkzaamheden worden alle bomen verwijderd, waardoor de luwte en mogelijk het insectenaanbod en daarmee 

het foerageergebied in het projectgebied veranderd of verdwijnt. Aangezien er in de directe omgeving voldoende 

vergelijkbare en alternatieve foerageergebieden voor vleermuizen aanwezig zijn, is het mogelijk aanwezige 

foerageergebied voor vleermuizen in het projectgebied niet essentieel. Doordat er voldoende 

uitwijkmogelijkheden zijn, zullen de werkzaamheden in het projectgebied geen significant negatief effecten 

hebben op de lokale populatie vleermuizen die gebruik maken van het projectgebied als foerageergebied.  

 

Er vinden geen werkzaamheden plaats aan de watergangen grenzend aan het projectgebied. Hierdoor blijven de 

lijnvormige elementen en daarmee de mogelijk aanwezige vliegroutes voor vleermuizen intact. Het plaatsen van 

verlichting in het projectgebied kan echter wel een negatief effect hebben op eventueel aanwezige vliegroutes 

van vleermuizen. Om negatieve effecten te voorkomen, dient er in de situatie geen verlichting op de watergangen 

te worden geschenen.  

 
Tijdelijke effecten 
De geplande werkzaamheden zullen mogelijk gepaard gaan met effecten van tijdelijke invloed door geluid en 
trillingen. Dit verstoort mogelijk de algemene amfibieën, (broed)vogels en zoogdieren die gebruik maken van het 
projectgebied. 
 

Permanente effecten 
Met de kap van de bomen kunnen mogelijk twee potentieel jaarrond beschermde nestlocaties van vogels verloren 

gaan. Met het verwijderen van de bomen en struiken kunnen er verblijfplaatsen en leefgebied van de kleine 

marterachtigen de bunzing, hermelijn en de wezel verloren gaan.  



 

13 

 

 
Indien de werkzaamheden in het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart - 15 juli) plaatsvinden kunnen 

mogelijke nestlocaties van algemene broedvogels worden vernietigd. 

 

Tijdens grondverzet kunnen er mogelijk individuen van de algemene amfibieën en zoogdieren worden gedood. 

Hiervoor geldt een meldplicht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, omdat er gebruik wordt gemaakt van 

de provinciale vrijstelling. 
 
Tabel 2: Mogelijke effecten op beschermde soorten  

Soort / soortgroep Effect Verbodsbepaling 

Algemene amfibieën en 

zoogdieren* 

Opzettelijk doden 

Opzettelijk verstoren 

Artikel 3.10 (Bijlage A) 

Artikel 3.10 (Bijlage A) 

Broedvogels Opzettelijk doden 

Opzettelijk vernielen / beschadigen nest 

Opzettelijk verstoren 

Artikel 3.1 (VR) Lid 1  

Artikel 3.1 (VR) Lid 2 

Artikel 3.1 (VR) Lid 4 

Broedvogels met jaarrond 

beschermde nesten 

Opzettelijk doden 

Opzettelijk vernielen / beschadigen nest 

Opzettelijk verstoren 

Artikel 3.1 (VR) Lid 1  

Artikel 3.1 (VR) Lid 2 

Artikel 3.1 (VR) Lid 4 

Bunzing, hermelijn en wezel Opzettelijk doden 

Opzettelijk verstoren 

Opzettelijk vernielen / beschadigen verblijfplaats en 

leefgebied 

Artikel 3.10 (Bijlage A) 

Artikel 3.10 (Bijlage A) 

Artikel 3.10 (Bijlage A) 

*Vrijgesteld in de provincie Noord-Holland 

 

3.4 AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN DE WET NATUURBESCHERMING 
 

3.4.1 AANVULLENDE INVENTARISATIES PROJECTGEBIED  

Het projectgebied herbergt mogelijk functies voor kleine marterachtigen en vogels met jaarrond beschermde 

nesten. Of en waar deze zich in het projectgebied bevinden is nog onbekend. Het is aan te bevelen nader 

onderzoek uit te laten voeren naar de aanwezigheid van kleine marterachtigen, jaarrond beschermde nesten van 

vogels en foerageergebied van vleermuizen. Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van vogels dient 

afgestemd te zijn op de mogelijke aanwezigheid van de boomvalk, buizerd, ransuil, sperwer en de torenvalk.  

 
3.4.2 MITIGERENDE MAATREGELEN 

Om overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming te voorkomen dienen de volgende 

maatregelen te worden genomen.  

- De watergangen in het projectgebied worden mogelijk als vliegroute door vleermuizen gebruikt. Het is 

belangrijk dat er in de nieuwe situatie geen verlichting op de watergangen schijnen. Het is daarnaast aan 

te bevelen om in het projectgebied enkel gebruik te maken van verlichting met een armatuur dat de 

lichtbundel naar beneden richt, zodat diffuus licht wordt voorkomen.  

- Er zijn mogelijk jaarrond beschermde nesten van vogels aanwezig in bomen in het projectgebied. Het is 

aan te bevelen om aanvullend onderzoek uit te voeren naar het gebruik van de potentieel jaarrond 

beschermde nesten. 

- In het projectgebied zijn mogelijk verblijfplaatsen en leefgebied van kleine marterachtigen aanwezig. Na 

aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van kleine marterachtigen zullen (indien individuen van de 

bunzing, hermelijn of wezel worden waargenomen) nader te specificeren mitigerende maatregelen 

getroffen dienen te worden.  

- Om de plannen voor het projectgebied te realiseren worden er bomen en struweel verwijderd. Het is aan 

te bevelen het verwijderen van groen buiten het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart - 15 juli) uit 

te voeren. De vermelde periode is niet leidend, elk broedgeval is beschermd. Ook broedgevallen buiten 

deze periode mogen niet verstoord worden. Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaats 

moeten vinden dient een aanvullende inspectie op broedvogels door een ecoloog te worden uitgevoerd 

om overtredingen te voorkomen. 

- Tijdens grondverzet kunnen er mogelijk individuen van algemene amfibieën en zoogdieren worden 

gedood. Hiervoor geldt een meldplicht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, omdat er gebruik 

wordt gemaakt van de provinciale vrijstelling. 
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3.4.3 ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING 

De noodzaak voor een ontheffing van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming kan op voorhand niet 

worden uitgesloten. Uit aanvullend onderzoek zal moeten blijken of er beschermde functies of dieren in het 

projectgebied voorkomen en welke negatieve effecten met de werkzaamheden mogelijk gepaard gaan. Indien 

aanvullende inventarisaties aantonen dat in het projectgebied beschermde functies aanwezig zijn en verstoring 

niet voorkomen kan worden, dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Hier 

kunnen voorwaarden in de vorm van mitigerende maatregelen aan verbonden zijn. 
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4 GEBIEDSBESCHERMING 

Binnen het projectgebied zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied ligt op circa 600 meter van het projectgebied en betreft “Nationaal Park Kennemerland-Zuid”. Op minder 

dan 200 meter van het projectgebied ligt een gedeelte van het NNN. Dit gebied is onderdeel van de 

“Landgoederen van Haarlem”.  

 

 
Afbeelding 4: Projectgebied ten opzichte van beschermde natuur (www.maps.noord-holland.nl) 

 

4.1 EFFECTEN  
De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden en delen van het NNN bevinden zich op voldoende afstand van het 

projectgebied om directe effecten uit te sluiten. 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen een toename in stikstofemissie tot gevolg hebben. Met de geplande 

ontwikkeling in het projectgebied is een toename in emissie van stikstof te verwachten. De emissie van stikstof is 

onder te verdelen in de emissie tijdens de bouwfase en de emissie in de gebruiksfase. De werkzaamheden van 

de sanering en de bouw van de tijdelijke woningen zullen leiden tot een tijdelijke toename in het aantal 

verkeersbewegingen in de omgeving van het projectgebied. Daarnaast zullen er werktuigen worden gebruikt 

tijdens de werkzaamheden. Het verkeer en de werktuigen zorgen voor een tijdelijke toename in de emissie van 

stikstof. Of er stikstofemissie zal plaatsvinden in de gebruiksfase is afhankelijk of de woning op het gasnetwerk 

wordt aangesloten. Indien de nieuwe woning niet wordt aangesloten op het gas, is er geen emissie van stikstof in 

de gebruiksfase. Doordat het projectgebied zich op een relatief korte afstand van een Natura 2000-gebied bevindt 

en de geplande ontwikkeling kan leiden tot een (tijdelijke) toename in stikstofemissie, is er een berekening van de 

stikstofdepositie met behulp van de “AERIUS Calculator” benodigd om uitsluitsel te geven of de werkzaamheden 

een effect hebben op Natura 2000-gebieden. 
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5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIES 
In de bomen in het projectgebied zijn twee potentieel jaarrond beschermde nesten van vogels waargenomen. Met 

het kappen van de bomen gaan er mogelijk jaarrond beschermde nesten van vogels verloren. Het projectgebied 

biedt daarnaast mogelijkheden voor verblijfplaatsen van de kleine marterachtigen de bunzing, hermelijn en de 

wezel. Met het verwijderen van het groen en het saneren van het terrein gaan mogelijk verblijfplaatsen en 

leefgebied van kleine marterachtigen verloren. Het projectgebied wordt mogelijk door vleermuizen als 

foerageergebied gebruikt. Door de aanwezigheid van voldoende vergelijkbare alternatieve foerageergebied voor 

vleermuizen in de directe omgeving van het projectgebied is het mogelijk aanwezige foerageergebied voor 

vleermuizen in het projectgebied niet essentieel. De werkzaamheden zullen geen significant negatief effect 

hebben op de lokale populatie van vleermuizen die gebruik maken van het projectgebied als foerageergebied. De 

watergangen maken mogelijk wel onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. In de nieuwe situatie dient er 

te worden voorkomen dat er licht op de watergang schijnt. In het projectgebied kunnen mogelijk algemene 

amfibieën, broedvogels en zoogdieren voorkomen. Andere beschermde soorten worden door het ontbreken van 

geschikt habitat niet verwacht voor te komen.  

 

Indien de werkzaamheden in het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart - 15 juli) plaatsvinden, kunnen 

mogelijke nestlocaties van algemene broedvogels worden vernietigd. De vermelde periode is niet leidend, elk 

broedgeval is beschermd. Ook broedgevallen buiten deze periode mogen niet verstoord worden. Indien 

werkzaamheden tijdens het broedseizoen plaats moeten vinden dient een aanvullende inspectie op broedvogels 

door een ecoloog te worden uitgevoerd om overtredingen te voorkomen. 

 

Tijdens grondverzet kunnen er mogelijk individuen van algemene amfibieën en zoogdieren worden gedood. 

Hiervoor geldt een meldplicht bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord, omdat er gebruik wordt gemaakt van 

de provinciale vrijstelling.  

 

Nadelige effecten als gevolg van de geplande ontwikkeling op Natura 2000-gebieden kunnen op voorhand niet 

worden uitgesloten. Doordat het projectgebied zich op een relatief korte afstand van een Natura 2000-gebied 

bevindt en de geplande ontwikkeling kan leiden tot een (tijdelijke) toename in stikstofemissie, is er een 

berekening van de stikstofdepositie met behulp van de “AERIUS Calculator” benodigd om uitsluitsel te geven of 

de werkzaamheden een effect hebben op Natura 2000-gebieden.  

 

De bomen in het projectgebied bevinden zich binnen de bebouwde kom van de gemeente Bloemendaal. 

Zodoende is toetsing aan de bepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van houtopstanden niet 

noodzakelijk. 

 

5.2 AANBEVELINGEN 
Er is nader onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van vogels en verblijfplaatsen van de kleine 

marterachtigen de bunzing, hermelijn en de wezel benodigd, alvorens men met de werkzaamheden kunnen 

aanvangen. Het onderzoek naar jaarrond beschermde nesten van vogels dient afgestemd te zijn op de mogelijke 

aanwezigheid van de boomvalk, buizerd, ransuil, sperwer en de torenvalk.  Daarnaast dient er rekening te worden 

gehouden met algemene broedvogels en de zorgplicht. In tabel 3 is de onderzoeksperiode van het nader 

onderzoek weergegeven.  

 

Tabel 3: Te verwachte beschermde soorten en aanbevolen inventarisaties 

Soort / soortgroep Aanvullend onderzoek Onderzoeksperiode  

Algemene broedvogels Nesten, indien niet buiten het broedseizoen 

gewerkt wordt 

Binnen de periode 1 maart t/m 15 juli 

Jaarrond beschermde nesten Nestlocaties gebruik Maart t/m juli 

Kleine marterachtigen Verblijfplaatsen / functioneel leefgebied Mei t/m augustus 
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Bijlage 1: Foto-impressie 
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 
 



 

 

19 

 

Bijlage 2: Tabel mogelijk aanwezige soorten 
 
Tabel 1: Overzicht beschermde soorten in kilometerhokken 102/489 en 102/490 

Soortgroep Naam Bescherming Afstand 

Amfibieën alpenwatersalamander Wnb A < 5km 

Amfibieën bruine kikker1 Wnb A < 1km 

Amfibieën gewone pad1 Wnb A < 1km 

Amfibieën kleine watersalamander1 Wnb A < 1km 

Amfibieën meerkikker1 Wnb A < 5km 

Amfibieën rugstreeppad HR IV & Bern II < 1km 

Amfibieën vroedmeesterpad HR IV & Bern II < 5km 

Ongewervelden aardbeivlinder Wnb A < 5km 

Ongewervelden beekrombout Wnb A < 5km 

Ongewervelden bruine eikenpage Wnb A < 1km 

Ongewervelden duinparelmoervlinder Wnb A < 1km 

Ongewervelden gestreepte waterroofkever HR IV & Bern II < 4km 

Ongewervelden gevlekte witsnuitlibel HR IV & Bern II < 5km 

Ongewervelden grote parelmoervlinder Wnb A < 5km 

Ongewervelden grote vos Wnb A < 1km 

Ongewervelden platte schijfhoren HR IV < 1km 

Reptielen hazelworm Wnb A < 1km 

Reptielen zandhagedis HR IV & Bern II < 1km 

Vaatplanten blaasvaren Wnb B < 5km 

Vaatplanten blauw guichelheil Wnb B < 5km 

Vaatplanten bokkenorchis Wnb B < 5km 

Vaatplanten groot spiegelklokje Wnb B < 5km 

Vaatplanten karthuizeranjer Wnb B < 5km 

Vaatplanten kleine ereprijs Wnb B < 5km 

Vaatplanten kluwenklokje Wnb B < 5km 

Vaatplanten muurbloem Wnb B < 5km 

Vaatplanten rood peperboompje Wnb B < 5km 

Vaatplanten stofzaad Wnb B < 5km 

Vaatplanten wilde ridderspoor Wnb B < 5km 

Vleermuizen franjestaart HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen gewone baardvleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen gewone dwergvleermuis HR IV < 3km* 

Vleermuizen gewone grootoorvleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen laatvlieger HR IV & Bern II < 2km* 

Vleermuizen meervleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen rosse vleermuis HR IV & Bern II < 3km* 

Vleermuizen ruige dwergvleermuis HR IV & Bern II < 2km* 

Vleermuizen watervleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vogels boerenzwaluw Cat. 5 < 5km 

Vogels boomkruiper Cat. 5 < 5km 

Vogels boomvalk Cat. 4 < 5km 

Vogels bosuil Cat. 5 < 3km* 

Vogels buizerd Cat. 4 < 5km 

Vogels ekster Cat. 5 < 2km* 

Vogels gierzwaluw Cat. 2 < 2km* 

Vogels huismus Cat. 2 < 2km* 

Vogels huiszwaluw Cat. 5 < 5km 

Vogels koolmees Cat. 5 < 3km* 

Vogels pimpelmees Cat. 5 < 3km* 
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Soortgroep Naam Bescherming Afstand 

Vogels ransuil Cat. 4 < 5km 

Vogels sperwer Cat. 4 < 5km 

Vogels spreeuw Cat. 5 < 5km 

Vogels torenvalk Cat. 5 < 5km 

Vogels zwarte kraai Cat. 5 < 5km 

Zoogdieren boommarter Wnb A < 1km 

Zoogdieren bosmuis1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren bunzing Wnb A < 1km 

Zoogdieren damhert Wnb A < 1km 

Zoogdieren dwergmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren dwergspitsmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren eekhoorn Wnb A < 1km 

Zoogdieren egel1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren gewone bosspitsmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren haas1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren hermelijn Wnb A < 4km* 

Zoogdieren huisspitsmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren konijn1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren noordse woelmuis HR IV < 5km 

Zoogdieren ree1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren rosse woelmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren veldmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren vos1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren wezel Wnb A < 5km 

Zoogdieren woelrat1 Wnb A < 5km 

* = op basis van eerdere waarnemingen van Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. 
1 = Vrijstelling 
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ECONUECONUECONU

Inleiding 

De gemeente Bloemendaal wilt ter plekke zo snel mogelijk 60 tijdelijke woningen voor 

statushouders realiseren. De bedoeling is om de locatie deze winter te saneren en nog voor 

de komende zomer de bebouwing gereed te hebben. Dat betekent dat het van de winter 

bouwrijp gemaakt moet worden, dwz vrijwel alle begroeiing verwijderd en de bovengrond 

afgegraven. 

Het gaat om een terrein ten oosten van Dompvloedslaan 107 in Overveen, tussen 

Dompvloedslaan 107 en de Westelijke Randweg N208 in. Aan de noordkant wordt het 

begrensd door volkstuinen (Buytentwist) en de wijk Blekersveld. Aan de zuidkant door de 

Willem de Zwijgerlaan. Het terrein is volledig eigendom van gemeente Bloemendaal. 

Het is een oude vuil- en puinstort en baggerdepot. Ongeveer 7000m2 groot. Het zit achter een 

hek, je hebt een sleutel nodig om erin te kunnen. Het onderhoud bestond de laatste twintig 

jaar uit af en toe maaien en af en toe de bomen uitdunnen en de struiken terugzetten. Het is 

daardoor in het midden grazig, en aan de randen begroeid met bramen en bosplantsoen.  

De gemeente heeft besloten om zo snel mogelijk alle begroeiing te verwijderen die zonder 

kapvergunning weg mag. Dit werd gedaan om de mogelijk aanwezige egels (en mogelijk 

aanwezige andere dieren) de gelegenheid te geven om te vluchten voordat deze in 

winterslaap gaan. Tevens wordt het terrein ongeschikt gemaakt voor winterslapende egels en 

andere dieren door de aanwezige braamstruiken en ondergroei te verwijderen. 

Hiervoor werd een hovenier gevraagd met ervaring op dit gebied en die deze opdracht naar 

verwachting voorzichtig kan uitvoeren: Kuuk uit Velsen. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden werd een ecologische quickscan uitgevoerd. Volgens de 

ecoloog die de quickscan heeft gedaan, zijn er alleen algemene soorten of soorten waarvoor 

in NH een vrijstelling is, dus is er verder niets nodig. De gemeente miste daar zelf de egel in, 

vandaar dat de gemeente contact heeft opgezocht met de accounthouder gemeentes bij de 

ODNHN. Zij wezen op de mogelijk aanwezige bunzing en op foerageergebied voor huismus 

en ruige dwergvleermuis. Aangezien de werkzaamheden het verwijderen van struikgewas en 

het vellen van dunne bomen betreft werd geconcludeerd (in overleg met drie ecologen) dat 

deze werkzaamheden geen negatieve effecten hebben op de genoemde soorten en functies. 

In het plangebied zijn geen konijnenholen aangetroffen, evenmin zijn er takkenhopen of 

andere elementen waar bunzingen graag in verblijven. Het is goed mogelijk dat er zo nu en 

dan een bunzing voorbij komt en dat het plangebied een deel is van een groter territorium. De 

geplande werkzaamheden maken dit deel wellicht minder geschikt, maar er zijn alternatieve 
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locaties in de omgeving. Tevens is het aantal meldingen van marterachtigen in de NDFF en de 

verhalen van de buurtbewoners zeer minimaal, namelijk 0 in de afgelopen 5 jaar. Het 

foerageergebied van vleermuizen blijft bestaan,  de locatie blijft immers beschikbaar en 

afgeschermd. Tevens zijn er in de directe omgeving vergelijkbare locaties beschikbaar en 

bereikbaar, er is dus geen sprake van een essentieel foerageergebied). Een eventuele 

vliegroute van vleermuizen blijft bestaan (alleen de dunne bomen en struikgewas worden 

verwijderd, er blijven nog voldoende bomen staan die als lijnvormig element gezien kunnen 

worden). Het foerageergebied voor huismussen lijkt minder geschikt te worden doordat de 

braamstruiken verwijderd worden, er blijven echter veel bomen staan, mussen kunnen nog 

steeds ter plekke foerageren. In de omgeving zijn veel mogelijkheden voor huismussen om te 

foerageren, een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding is dan ook 

redelijkerwijs afwezig. 

Wat betreft de egel bestond het risico dat het plangebied daadwerkelijk het leefgebied van een 

of meerdere egels is en dat er gezien de timing ook al egels in winterslaap gingen. Vandaar 

dat ecologisch adviesbureau ingezet werd om de werkzaamheden te begeleiden. In overleg 

met de lokale egelopvang werd een plan van aanpak besproken die voorafgaand aan de 

werkzaamheden met de hovenier besproken werd. 

Werkwijze 

Voordat de hovenier aan de slag ging is er een bespreking geweest met alle betrokkenen, 

ecoloog, egelopvang, gemeente en hovenier om de risico’s in kaart te brengen en de 

werkwijze te bespreken.  

Er werd vanuit een hoek van het Blekersveld gewerkt zodat eventueel aanwezige dieren 

konden vluchten naar de woonwijk en de achterliggende groene zone/volkstuintjes.  

Een deel van het plangebied werd ontzien, voor de uitvoering van de plannen was het niet 

nodig om het hele terrein van braamstruiken te ontdoen. 

Er werd afgesproken dat de hovenier pas braamstruiken mocht verwijderen nadat de ecoloog 

de bodem onder de struik minutieus onderzocht had op de aanwezigheid van egels (in 

winterslaap). Op handen en knieën werd met de hand gezocht naar aanwezige dieren, na een 

groen licht van de ecoloog werd de braamstruik van bovenaf voorzichtig met een kleine grijper 

opgepakt en weg getrokken. 
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Met de egelopvang zijn afspraken gemaakt over de verplaatsing van egels die mogelijk 

aangetroffen zouden worden. Voor de actieve dieren werd een geschikte locatie gevonden en 

winterslapende dieren zouden door medewerkers van de egelopvang meegenomen worden. 

De verwijderde braamstruiken werden op een hoop in het midden van het Blekersveld gelegd 

om op een later moment verwijderd te worden. 

Er zijn bij het verwijderen van de braamstruiken op maandag 19 oktober (van 7uur tot 16 uur) 

geen egels of andere grondgebonden zoogdieren of amfibieën waargenomen.  

 

Bart Smeets 

Econu 
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Ladder Duurzame 
Verstedelijking 

Aanleiding 

Op locatie Blekersveld in de kern Overveen heeft de ge-

meente Bloemendaal plannen om tijdelijke woningen te reali-

seren voor een periode van maximaal 10 jaar. Wanneer deze 

termijn is verstreken is de gemeente Bloemendaal voorne-

mens op de tijdelijke woningen te vervangen voor maximaal 

80 permanente woningen. De Ladder in deze notitie dient ter 

onderbouwing van de beoogde permanente woningen. 

 

Binnen het huidige bestemmingsplan is de beoogde ontwik-

keling van 80 woningen niet toegestaan. Om de ontwikkeling 

formeel mogelijk te maken is een wijziging van het bestem-

mingsplan noodzakelijk. In art 3.1.6 Besluit ruimtelijke orde-

ning (Bro) is vastgelegd dat de toelichting bij een bestem-

mingsplan of projectafwijking moet voldoen aan de systema-

tiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (hierna: 

‘ladder’). De ladder is een wettelijk verplicht motiveringsin-

strument waaraan iedere ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’(art 

1.1.1 Bro) moet worden getoetst. 

 

Per 1 juli 2017 luidt het tweede lid van art. 3.1.6. als volgt:  
“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stede-
lijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de 
behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk ge-
bied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk 
gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 

 

In de nieuwe bestemmingsregeling wordt de bestemming 

‘groen’ gewijzigd naar ‘wonen’. Door de omvang van de uit-

breiding (meer dan 11 woningen) en de wijziging van de be-

stemming moet het initiatief beschouwd worden als een 

‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Bij het opstellen van de be-

stemmingsregeling is het uitgangspunt dat niet méér dan 80 

woningen mogelijk gemaakt zullen worden. 

 

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtege-

bruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ont-

wikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invul-

ling aan het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorg-

vuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimte-

lijke besluiten.  

Planinitiatief  

Op locatie Blekersveld in de kern Overveen heeft de ge-

meente Bloemendaal op termijn (>10 jaar) plannen om 80 

appartementen te realiseren. Ingegeven door de verwachte 

ontwikkelingstermijn is het programma flexibel. Op die ma-

nier kan er worden ingespeeld op de aanwezige behoeften 

ten tijde van ontwikkeling.  

 

De planlocatie is ten noorden van de kern Overveen gelegen 

aan Blekersveld. Aan de oostzijde wordt de locatie begrensd 

door de Westelijke Randweg (N208). De ligging aan de N208 

biedt de locatie uitvalmogelijkheden naar omliggende kernen, 

waaronder Haarlem. Daarnaast is de locatie fietsafstand 

(<10 minuten) gelegen van het centraal station van Haarlem, 

waarmee het zich in de nabijheid van een OV-knooppunt be-

vind (zie figuur 1, 2 en 3). 

Opzet onderzoek 

Voor het initiatief wordt onderzocht of en op welke manier de 

toevoeging 80 woningen te verantwoorden is vanuit de me-

thodiek van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

a
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Voorziet het initiatief in een (kwantitatieve en kwalitatieve) 

behoefte en is er sprake van duurzaam ruimtegebruik binnen 

het verzorgingsgebied? 

 

Het antwoord op de hoofdvraag uit dit onderzoek wordt ver-

kregen door middel van ruimtelijk-functioneel onderzoek, 

waarbij zowel de kwantitatieve als kwalitatieve behoefte aan 

de ontwikkeling wordt onderzocht binnen het verzorgingsge-

bied. Ook wordt gekeken naar de locatieafweging binnen of 

buiten het bestaand stedelijk gebied. Bovendien worden door 

middel van het onderzoek de te verwachten effecten van de 

beoogde ontwikkeling in beeld gebracht. Met de resultaten 

van het onderzoek is de Ladder voor Duurzame Verstedelij-

king doorlopen.  

 

Voor het bepalen van de behoefte en het duurzaam ruimte-

gebruik is onder andere gekeken naar: 

 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 (2018); 

 Woonagenda Noord-Holland 2020-2025 (2020); 

 Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 (2019) 

 Woondeal MRA (2019); 

 Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 

(2021); 

 Structuurvisie gemeente Bloemendaal (2011); 

 Omgevingsvisie fase 1 (notitie analyse en gewenste ont-

wikkelrichting, 2019); 

 Woonvisie Bloemendaal 2018-2022 (2019). 

 

De beoogde ontwikkeling is hierna getoetst aan de ladder. In 

de bijlage is het volledige behoefteonderzoek opgenomen. 

 

 

 

  

 

Figuur 2: Ligging planlocatie, Overveen  Figuur 1: Plangebied, Overveen 

 

Figuur 3: Ligging planlocatie, Overveen 
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 Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

Sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

De beoogde ontwikkeling van 80 woningen betreft een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit de volgende ge-

gevens: 

1. Het plangebied heeft in dit bestemmingsplan de bestem-

ming ‘groen’. Op basis van dit bestemmingsplan is wo-

nen op de locatie niet toegestaan en is een wijziging van 

de bestemming noodzakelijk.  

2. Een stedelijke ontwikkeling is volgens het besluit ‘een 

ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zee-

haventerrein, of van kantoren, detailhandel, woning-

bouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. Het ini-

tiatief om maximaal 80 woningen te bouwen kan onder 

deze definitie worden geschaard, gezien het hier gaat 

om de ontwikkeling van groen naar een woningbouwlo-

catie.   

3. Vanaf 12 nieuwe woningen is sprake van een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling. Aangezien het om de toevoeging 

gaat van maximaal 80 woningen, kan het initiatief ge-

kwalificeerd worden als een ‘nieuwe stedelijke ontwikke-

ling’.  

 

Passend binnen beleidskaders 

Het planinitiatief past binnen de gestelde beleidskaders en 

draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van Rijk, provincie, re-

gio en gemeente: 

 De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een grote 

economische dynamiek, welke zich bovendien in een 

rap tempo (door)ontwikkelt. De vraag naar woningen en 

andere functies in de MRA is mede daardoor enorm. Om 

het welvaarts- en welzijnsniveau vast te houden richt de 

provincie zich op een goede balans tussen economie en 

leefbaarheid. In dat kader is het onder andere van be-

lang om vraag en aanbod van woningen in overeen-

stemming te brengen (kwantitatief en kwalitatief). Ook 

regionaal en gemeentelijk is de ambitie om voldoende 

woningen te realiseren voor de (toekomstige) vraag. In 

de regionale Woondeal is daarom onder andere de doel-

stelling opgenomen om voldoende plancapaciteit op te 

nemen om 240.000 woningen te realiseren tot 2040. Uit 

het meest recente planoverzicht blijkt dat er nog onvol-

doende plannen aanwezig zijn om de beoogde bouwpro-

ductie te ontwikkelen. 

 Op ieder bestuurlijk niveau bestaat daarnaast het be-

leidsvoornemen om een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

binnenstedelijk te realiseren, nabij OV-knooppunten. 

De planlocatie is in het stedelijk gebied gelegen in de 

nabijheid van o.a. station Haarlem centraal. Bovendien 

is de locatie in de gemeentelijke structuurvisie aange-

duid als zoekgebied voor de realisatie van nieuwe wo-

ningbouw. 

 Om doorstroming te bevorderen en daarnaast de wo-

ningvoorraad flexibeler te maken, is het van belang om 

variëteit aan te brengen op de woningmarkt. Geconsta-

teerd wordt dat er in de huidige situatie vooral eenge-

zinswoningen in de gemeente gelegen zijn, waardoor de 

toevoeging van appartementen bijdraagt aan de diversi-

teit op de woningmarkt. 

 Mede door de aanzienlijke vraag in de regio staat de be-

taalbaarheid en de toegankelijkheid van de woning-

markt onder druk. Zowel op regionaal als gemeentelijk 

niveau zijn daarom doelstellingen geformuleerd om de 

betaalbare voorraad (sociaal en middensegment) uit te 

breiden. In het gemeentelijk nieuwbouwprogramma 

wordt in dat kader een verdeling toegepast van 1/3 soci-

ale woningbouw, 1/3 middelduur en 1/3 vrij te bepalen. 

Het planinitiatief heeft een flexibel programma. Hierdoor 

kan er in de ontwikkeling worden ingespeeld op de toe-

komstige behoefte aan betaalbare woningen. 

Passend binnen behoefte van het ruimtelijk 
verzorgingsgebied 

Voor de onderbouwing van de woonbehoefte is gekeken 

naar de afbakening van de relevante regio, om zo de be-

hoefte in beeld te brengen. Hiervoor is gekeken naar de regi-

onale woningmarkt, die gedefinieerd wordt op basis van ver-

huisbewegingen. In dit behoefteonderzoek betreft de regio 

Zuid-Kennemerland het verzorgingsgebied. 

 

Het initiatief wordt passend geacht binnen de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking. Hieronder volgt een beknopte toe-

lichting. De volledige onderbouwing van de woningbehoefte 

is opgenomen in bijlage 1 van deze notitie. 

 

Kwantitatieve behoefte 

Het initiatief, waarin maximaal 80 appartementen worden ge-

realiseerd aan de hand van een flexibel programma, voorziet 

in een kwantitatieve behoefte binnen het verzorgingsgebied: 

 Door de verwachte demografische ontwikkelingen neemt 

de woningbehoefte in de toekomst toe. Om de groeiende 

vraag op te vangen dienen er tussen 2030 en 2040 in to-

taal 5.300 woningen te worden toegevoegd aan de wo-

ningvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland, waarvan 

480 in de gemeente Bloemendaal (uitgaande van een 

evenredige ontwikkeling ten opzichte van de regio).  

 De regio Zuid-Kennemerland heeft momenteel een wo-

ningaanbod van 109.886 woningen, waardoor er per 

saldo nog een (bruto) behoefte bestaat aan 9.914 (2030) 

en 15.214 woningen (2040). Rekening houdend met het 

verwachte aantal onttrekkingen is er sprake van een 

(netto) behoefte aan 12.695 (2030) en 21.085 wonin-

gen (2040) in de regio Zuid-Kennemerland. De netto be-

hoefte in de gemeente Bloemendaal ligt indicatief op 735 

(2030) en 1.335 woningen (2040), uitgaand van een 

evenredige ontwikkeling ten opzichte van de regio. 
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 De planvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland bestaat 

in totaal uit 19.440 woningbouwplannen, waarvan 3.895 

met de status hard. Regionaal is daardoor sprake van 

een restbehoefte aan 8.800 woningen in 2030 en 

17.190 woningen in 2040. Ook inclusief de zachte plan-

voorraad zijn er richting 2040 onvoldoende plannen aan-

wezig om in de verwachte behoefte te voorzien. 

 In de gemeente Bloemendaal zijn 770 woningbouwplan-

nen voorradig, waarvan 62 met de status hard. De rest-

behoefte in de gemeente bestaat daarmee uit 673 wo-

ningen tot 2030 en 1.273 woningen tot 2040. Ook in-

clusief de zachte planvoorraad zijn er tot 2040 onvol-

doende plannen aanwezig om in verwachte behoefte te 

voorzien.  

 

Kwalitatieve behoefte 

Het initiatief, waarin maximaal 80 appartementen worden ge-

realiseerd aan de hand van een flexibel programma, voorziet 

in een kwalitatieve behoefte binnen het verzorgingsgebied: 

 Door de bestaande druk op de woningmarkt en de ver-

wachte groei van het aantal huishoudens is de omvang 

van de (kwantitatieve) woningbehoefte in de regio Zuid-

Kennemerland dermate groot dat er in beginsel behoefte 

is aan ieder woningtype. Specifiek voor appartementen 

geldt een vraag van 8.300 – 8.850 appartementen tot 

2040. De bestaande (indicatieve) planvoorraad bestaat 

uit circa 2.530 appartementen met de status hard, waar-

door er sprake is van een restbehoefte aan 5.770 - 

6.320 appartementen in de regio. Ook in de gemeente 

Bloemendaal bestaat er een behoefte aan het realiseren 

van appartementen. Behalve voor het faciliteren van de 

vraag bestaat de behoefte ook uit het flexibeler maken 

van de woningvoorraad. 

 De behoefte aan appartementen bevindt zich in alge-

mene zin voornamelijk in de koopsector. De vraag naar 

huurappartementen is vooral gericht op de stad Haar-

lem. Door de omvang van de vraag en de ligging van het 

planinitiatief (op fietsafstand van station Haarlem Cen-

traal) is het echter ook aannemelijk dat een deel van de 

huurvraag gefaciliteerd kan worden in de ontwikkeling. 

 Door de beperkte harde planvoorraad in de regio (3.895) 

is er behoefte aan toevoeging van woningen in de koop-

sector in ieder prijssegment. In de huursector ligt hier 

de nadruk op het sociale segment en tevens een deel 

dure huur. Gezien de behoefte van de gemeente Bloe-

mendaal aan woningen in het sociale- en middenseg-

ment kan het planinitiatief hier in voorzien. 

 Tot slot heeft het planinitiatief een adaptief programma. 

Wanneer er zich veranderingen voordoen in de kwalita-

tieve vraag kan de ontwikkeling hier flexibel mee om-

gaan.  

 

Geen onaanvaardbare effecten 

Het is niet de verwachting dat er als gevolg van het realise-

ren van woningen in de gemeente Bloemendaal onaanvaard-

bare effecten zullen optreden. De woningbehoefte is immers 

dusdanig groot dat ook na het realiseren van het planinitiatief 

behoefte blijft bestaan voor het realiseren van nieuwe wonin-

gen. Daarnaast draagt het realiseren van woningen bij aan 

het creëren van een levendig woon- en leefklimaat in de ge-

meente Bloemendaal. 

 

Gesitueerd binnen/buiten bestaand stedelijk gebied 

Voor de onderbouwing via de Ladder is relevant of de ontwik-

keling mogelijk wordt gemaakt binnen of buiten het bestaand 

stedelijk gebied. 

 Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan 

de volgende bestemming: ‘groen’. Dit betekent dat het 

plangebied een stedelijke functie heeft.  

 Bovendien wordt het plangebied aan de oost-, west- en 

zuidzijde omringd door woningen en maatschappelijke 

voorzieningen. 

Gezien het voorgaande is dus sprake van een ligging ‘binnen 

bestaand stedelijk gebied’ en is een verder motivering op dit 

punt niet nodig.  
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Bijlage 1: Onderbouwing 
woningbouwbehoefte 

B1.1 Afbakening verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen vraag en 

aanbod van woonruimte plaatsvindt, ook wel de woning-

markt. De woningmarktafbakening verschilt per initiatief en 

valt niet per definitie samen met een bestuurlijke regio. Een 

belangrijke indicator voor het functioneren van de regionale 

woningmarkt is het aantal verhuisbewegingen/ migratiestro-

men binnen en naar de betreffende gemeente/woonplaats.  

 

In de gemeente Bloemendaal betreft 27% van de verhuis-

stromen bewegingen binnen de eigen gemeente. Daarnaast 

komt circa 34% van de verhuisbewegingen voort uit de ove-

rige gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland. Door de 

sterke regionale samenhang wordt de regio Zuid-Kennemer-

land daarom afgebakend als het verzorgingsgebied. De regio 

betreft tevens het niveau waarop de woningbouwafspraken 

worden gemaakt. 

 

 

 
 

B1.2 Kaderstellend beleid 

Rijk 

De woningmarktregio is ontstaan in de Woningwet 2015. De 

negentien woningmarktregio’s (Woningwet) vormen de kern-

werkgebieden van woningcorporaties. Elke corporatie heeft 

één woningmarktregio als kernwerkgebied. De woningmarkt-

regio’s zijn tot stand gekomen aan de hand van door ge-

meenten gezamenlijk ingediende voorstellen. De gemeente 

Bloemendaal maakt onderdeel uit van de woningmarktregio 

Metropoolregio Amsterdam. 

 

Provincie Noord-Holland 

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 (2018) 

De hoofdambitie van de provinciale omgevingsvisie is het 

welvaarts- en welzijnsniveau vast te houden door te richten 

op een goede balans tussen economische groei en leefbaar-

heid. Ten aanzien van het gebruik van de leefomgeving geldt 

onder andere de ambitie om vraag en aanbod van woon- en 

werklocaties (kwalitatief en kwantitatief) met elkaar in over-

eenstemming te brengen. Verder wordt aangegeven: 

 Door de grote economische dynamiek zijn woon- en 

werklocaties vooral nodig in de Metropoolregio Amster-

dam. 

 De Metropoolregio ontwikkelt zich in een rap tempo, met 

als gevolg onder meer een enorme vraag naar woningen 

en ander functies. Tegelijkertijd is het van belang om de 

het landschap binnen de metropool zo veel mogelijk te 

sparen. 

 Nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden 

zo veel mogelijk ruimtelijk geclusterd op locaties nabij 

OV-, weg-, energie- en data-knooppunten. De bebou-

wingsopgave van wonen en werken dient tevens zoveel 

mogelijk binnenstedelijk gerealiseerd en geconcentreerd 

te worden (inbreiding).  

 

Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025 (2020) 

De provincie Noord-Holland wil zorgen voor voldoende be-

taalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen voor 

alle doelgroepen. In de Woonagenda 2020-2025 gelden on-

der andere de volgende richtinggevende principes: 

1. De vraag is leidend. De regionale programmeringen wor-

den bepaald op basis van gegronde onderbouwing van 

vraag, aanbod en het kwalitatieve en kwantitatieve ver-

schil daartussen voor nu en in de toekomst. 

2. Er zijn snel meer woningen nodig. De provincie zet 

daarom in op het versnellen van de woningbouwproduc-

tie. 

3. De woningbouwprogrammering is regionaal en adaptief. 

De programmering houdt rekening met fasering en haal-

baarheid. 

4. De woningmarkt heeft structureel meer flexibiliteit en be-

taalbare opties voor alle verschillende doelgroepen van 

woningzoekende nodig. 

5. Betaalbaar en divers woningaanbod voor alle doelgroe-

pen vraagt regionale afstemming en samenwerking. 

 

Metropoolregio Amsterdam 

Woondeal MRA (2019) 

In de Woondeal van de MRA zijn de volgende kernafspraken 

gemaakt: 

Tabel 1 Verhuisbewegingen naar gemeente Bloemendaal (CBS, 2018) 

Verhuisstromen Gemeenten Aandeel 

Binnen gemeente Bloemendaal Bloemendaal 27% 

Vanuit regio Zuid-Kennemerland (excl. ge-
meente Venlo) 

Haarlem, Heemstede en Zandvoort 34% 

Totaal  61% 
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 Voldoende plancapaciteit voor de bouwproductie van 

230.000 woningen tot 2040 (momenteel 89.100 met de 

status ‘hard’1). 

 Productie van ruim 100.000 woningen in de periode 

2018-2025, met gemiddeld 15.000 woningen per jaar. 

 Voldoende woningen in alle segmenten, in het bijzonder 

voldoende betaalbare woningen voor lagere en midden-

inkomens, verspreid over de regio. 

 

Regio Zuid-Kennemerland  

Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond 2021-2025 

(2021) 

In het woonakkoord stelt de regio een aantrekkelijke en ge-

varieerde woonregio te willen blijven, waar voor alle doel-

groepen plek is en die toekomstbestendig is. Daar ligt de vol-

gende visie aan ten grondslag: 

 Er dienen voldoende woningen in de regio te zijn in re-

latie tot de huidige en toekomstige vraag. Ook wordt er 

een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave bin-

nen de MRA. Hieruit vloeien de volgende doelstellingen: 

- Voldoende woningen toevoegen om in de ver-

wachte groei van de woningbehoefte te voorzien én 

het huidige woningtekort te verminderen (overpro-

grammering van 20 á 30% is nodig om uitval en ver-

traging op te kunnen vangen); 

- Vraaggericht bouwen en inspelen op veranderingen 

in de vraag (woningbouwprogramma); 

- Versnellen woningbouw en zoeken nieuwe locaties 

voor toekomstige woningbouw. 

 De grote variatie aan aantrekkelijke woonmilieus dient 

te worden versterkt. 

 Realisatie van de woningbouw wordt in principe binnen-

stedelijk gerealiseerd, nabij OV-knooppunten. 

  
1  ABF Research (2020). Inventarisatie Plancapaciteit November 2020. 

 De regio wil toegankelijk blijven voor alle inkomens-

groepen en allerlei doelgroepen (waaronder senioren en 

kwetsbare groepen). De betaalbare voorraad dient 

daarom te worden behouden en te worden uitgebreid op 

basis van behoefte. Hieruit vloeien de volgende doelstel-

lingen: 

- Uitbreiden van de sociale huurvoorraad in elke regio 

en gemeente; 

- Op gemeenteniveau dient 30% van de woningbouw-

productie te bestaan uit sociale huur; 

- Elke gemeente voegt middensegment woningen toe 

(huur €720 - €1.007 en/of koop tot €279.000, prijs-

peil 2019); 

- Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt. 

 

Gemeente Bloemendaal 

Structuurvisie (2011) 

In de structuurvisie staat aangegeven dat de gemeente door 

middel van strategische nieuwbouw de doorstroming wil be-

vorderen. Daarnaast zijn de volgende speerpunten opgeno-

men: 

 De bouw van meer seniorenwoningen, zodat de door-

stroming wordt bevorderd; 

 De bouw van meer sociale huurwoningen, die beter aan-

sluiten bij de demografische kenmerken van lage inko-

mens (kleinere huishoudens en senioren); 

 Het overhevelen van kwalitatieve sociale huurwoningen 

naar het middeldure huur- of koopsegment. 

Op basis van de structuurvisie maakt het plangebied daar-

naast deel uit van de Dorpenzone en valt het tevens binnen 

het zoekgebied van de gemeente voor nieuwe woningbouw-

locaties.  

 

Omgevingsvisie Fase 1: notitie analyse en gewenste ont-

wikkelrichting (2019) 

De gemeente Bloemendaal werkt in drie fases toe naar een 

nieuwe omgevingsvisie. De rapportage van fase 1 is in 2019 

opgeleverd. Het geeft zicht op waar de gemeente staat en 

wat het vertrekpunt is. Voor wonen wordt aangegeven dat: 

 Inpassen van woonruimte draagt bij aan de leefbaarheid 

en de kwaliteit van de leefomgeving. 

 Bloemendaal zet in op jonge gezinnen, maar starterswo-

ningen zijn moeilijk te vinden. 

 Sociale woningvoorraad behouden en waar mogelijk uit-

breiden. 

 Een verdeling van 1/3 sociale woningbouw, 1/3 mid-

deldure woningen en 1/3 vrij te bepalen. 

 

Woonvisie Bloemendaal 2018-2022 (2019) 

De gemeente Bloemendaal zet in op goed wonen in leefbare 

kernen. Ten aanzien van deze ambitie komen meerdere be-

leidsdoelstellingen voort, waaronder: 

 Ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingen dienen in begin-

sel in de dorpenzone dienen plaats te vinden en bij te 

dragen aan de kwaliteiten van de dorpskern en de ge-

meente. 

 Betaalbaarheid. Bij ontwikkeling dient te allen tijde voor 

het sociale segment te worden gebouwd. Met het oog op 

de gewenste doorstroming is ook bouwen voor het mid-

deldure segment noodzakelijk. 

 Doorstroming bevorderen. Door de grote mate van ho-

mogeniteit op de woningmarkt (er zijn veel eengezinswo-

ningen) dienen bij nieuwbouwontwikkelingen de variëteit 

van de woningen en omgeving in acht te worden geno-

men. Ook zodat de woningvoorraad flexibeler wordt om 

veranderende woonwensen op te vangen. Door gericht 

te ontwikkelen kan daarmee de gewenste doorstroming 

op gang worden gebracht. 
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 Levensloopbestendig. Bij de ontwikkeling van nieuw-

bouwprojecten moet rekening worden gehouden met de 

(zorg)behoefte van de toekomstige bewoner. 

 

Conclusie 

 De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een grote 

economische dynamiek, welke zich bovendien in een 

rap tempo (door)ontwikkelt. De vraag naar woningen en 

andere functies in de MRA is mede daardoor enorm. Om 

het welvaarts- en welzijnsniveau vast te houden richt de 

provincie zich op een goede balans tussen economie en 

leefbaarheid. In dat kader is het onder andere van be-

lang om vraag en aanbod van woningen in overeen-

stemming te brengen (kwantitatief en kwalitatief). Ook 

regionaal en gemeentelijk is de ambitie om voldoende 

woningen te realiseren voor de (toekomstige) vraag. In 

de regionale Woondeal is daarom onder andere de doel-

stelling opgenomen om voldoende plancapaciteit op te 

nemen om 240.000 woningen te realiseren tot 2040. Uit 

het meest recente planoverzicht blijkt dat er nog onvol-

doende plannen aanwezig zijn om de beoogde bouwpro-

ductie te ontwikkelen. 

 Op ieder bestuurlijk niveau bestaat daarnaast het be-

leidsvoornemen om een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

binnenstedelijk te realiseren, nabij OV-knooppunten. 

De planlocatie is in het stedelijk gebied gelegen in de 

nabijheid van o.a. station Haarlem centraal. Bovendien 

is de locatie in de gemeentelijke structuurvisie aange-

duid als zoekgebied voor de realisatie van nieuwe wo-

ningbouw. 

 Om doorstroming te bevorderen en daarnaast de wo-

ningvoorraad flexibeler te maken, is het van belang om 

  
2  Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 
3  Uitgaand van de gemiddelde jaarlijkse toevoeging 2019-2040 
4  Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 

variëteit aan te brengen op de woningmarkt. Geconsta-

teerd wordt dat er in de huidige situatie vooral eenge-

zinswoningen in de gemeente gelegen zijn, waardoor de 

toevoeging van appartementen bijdraagt aan de diversi-

teit op de woningmarkt. 

 Mede door de aanzienlijke vraag in de regio staat de be-

taalbaarheid en de toegankelijkheid van de woning-

markt onder druk. Zowel op regionaal als gemeentelijk 

niveau zijn daarom doelstellingen geformuleerd om de 

betaalbare voorraad (sociaal en middensegment) uit te 

breiden. In het gemeentelijk nieuwbouwprogramma 

wordt in dat kader een verdeling toegepast van 1/3 soci-

ale woningbouw, 1/3 middelduur en 1/3 vrij te bepalen. 

Het planinitiatief heeft een flexibel programma. Hierdoor 

kan er in de ontwikkeling worden ingespeeld op de toe-

komstige behoefte aan betaalbare woningen. 

 

B1.3 Kwantitatieve behoefte 

In deze paragraaf is de kwantitatieve behoefte in beeld ge-

bracht. Dit is gedaan aan de hand van de provinciale bevol-

kingsprognose 2019-2040. De vraagbehoefte is afgezet te-

gen het huidige aanbod, de ontwikkelde woningaantallen van 

de afgelopen jaren en de plancapaciteit. Op basis daarvan 

wordt duidelijk of er nog ruimte is voor de ontwikkeling van 

extra woningen. 

 

Bevolkings- en huishoudensprognose 

In tabel 2 en 3 zijn de verwachte bevolkings- en huishou-

densprognose weergegeven. Hieruit blijkt dat: 

 Zowel gemeentelijk als regionaal wordt de komende ja-

ren een aanzienlijke stijging van het aantal inwoners 

5  Uitgaand van de gemiddelde jaarlijkse toevoeging 2019-2040 

verwacht. Ook op de lange termijn (2040) stijgt het be-

volkingsaantal door. De totale relatieve stijging tot 2040 

betreft voor de gemeente en de regio afgerond 11%. 

 Naar verwachting zal ook het aantal huishoudens de 

komende jaren stijgen in de gemeente Bloemendaal 

en in de regio Zuid-Kennemerland. Op de lange termijn 

zet deze ontwikkeling zich eveneens voort, waardoor de 

totale stijging ten opzichte van het huidig aantal respec-

tievelijk 7% en 12% betreft. 

 

Effect corona op de bevolkingsgroei 
Tijdelijke stagnatie, herstel op de middellange termijn 
De Nederlandse bevolking is in 2020 met 63.000 personen toe-
genomen. Een halvering ten opzichte van de groei van een jaar 
eerder. De uitbraak van het coronavirus heeft daarmee geleid tot 
een abrupt einde van de steeds groter wordende groei van de 
Nederlandse bevolking. Door beperkende maatregelen, zoals 
reisrestricties, bleef migratie namelijk grotendeels uit, terwijl dit 
de belangrijkste drijver van de bevolkingsgroei is. Met de verdere 

Tabel 2: Bevolkingsontwikkeling2 

 20213 2030 2040 Verschil 

Gemeente  
Bloemendaal 

23.700 25.100 26.400 +11% 

Regio Zuid-Ken-
nemerland 

237.800 252.400 263.900 +11% 

     

Tabel 3: Huishoudensontwikkeling4 

 20215 2030 2040 Verschil 

Gemeente  
Bloemendaal 

9.900 10.300 10.600 +7% 

Regio Zuid-Ken-
nemerland 

113.000 121.100 126.800 +12% 
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uitrol van vaccinaties is de verwachting dat deze beperkende 
maatregelen zullen worden versoepeld en op termijn komen te 
vervallen. Migratie zal daardoor aantrekken, waardoor ook de be-
volkingsgroei de komende jaren weer gaat toenemen. In 2022 
wordt daardoor weer een bevolkingsgroei verwacht van boven de 
100.000 personen. Daarbij dient de kanttekening te worden ge-
plaatst dat de toename van arbeidsmigratie in 2021 nog beperkt 
zal zijn door de (verdere) stijging van de werkloosheid.6 
 
Beperkt effect op de woningmarkt 
De stagnerende bevolkingsgroei betekent enige verlichting van 
de druk op de Nederlandse woningmarkt, maar niet significant 
minder behoefte aan woningen. Door de verwachting dat de be-
volkingsgroei op termijn weer gaat toenemen, zal de verlichting 
bovendien tijdelijk zijn. Ondanks de stagnerende groei blijft de 
vraag naar woningen namelijk nog altijd groter dan het aanbod. 
Deze woningschaarste blijkt ook uit het feit dat de prijsstijging (in 
absolute zin) in 2020 de grootste was van de afgelopen twintig 
jaar7. Van een coronadip op de woningmarkt lijkt dus absoluut 
geen sprake. De pandemie heeft mogelijk zelfs voor een extra 
stijging van de huizenprijzen gezorgd. Doordat mensen in 2020 
bijvoorbeeld niet op vakantie konden, hebben zij meer geld gesp-
aard.8  

 

Woningbehoefte 

Als afgeleide van de verwachte bevolkings- en huishoudens-

ontwikkeling is door de provincie een raming gemaakt van de 

benodigde woningvoorraad om in de (toekomstige) vraag te 

kunnen voorzien.  

 De omvang van de woningvoorraad in de regio Zuid-

Kennemerland dient in dat kader te bestaan uit: 

119.800 woningen in 2030 en 125.100 woningen in 

2040, oftewel een toename van de voorraad met 5.300 

woningen in de periode 2030-2040.  

 Uitgaand van een evenredige ontwikkeling dient de wo-

ningvoorraad in de gemeente Bloemendaal te bestaan 

uit respectievelijk ca. 10.780 woningen (2030) en 11.260 

  
6   CBS (2020). Bevolkingsprognose 2020-2070.  
7  Rabobank (2020). Kwartaalbericht Woningmarkt (10-12-2020). 

woningen (2040), oftewel een toename van de voorraad 

met 480 woningen in de periode 2030-2040. 

 

Aanbod 

Woningvoorraad 

In maart 2021 bestond de woningvoorraad in de regio Zuid-

Kennemerland in totaal uit 109.886 woningen9. Hiervan zijn 

er 10.153 woningen in de gemeente Bloemendaal gelegen, 

wat uitkomt op een aandeel van ongeveer 9%. Het zwaarte-

punt van de woningvoorraad in de regio bevindt zich in de 

gemeente Haarlem, waar circa 70% van de woningen gele-

gen zijn.  

 

Toevoegingen 

De woningvoorraad in de regio is de afgelopen jaren onafge-

broken gegroeid. Sinds 2012 zijn er ruim 7.500 woningen 

aan de woningvoorraad toegevoegd, wat neerkomt op een 

jaarlijks gemiddelde van ongeveer 935 woningen. Ook in de 

gemeente Bloemendaal is sprake van een stijging van de 

woningvoorraad. De netto toevoeging betreft jaarlijks ca. 80 

woningen. 

 

Onttrekkingen 

Naast dat er woningen worden toegevoegd, worden er ook 

woningen aan de voorraad onttrokken door middel van sloop 

of bijvoorbeeld transformatie. Sinds 2012 worden er in de re-

gio jaarlijks 309 woningen uit de voorraad onttrokken, ge-

meentelijk ligt dit cijfer op ongeveer 12 woningen. 

 

Plancapaciteit 

Op basis van de provinciale plancapaciteitsmonitor10 zijn er 

in totaal 19.440 woningbouwplannen aanwezig in de regio 

Zuid-Kennemerland. Hiervan hebben er 3.895 de status 

8  NOS (2021). Vorige maand hoogste prijsstijging koophuizen in bijna 20 
jaar (22-03-2021).  
9  CBS Statlin (2021). Voorraad woningen en niet-woningen 

‘hard’. Het aandeel planologisch onherroepelijke plan ten op-

zichte van het totaal betreft daarmee ongeveer 20%.  

In de gemeente Bloemendaal bestaat de planvoorraad uit 

707 woningen, waarvan 62 hard. Het planinitiatief is aange-

duid als potentiële locatie, maar er zijn geen aantallen opge-

nomen in de reeds aanwezige plancapaciteit. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het planinitiatief voorziet in 

een kwantitatieve behoefte: 

 Door de verwachte demografische ontwikkelingen neemt 

de woningbehoefte in de toekomst toe. Om de groeiende 

vraag op te vangen dienen er tussen 2030 en 2040 in to-

taal 5.300 woningen te worden toegevoegd aan de wo-

ningvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland, waarvan 

480 in de gemeente Bloemendaal (uitgaande van een 

evenredige ontwikkeling ten opzichte van de regio).  

 De regio Zuid-Kennemerland heeft momenteel een wo-

ningaanbod van 109.886 woningen, waardoor er per 

saldo nog een (bruto) behoefte bestaat aan 9.914 (2030) 

en 15.214 woningen (2040). Rekening houdend met het 

verwachte aantal onttrekkingen is er sprake van een 

(netto) behoefte aan 12.695 (2030) en 21.085 wonin-

gen (2040) in de regio Zuid-Kennemerland. De netto be-

hoefte in de gemeente Bloemendaal ligt indicatief op 735 

(2030) en 1.335 woningen (2040), uitgaand van een 

evenredige ontwikkeling ten opzichte van de regio. 

 De planvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland bestaat 

in totaal uit 19.440 woningbouwplannen, waarvan 3.895 

met de status hard. Regionaal is daardoor sprake van 

een restbehoefte aan 8.800 woningen in 2030 en 

10  Provincie Noord-Holland. Monitor Plancapaciteit, geraadpleegd op 16-4-
2021, via: https://www.plancapaciteit.nl/map.do  

https://www.plancapaciteit.nl/map.do
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17.190 woningen in 2040. Ook inclusief de zachte plan-

voorraad zijn er richting 2040 onvoldoende plannen aan-

wezig om in de verwachte behoefte te voorzien. 

 In de gemeente Bloemendaal zijn 770 woningbouwplan-

nen voorradig, waarvan 62 met de status hard. De rest-

behoefte in de gemeente bestaat daarmee uit 673 wo-

ningen tot 2030 en 1.273 woningen tot 2040. Ook in-

clusief de zachte planvoorraad zijn er tot 2040 onvol-

doende plannen aanwezig om in verwachte behoefte te 

voorzien.  

B1.4 Kwalitatieve behoefte 

In deze paragraaf is de kwalitatieve behoefte in beeld ge-

bracht. De kwalitatieve behoefte hangt sterk samen met vari-

abelen zoals de demografische- en macro-economische ont-

wikkelingen. Deze kunnen op voorhand nooit exact voorspeld 

worden; het gaat immers om toekomstige ontwikkelingen. 

Rekening houdend met de ontwikkeltermijn van het planiniti-

atief is daarom gekozen om het kwalitatieve programma flexi-

bel in te steken. Op die manier kan ten tijde van de ontwikke-

ling worden aangesloten bij de dan aanwezige behoefte. Te-

gen die achtergrond is in deze paragraaf daarom alleen op 

hoofdlijnen ingegaan op de (potentiële) kwalitatieve behoefte 

op de lange termijn. 

 

Kwalitatieve behoefte  

Raming woningbehoefte Zuid-Kennemerland / IJmond 

(2020) 

In 2020 is er een onderzoek verricht naar de woningbehoefte 

in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit onderzoek 

heeft tevens gefungeerd als onderlegger voor het regionale 

woonakkoord, inclusief het bijhorende woonprogramma. In 

tabel 4 zijn hiervan de uitkomsten weergegeven. Deze zijn 

opgebouwd aan de hand van twee type behoeften:  
  
11  RIGO (2020). Raming woningbehoefte Zuid-Kennemerland / IJmond 

 Actuele behoefte. Deze behoefte komt voort uit de be-

staande fricties op de woningmarkt. 

 Behoefte op termijn. Deze behoefte ontstaat als gevolg 

van de verwachte bevolkings- en huishoudensgroei in de 

komende jaren. De kwalitatieve behoefte hangt daar-

naast sterk samen met de macro-economische ontwik-

keling. Doordat deze door toedoen van de corona-uit-

braak lastig te voorspellen is, is er gerekend met drie 

scenario’s (trend, tegenspoed en voorspoed). 

 

Uit de raming van de woningbehoefte in Zuid-Kennemerland 

blijkt dat: 

 Regionaal is er een aanzienlijke vraag naar appartemen-

ten. Door het bestaande tekort en de verder oplopende 

behoefte bestaat de totale vraag uit 8.300 – 8.850 ap-

partementen tot 2040. 

 Van de gevraagde appartementen betreft circa 6.150 – 

7.150 een koopappartement. Daarmee bevindt de be-

hoefte zich vooral in het koopsector. 

 De vraag naar huurappartementen richt zich vooral op 

de gemeente Haarlem (2.100-3.350). Door de omvang 

van de behoefte is het echter ook denkbaar dat de vraag 

deels uitwijkt naar omliggende locaties, zoals die van het 

planinitiatief. 

 Er bestaat een aanzienlijke behoefte aan alle prijs-

segmenten in de koopsector (minimaal circa 7.000 

woningen per segment). Afhankelijk van de macro-eco-

nomische ontwikkeling verschuift het accent naar betaal-

baar, middelduur of duur. 

Tabel 4 Kwalitatieve woningbehoefte regio Zuid-Kennemerland11 

 
Actuele behoefte 

Behoefte op termijn (2040) 

Trendscenario Tegenspoedscenario Voorspoedscenario 

Huur 

Appartement -100 1.900 2.800 1.250 

Grondgebonden 800 1.450 1.700 750 

< € 720 500 2.150 3.700 600 

€ 720 - € 1.009 150 100 300 0 

> € 1.009 -50 1.100 500 1.400 

Koop 

Appartement 2.600 4.250 3.550 4.550 

Grondgebonden 9.300 7.050 6.550 8.050 

< € 279.000 3.650 4.250 3.250 4.100 

€ 279.000 - € 409.000 4.400 2.750 3.100 3.350 

> € 409.000 3.800 4.250 3.700 5.150 
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 In het geval van huurprijsniveaus ligt de nadruk vooral 

op sociale huur. Met name in het geval van het tegen-

spoedscenario (4.200 sociale huurwoningen). In het 

trend- en voorspoedscenario is daarnaast ook behoefte 

aan dure huur. De behoefte aan middeldure huur is in 

mindere mate aanwezig. 

 

Woonvisie gemeente Bloemendaal 2018-2022 (2018) 

 Op basis van de woonvisie ligt de gemeentelijke be-

hoefte voornamelijk in het betaalbare segment, speci-

fiek in de sociale huur. Naast dat de absolute vraag naar 

het sociale segment naar verwachting stijgt door het toe-

nemende aantal huishoudens, heeft de gemeente ook te 

maken met het feit dat het een zeer gewilde woonomge-

ving is. Dit leidt tot hoge grondprijzen, waardoor de reali-

satie van betaalbare woningen onder druk staat. Reali-

satie van nieuwe sociale woningen is daardoor nodig om 

in de (toekomstige) vraag te kunnen voorzien. 

 Naast dat er nieuwe woningen in het sociale segment 

dienen te worden toegevoegd, is ook toevoeging van 

woningen in het middeldure segment noodzakelijk. Op 

die manier wordt getracht om scheefwoners te verleiden 

om een andere woning te betrekken die meer passend is 

voor hun inkomensniveau. Momenteel wordt namelijk 

36% van de sociale huurwoningen bewoond door een 

huishouden wat daar, gezien het inkomen, geen recht op 

heeft.  

 Ook wordt aangegeven dat er behoefte is aan meer ap-

partementen. Dit heeft enerzijds te maken met het reali-

seren van meer variëteit in de bestaande woningbouw, 

waardoor de voorraad flexibeler wordt. Anderzijds leidt 

de ruimte intensivering ook tot het kunnen vergroten van 

de plancapaciteit. 

 

Kwalitatief aanbod 

De woningvoorraad in de regio Zuid-Kennemerland bestaat 

hoofdzakelijk uit koopwoningen (56%), daarnaast is er in to-

taal 32% sociale huur aanwezig en 12% overige huur. De 

koopwoningen bevinden zich met 64% (op basis van de 

WOZ-waarde) voornamelijk in het middeldure en dure seg-

ment (MRA, 2019). Ook in de gemeente Bloemendaal zijn er 

voornamelijk koopwoningen terug te vinden (69%). Het ove-

rige deel betreft huurwoningen, waarvan 16% in het sociale 

segment. Daarmee ligt het aandeel sociale huur in de ge-

meente ongeveer de helft lager dan in de regio. Verder zijn 

er vooral eengezinswoningen aanwezig (77%) en ligt de ge-

middelde WOZ-waarde zeer hoog (€ 651.200), ten opzichte 

van het landelijk gemiddelde van €254.000 (Woonvisie, 

2018) 

 

Kwalitatieve plancapaciteit 

In totaal zijn er in de regio Zuid-Kennemerland plannen voor 

12.652 appartementen tot 2040. Onbekend is welk deel van 

deze plannen de status ‘hard’ heeft. Wanneer ter indicatie 

het aandeel harde plannen ten opzichte van de totale plan-

voorraad (=20%) wordt doorgetrokken, zijn er ongeveer 

2.530 plannen voor appartementen met de status ‘hard’. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het planinitiatief potentieel 

kan voorzien in de volgende behoefte: 

 Door de bestaande druk op de woningmarkt en de ver-

wachte groei van het aantal huishoudens is de omvang 

van de (kwantitatieve) woningbehoefte in de regio Zuid-

Kennemerland dermate groot dat er in beginsel behoefte 

is aan ieder woningtype. Specifiek voor appartementen 

geldt een vraag van 8.300 – 8.850 appartementen tot 

2040. De bestaande (indicatieve) planvoorraad bestaat 

uit circa 2.530 appartementen met de status hard, waar-

door er sprake is van een restbehoefte aan 5.770 - 

6.320 appartementen in de regio. Ook in de gemeente 

Bloemendaal bestaat er een behoefte aan het realiseren 

van appartementen. Behalve voor het faciliteren van de 

vraag bestaat de behoefte ook uit het flexibeler maken 

van de woningvoorraad. 

 De behoefte aan appartementen bevindt zich in alge-

mene zin voornamelijk in de koopsector. De vraag naar 

huurappartementen is vooral gericht op de stad Haar-

lem. Door de omvang van de vraag en de ligging van het 

planinitiatief (op fietsafstand van station Haarlem Cen-

traal) is het echter ook aannemelijk dat een deel van de 

huurvraag gefaciliteerd kan worden in de ontwikkeling. 

 Door de beperkte harde planvoorraad in de regio (3.895) 

is er behoefte aan toevoeging van woningen in de koop-

sector in ieder prijssegment. In de huursector ligt hier 

de nadruk op het sociale segment en tevens een deel 

dure huur. Gezien de behoefte van de gemeente Bloe-

mendaal aan woningen in het sociale- en middenseg-

ment kan het planinitiatief hier in voorzien. 

 Tot slot heeft het planinitiatief een adaptief programma. 

Wanneer er zich veranderingen voordoen in de kwalita-

tieve vraag kan de ontwikkeling hier flexibel mee om-

gaan.  
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1 Inleiding 

In opdracht van Gemeente Bloemendaal heeft BK Ingenieurs B.V. (BK) in september 2020 een nader bodem- en 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Blekersveld te Overveen.  

 

Aanleiding 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen (her)ontwikkeling van de locatie. De gemeente is voorne-

mens om tijdelijke woningen te realiseren.  

 

Doel onderzoek 

Het doel van het onderzoek is meerledig: 

• het bepalen van de ernst en omvang van de eerder aangetroffen bodemverontreiniging met PAK en PCB; 

• het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie met betrekking tot asbest; 

• het bepalen van de indicatieve hergebruiksmogelijkheden van de grond; 

• het vaststellen van de voorlopige veiligheidsklassen voor het werken in de bodem. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen en protocollen als weergegeven in tabel 1. 

tabel 1: normen en protocollen 

Type onderzoek Norm/protocol Uitvoering conform/ 

niet conform 

Vooronderzoek NEN 5725 (2017) Conform  

Nader bodemonderzoek NTA 5755 (2010) Conform  

Verkennend asbest in grond onderzoek NEN 5707+C2 (2017) Conform  

 

Beperking van het bodem- en asbestonderzoek 

• Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater.  

• De hergebruiksmogelijkheden van de grond dienen als indicatief te worden beschouwd, het betreft geen 

onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit. 

• Hoewel het veldonderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, blijft asbestonderzoek van 

de bodem, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, een steekproef. Hierbij moet in aanmerking worden geno-

men dat vooral asbestverontreinigingen zeer heterogeen verdeeld kunnen zijn. Bij asbestverontreinigingen is 

de kans een verontreinigingskern te missen daarom groter dan bij mobiele chemische verontreinigingen. 

 

Indeling van de rapportage 

Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Het uitge-

voerde onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de 

analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege-

ven in hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het opstellen van een hypothese over de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 

 

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door informatie van de opdrachtgever (de heer Van ‘t Kloos-
ter). Daarnaast zijn gegevens geïnterpreteerd van www.bodemloket.nl, Cyclomedia, www.topotijdreis.nl, topografi-

sche- en geohydrologische kaarten, Bodemkwaliteitskaart van Gemeente Bloemendaal.  

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld in tabel 2. De topografische ligging van de loca-

tie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. 

Deze tekening is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. In bijlage 1.3 is een foto-overzicht van 

de locatie opgenomen. 

tabel 2: gegevens onderzoekslocatie 

Adres Blekersveld te Overveen 

Kadastrale aanduiding  gemeente Bloemendaal, sectie E en nummers 2039 en 2047 

Oppervlakte 6.900 m² 

Afbakening onderzoekslocatie De afbakening van de onderzoekslocatie staat aangegeven op de tekening in bijlage 1.2. 

 

In tabel 3 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.  

tabel 3: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch 

Gebruik locatie De locatie is altijd onbebouwd geweest en heeft tot begin jaren ‘90 een agrarische functie 
gehad. Daarna is de westelijk gelegen woonwijk gerealiseerd en is de functie veranderd in 

park/bijenhouderij. 

Voormalige bodembedreigende 

activiteiten 

Gedempte sloten (zie topografische kaart 2002)  

     
2002                                                           2019 

Huidig 

Gebruik locatie De locatie is in gebruik als park/bijenhouderij. 

Bebouwing De locatie is onbebouwd. 

Terreinverharding Het maaiveld is onverhard. 

Bodembedreigende activiteiten Gedempte watergang 

Asbest aanwezig Ja (in het verkennend onderzoek is een asbestgehalte van 12,2 mg/kg ds aangetoond.  

Geval van ernstige bodemver-

ontreiniging aanwezig 

Er is mogelijk een geval van ernstige verontreiniging met PAK en PCB aanwezig op de lo-

catie.  

Toekomstig 

Gebruik locatie Wonen met tuin  

Bodembedreigende activiteiten Geen 
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2.2 Voorgaand bodemonderzoek  

Op de locatie en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitge-

voerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 4.  

tabel 4: bodemonderzoek onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek (soort, kenmerk, datum, 

bureau) 

Bijzonderheden/conclusie 

Blekersveld te 

Overveen 

Indicatief onderzoek, 5 februari 2004, 

BK ingenieurs 

Het onderzoek is op de locatie uitgevoerd. Er zijn acht boringen tot 

0,5 m -mv gezet en opgemengd tot één mengmonster. De boven-

grond bestaat uit zand met een zwakke puin bijmenging. In de bo-

vengrond zijn licht verhoogde gelaten PAK en minerale olie geme-

ten. Onderzoek naar asbest of de kwaliteit van het grondwater is 

niet uitgevoerd. Het onderzoek is dusdanig minimaal ingestoken 

dat het niet voldoet aan geldende normen voor bodemonderzoek. 

Verkennend onderzoek, mei 2020, BK 

ingenieurs 

In de puinlaag (boringen 109 t/m 112, 0 - 0,5 m -mv) zijn sterk ver-

hoogde gehalten PAK en PCB en licht verhoogde gehalten zink, 

lood en minerale olie aangetoond. Het betreft een puinlaag die als 

bodem is geanalyseerd. Het puin bevat een gewogen asbestgehalte 

van 12,2 mg/kg ds. Opvallend is dat het gehalte voortkomt uit een 

hele diverse samenstelling van asbesthoudende materialen. Aange-

zien op 0,8 m -mv gestuit is op een onbekende harde laag kan niet 

worden uitgesloten dat op diepte potentieel asbesthoudend puin 

voorkomt.  

 

De sterk verhoogde gehalten PCB en PAK in de puinlaag worden 

gerelateerd aan een voormalige watergang en het materiaal waar-

mee deze is gedempt. 

 

In de zintuiglijk schone bovengrond op de rest van het terrein zijn 

licht verhoogde gehalten PCB, minerale olie en/of enkel zware me-

talen gemeten. In de zwak baksteenhoudende bovengrond is geen 

asbest boven de detectielimiet aangetoond. In de zintuiglijk schone 

venige ondergrond zijn licht verhoogde gehalten zware metalen 

aangetoond. 

2.3 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Omgevingsdienst IJmond is de locatie gelegen in zone 1. Dit 

betekent dat de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) gemiddeld voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse wonen (PCB) en 

de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) gemiddeld voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde. 

 

Er is geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar waarin PFAS is opgenomen. Uit onderzoek naar PFAS verspreid over 

heel Nederland blijkt dat op onverdachte locaties ook PFAS worden aangetoond boven de detectielimiet, door-

gaans in lage gehaltes. Op de locatie hebben in het verleden geen activiteiten plaatsgevonden die een verontrei-

niging met PFAS hebben kunnen veroorzaken. 
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2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de grondwaterkaart van Ne-

derland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en het Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO-

NITG. Hieronder zijn in tabel 5 de regionale gegevens (tot circa 10 m -mv) samengevat.  

tabel 5: regionale bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0 – 0,5 Antropogene ophooglaag - Zand 

0,5 – 3 Laagpakket van Walcheren Formatie van Naaldwijk Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal kleiig, 

schelphoudend, kalkrijk; klei, siltig tot zandig, 

lokaal humeus 

3 – 7,5 Laagpakket van Zandvoort Formatie van Naaldwijk Zand, matig fijn tot zeer grof, schelphoudend, 

kalkrijk 

7,5 – 13,5 Laagpakket van Wormer Formatie van Naaldwijk Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal kleiig, 

schelphoudend, kalkrijk; klei, siltig tot zandig, 

lokaal humeus 

 

Het grondwater in het Watervoerende Pakket stroomt in oostelijke richting. De grondwaterstroming van het on-

diepe freatische grondwater wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren zoals de ligging van sloten, drainage, 

bemalingen, onttrekkingen, dempingen, en dergelijke. 

 

De locatie is volgens de Provinciale milieuverordening (Pmv) en/of bodembeleid van de Gemeente niet gelegen in 

een grondwater- en/of bodembeschermingsgebied. 

2.5 Onderzoeksnormen, -hypotheses en -strategieën  

Algemene kwaliteit 

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek wordt de volgende hypothese gehanteerd: ‘de locatie is ver-

dacht op het voorkomen van een geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK en PCB in de puinhoudende 

(bodem-)laag’.  
 

Er wordt een nader bodemonderzoek uitgevoerd om de ernst en omvang van de verontreiniging vast te stellen en 

derhalve te bepalen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 

  

Asbest 

Ter aanvulling op het verkennend onderzoek van BK ingenieurs (mei 2020) wordt de locatie tevens onderzocht op 

de aanwezigheid van asbest in de puinhoudende bodem.  

 

Op basis van het verkennend bodemonderzoek is de hypothese ‘locatie verdacht op het voorkomen van een as-

bestverontreiniging in de puinhoudende (bodem-)lagen’. 
 

De onderzoeksstrategie van het voorgaande en huidige asbestonderzoek voldoet tezamen aan de NEN 5707, stra-

tegie 'verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'. 
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3 Uitgevoerd onderzoek  

3.1 Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit. BK Ingenieurs B.V. is ge-

certificeerd en erkend voor het uitvoeren van veldwerk op basis van de beoordelingsrichtlijn (BRL) SIKB 2000 

‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ en onderliggende protocollen 2001, 2002, 2003 

en 2018. BK Ingenieurs B.V. is hiervoor in het bezit van het procescertificaat VB-075. 

 

Voor het veldwerk en de bemonstering voor het PFAS-onderzoek zijn de voorschriften gehanteerd conform de 

handreiking PFAS bemonsteren (versie 1.0 van 25 juni 2020). 

 

De mechanische boringen zijn door BK Ingenieurs B.V. uitgevoerd conform de BRL SIKB 2100 protocol 2101.  

BK Ingenieurs B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor de BRL SIKB 2100 ‘Mechanisch boren’ met nummer 

MEB-027 dat is afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Op grond van dit certificaat is BK Ingenieurs B.V. er-

kend door RWS Leefomgeving/Bodem+ voor het uitvoeren van mechanische boringen zonder waterdruk. 

 

De veldwerkzaamheden zijn aangenomen door vestiging Nieuwegein  en uitgevoerd op 3 en 4 september 2020 

door personeel van vestiging Velserbroek/Udenhout, die voor de betreffende protocollen bij RWS Leefomgeving/ 

Bodem+ geregistreerd staan onder de erkenning van BK Ingenieurs B.V.  

 

In bijlage 7 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of boormeesters vermeld, inclusief 

het protocol en de verklaring dat zij hun veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitge-

voerd. 

 

De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform de BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 2100 

getoetst op partijdigheid. Er is geen sprake van persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond of bagger op de 

veldwerklocatie bij de uitvoerder van het veldwerk van voorliggend milieuhygiënisch bodemonderzoek. 

3.2 Uitgevoerd onderzoek 

Algemene kwaliteit grond 

In totaal zijn 66 boringen boringen geplaatst, variërend in diepte tot maximaal 2,0 m -mv. Er zijn vijftig boringen 

handmatig met een edelmanboor gezet en zestien machinaal met een avegaarboor.  

 

Na circa negen boringen (123 t/m 131) bleek dat de matige tot uiterst puin en/of menggranulaat bijmengingen 

niet alleen ter plaatse van de voormalige sloot aangetroffen werd. Hierop volgend is ervoor gekozen om de puin-

bijmengingen visueel in beeld te brengen door het plaatsen van handmatige boringen tot 1,0 m -mv. Veel van 

deze boringen zijn gestaakt nadat er op puin/menggranulaat gestuit werd. De onderkant van de puinhoudende 

zandlaag en de menggranulaathoudende laag is in kaart gebracht door middel van enkele diepere boringen tot 

1,5 á 2,0 m -mv.  

 

De drie boringen geplaatst in de bosschage (174, 175, 176) nabij de voormalige watergang bevatten zintuiglijk 

geen bijmengingen.  

 

In totaal zijn op basis van ligging, diepte en bodemopbouw negentien mengmonsters samengesteld en geanaly-

seerd op het NEN 5740 grondpakket. Voor de samenstelling van de grondmengmonsters wordt verwezen naar 

tabel 7 (resultaten). De samenstelling van het NEN 5740 grondpakket is beschreven in bijlage 6. Het aanwezige 

betongranulaat is tevens bemonsterd en onderzocht op een standaardpakket. 
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Asbest 

Het maaiveld van de locatie van het asbestonderzoek is in haaks op elkaar staande inspectiestroken visueel geïn-

specteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.  

 

De contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) is onderzocht door handmatig graven van zes proefgaten met minimale afme-

tingen van 0,3 x 0,3 m. De uitkomende grond van de gaten is gezeefd over 20 mm. De fractie >20 mm is visueel 

geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Van de fijne fractie is een mengmonster samenge-

steld.  

 

De ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) is onderzocht door middel van het plaatsen van boringen van voldoende diame-

ter tot 2,0 m -mv en het visueel inspecteren van de uitkomende grond op aanwezigheid van asbest.  

 

Van de uitkomende grond is van de bovengrond tot maximaal 0,5 m laagdikte van fractie <20 mm één meng-

monster van minimaal 10 kg ds grond samengesteld. Daarnaast is van de uiterst beton- en menggranulaathou-

dende laag een indicatief monster genomen welke geanalyseerd is op asbest in puin. De monsters zijn geanaly-

seerd op asbest conform NEN 5898.  

 

Het onderzoeksprogramma voor grond en asbest  is samengevat in tabel 6. 

tabel 6: uitgevoerd onderzoek bodem 

Aantal boringen/proefgaten Analyses grond  

35 x boring tot 0,1 á 0,7 m -mv  

13 x boring tot 1,0 m -mv 

5 x boring tot 1,1 á 1,3 m -mv 

12 x boring tot 1,5 m -mv 

2 x boring tot 1,8 á 2,0 m -mv 

6 x proefgat tot 0,1 á 0,5 m -mv 

19 x standaardpakket grond 

1 x asbest in grond 

1 x asbest in puin 

1 x standaardpakket diversen vast (be-

tongranulaat) 

m -mv meters beneden maaiveld 

 

De locaties van de verrichte boringen, gegraven proefgaten zijn aangegeven op de overzichtstekening in bijlage 

1.2. Deze tekening is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door de laboratoria van SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam die geregi-

streerd staan in het RvA-register. De voorbehandeling voor de grond- en grondwatermonsters is conform AS3000 

uitgevoerd.  
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4 Resultaten onderzoek 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Algemene kwaliteit 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring/proefgat weergegeven. Hierin zijn ook de 

zintuiglijke waarnemingen vermeld. De boorprofielen zijn beschreven conform NEN 5104:1989/C1:1990. De zin-

tuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn beschreven overeenkomstig NEN 5706:2003. 

 

Het maaiveld bestaat uit een grasveld omringd door bomen en struiken. Aan de oost- en noordzijde van de loca-

tie is een grondwal gelegen.  

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot minimaal de geboorde diepte van 2,0 m -mv uit zand bestaat. Ter 

plaatse van boringen 123 t/m 131, 178, 180 en 181 is in de bovengrond tot 0,5 á 0,8 m -mv een matige tot sterke 

bijmenging met metselpuin of baksteen waargenomen. In de overige boringen, over vrijwel het gehele grasveld 

verspreid, wordt in de bovengrond een zwakke bijmenging met baksteen en puin waargenomen.   

 

Ter plaatse van boringen 123 t/m 131, 177 en 181 is in de ondergrond, gemiddeld van 0,3 m -mv tot 1,0 m -mv 

een uiterst meng- en/of betongranulaathoudende laag aangetroffen. 

 

De zintuiglijk schone ondergrond ter plaatse van het grasveld wordt vanaf een wisselende diepte waargenomen, 

variërend tussen 0,5 m -mv á 1,3 m -mv. De boringen geplaatst in de bosschage bevatten geen bijmengingen.  

 

Ter plaatse van boringen 128 en 130 is in de ondergrond tevens een zwakke bijmenging met kolengruis aange-

troffen. Bij boring 124 is van 0,3 tot 0,7 m -mv een zwakke oliegeur waargenomen.  

 

De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden niet waargenomen.   

 

Asbest 

Tijdens de veldwerkzaamheden waren de weersomstandigheden voor het uit te voeren asbestonderzoek redelijk. 

De temperatuur was circa 18°C. De zon scheen zwak, er stond een zwakke wind en het was droog.  

 

Het maaiveld is geheel bedekt met gras en overige begroeiing waardoor geen representatieve maaiveldinspectie 

heeft kunnen plaatsvinden. De inspectie-efficiëntie van de uit de proefgaten komende grond is 100%.  

 

In het bodemtraject van 0,0 tot 0,5 m -mv, ter plaatse van graafgat 01 t/m 05, zijn antropogene bijmengingen met 

puin en baksteen aangetroffen. Deze laag is als asbestverdacht beschouwd en de fijne fractie (<20 mm) is afzon-

derlijk bemonsterd en de grove fractie visueel geïnspecteerd.  

 

Op het maaiveld en in de uitkomende grond van de proefgaten is geen asbestverdacht materiaal in de grove frac-

tie (>20 mm) aangetroffen. 

 

Daarnaast is ter plaatse van meerdere boringen in de bodem een uiterst beton- en menggranulaathoudende laag 

aangetroffen tussen 0,1 en 1,1 m -mv. Aangezien deze laag in de ondergrond is aangetroffen is niet voldoende 

materiaal verzameld voor een asbest puinmonster. Het resultaat van de asbestanalyse dient derhalve als indicatief 

beschouwd te worden.   
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4.2 Normering 

Algemene kwaliteit 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, in-

clusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BK ingenieurs maakt gebruik van 

het toetsprogramma van SYNLAB dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-ser-

vice van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. Voor de volledige tekst van de 

bodemnormering wordt verwezen naar www.overheid.nl.  

 

Asbest  

Voor asbest dienen de gewogen gehalten te worden getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest 

(chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, vezelvormig anthophylliet, 

vezelvormig actinoliet en vezelvormig tremoliet).  

 

Op basis van een verkennend asbestonderzoek dient te worden getoetst aan de concentratie 50 mg/kg ds (dit is 

de helft van de interventiewaarde). Bij overschrijding van deze concentratie is een nader asbestonderzoek noodza-

kelijk. Indien de concentratie asbest lager of gelijk is dan is een nader asbestonderzoek niet noodzakelijk. Er mag 

in een verkennend asbestonderzoek niet worden getoetst aan de interventiewaarde van 100 mg/kg ds. 

 

Fundering 

De meetresultaten van het funderingsmateriaal zijn getoetst aan de samenstellingswaarden voor niet-vormgege-

ven bouwstoffen zoals opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit (Bijlage A, Rbk). Alleen de stoffen PAK, PCB en 

minerale olie zijn hierin opgenomen. Aangezien de verdenking een PAK en PCB verontreiniging betreft, geeft dit 

voldoende informatie om te verontreiniging mee af te perken.    

 

Opgemerkt wordt dat indien men het funderingsmateriaal elders wil toepassen er een partijkeuring conform BRL 

SIKB 1002 dient te worden uitgevoerd en mogelijk ook civieltechnische eisen gesteld kunnen worden. Hergebruik 

van vrijgekomen grond binnen de locatie (‘herschikken’) is waarschijnlijk wel mogelijk. 
 

In bijlage 6 is een verklarende woordenlijst opgenomen. 

4.3 Toetsingsresultaten 

Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3 van dit rapport. Alle toetsingsresultaten en eventuele reken-

bladen voor asbest zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Bodemonderzoek 

Algemene kwaliteit 

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst is, staan 

weergegeven in bijlage 4. In tabel 7 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in grond de 

normwaarden voor grond overschrijden. Met ‘gestandaardiseerd’ wordt bedoeld: omgerekend naar standaard bo-

dem. Daarnaast zijn de resultaten voor grond indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit Bbk). Deze gege-

vens staan ook opgenomen in bijlage 4. 

 

De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond volgens het Besluit bodem-

kwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mogelijke afvoerbestemming van de grond of 

baggerspecie. Deze toetsing is geen wettelijk bewijsmiddel voor het toepassen van de grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit.  

 

 

 

 

 



BK ingenieurs 

pagina 11 van 17 

Blekersveld te Overveen 

Nader bodem- en verkennend asbestonderzoek | 204279 | 20 november 2020 

Asbest 

In tabel 8 zijn de gemeten en gewogen asbestgehaltes opgenomen. De correctie van het gemeten gehalte wordt 

alleen uitgevoerd indien asbest is vastgesteld in de fijne fractie boven de rapportagegrens én er sprake is van een 

grove (en dus uitgezeefde) grove fractie (>20 mm). In dat geval betreft de fijne fractie geen 100% van het oor-

spronkelijke monster (inclusief de grove fractie) en dient deze te worden teruggerekend naar het oorspronkelijke 

monster. 

 

Opmerkingen 

Op de analysecertificaten uit bijlage 3 staan opmerkingen/voetnoten bij enkele parameters vermeld. Voor de toe-

lichting op deze opmerkingen/voetnoten wordt verwezen naar de disclaimer in bijlage 3.3. De opmerkingen/voet-

noten op de certificaten hebben geen invloed op de conclusies van het onderzoek. 

 

Opmerkingen die invloed hebben op de resultaten en conclusies van het onderzoek zijn de volgende: 

• Voor de analyse van monster 160-1 en 126-2 is de conserveringstermijn voor respectievelijk de stof minerale 

olie en PAK overschreden. Het analyseresultaat is hiermee indicatief en het onderzoek voldoet niet aan de NEN 

5740. 

• Voor de analyse op PCB is bij monster 125-2 en 179-1 sprake van een verhoogde rapportagegrens als gevolg 

van verdunning of een storende matrix. Aangezien bij 125 een sterk verhoogd gehalte PCB is gemeten, is er-

voor gekozen om de naastgelegen boring 126 tevens te laten analyseren.   
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tabel 7: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Hoofdbestanddeel bodem en 

zintuiglijke waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Hergebruik Bbk/ 

veiligheidsklasse 

Verkennend onderzoek BK ingenieurs (01-05-2020) 

MM102* 109, 110, 

111, 112 

0,0 – 0,5 Puinlaag sterk puin, sterk bak-

steenhoudend, sporen glas 

NEN 5740 pakket Zink (279), Lood (95), Mine-

rale olie (357) 

- PAK (66), PCB (16,4) Niet toepasbaar > 

Interventiewaarde / 

Rood niet vluchtig 

Inkadering PAK-PCB verontreiniging (huidig onderzoek) 

123-1 123 0,0 - 0,5 Zand, sterk metselpuinhoudend NEN 5740 pakket Lood (110), Zink (241) - PAK (64,8) 

PCB (9,41) 

Niet toepasbaar > 

Interventiewaarde / 

Rood niet vluchtig 

123-3 123 1,0 - 1,5 Zand, zintuiglijk schoon NEN 5740 pakket Kwik (0,225), Lood (59), Zink 

(178), PCB (0,022) 

- - Klasse Wonen /  

Basishygiëne 

125-2 125 0,2 – 0,6 Zand, sterk metselpuinhoudend NEN 5740 pakket Kobalt (15,5), Koper (72,2), 

Lood (170), Zink (371), Mine-

rale olie (310) 

- PAK (122) 

PCB (2,19) 

Niet toepasbaar > 

Interventiewaarde /  

Basishygiëne 

126-2 126 0,2 – 0,6 Zand, matig metselpuinhoudend NEN 5740 pakket Kwik (0,16), Lood (68,7), PAK 

(20,4) 

PCB (0,67) - Niet toepasbaar > 

Industrie /  

Basishygiëne 

127-2 127 0,2 – 0,5 Zand, matig metselpuinhoudend  NEN 5740 pakket Kwik (0,213), Lood (55,4), PAK 

(12,3), PCB (0,102) 

- - Klasse Industrie / 

Basishygiëne 

130-1 130 0,0 – 0,3 Zand, matig metselpuinhoudend NEN 5740 pakket Lood (52,5), PCB (0,021) - - Altijd toepasbaar / 

Basishygiëne 

178-1 178 0,0 – 0,5 Zand, sterk baksteenhoudend NEN 5740 pakket PAK (1,59) - - Altijd toepasbaar / 

Basishygiëne 

179-1 179 0,0 – 0,5 Zand, zwak baksteenhoudend NEN 5740 pakket Cadmium (0,718), Kwik 

(0,185), Lood (78,5), Zink 

(177), PAK (4,4), PCB (0,057), 

Minerale olie (1810) 

- - Niet toepasbaar - 

Industrie /  

Basishygiëne  

180-2 180 0,1 – 0,5 Zand, sterk baksteenhoudend NEN 5740 pakket Lood (63,1), PAK (7,25), PCB 

(0,032) 

- - Klasse Industrie / 

Basishygiëne 

181-2 181 0,1 – 0,3 Zand, sterk metselpuinhoudend NEN 5740 pakket Kwik (0,171), Lood (105), Zink 

(322), Minerale olie (303) 

PCB (0,864) PAK (81,5) Niet toepasbaar > 

Industrie /  

Basishygiëne 

182-1 182 0,0 – 0,5 Zand, zintuiglijk schoon NEN 5740 pakket Kwik (0,185), Lood (75,2), PAK 

(1,69) 

- - Klasse Wonen /  

Basishygiëne  

156-1 156 0,0 – 0,5 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend 

NEN 5740 pakket Lood (75,7), PAK (3,24), PCB 

(0,032) 

- - Klasse Wonen  /  

Basishygiëne 
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Monster- 

code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Hoofdbestanddeel bodem en 

zintuiglijke waarneming 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Hergebruik Bbk/ 

veiligheidsklasse 

160-1 160 0,0 – 0,1 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend 

NEN 5740 pakket Kwik (0,152), Lood (88,3), Zink 

(172), PAK (9,75), PCB (0,037) 

- - Klasse Industrie / 

Basishygiëne 

161-2 161 0,4 – 0,9 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend, PID (1001 ppm) 

NEN 5740 pakket Lood (51,7), PAK (3,48) - - Klasse Wonen  /  

Basishygiëne 

163-1 163 0,0 – 0,2 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend 

NEN 5740 pakket Kwik (0,167), Lood (73,5), Zink 

(165), PAK (8,35), PCB (0,062) 

- - Klasse Industrie  / 

Basishygiëne 

Overig terreindeel (huidig onderzoek) 

158-1 158 0,0 – 0,5 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend 

NEN 5740 pakket Kwik (0,17), Lood (55) 

PAK (1,62) 

- - Klasse Wonen  / 

Basishygiëne 

MM01 136, 151, 

159, 168 

0,0 – 0,5 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend 

NEN 5740 pakket Kwik (0,155), Lood (71,5), PAK 

(5,99), PCB (0,0467) 

- - Klasse Industrie / 

Basishygiëne 

154-1 154 0,0 – 0,5 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend 

NEN 5740 pakket - - - Altijd toepasbaar / 

Basishygiëne 

154-2 154 0,5 – 1,0 Zand, zwak puin- en baksteen-

houdend 

NEN 5740 pakket Koper (43,7), Kwik (0,31), Lood 

(67,6), Zink (245) 

- - Klasse Industrie / 

Basishygiëne 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

* : het onderzochte materiaal is formeel geen bodem maar betreft een bodemvreemde puinlaag 

 

tabel 8: resultaten asbest-in-grondonderzoek  

Meng-

monster 

Proefgat Diepte 

(m -mv) 

Bodemsoort Bijmengingen Uitgevoerde analyse Drooggewicht 

geanalyseerd 

grondmonster 

(kg ds) 

Berekend 

gehalte in grond 

a.g.v. asbest 

in plaatmateriaal 

(mg/kg ds) 

Gemeten gehalte 

asbest in  

grondmonster 

(mg/kg ds) 

Soort 

asbest 

Hecht- 

gebonden 

ja/nee 

Gewogen gehalte 

asbest in grond 

(mg/kg ds)① 

Gmm-1 01 t/m 06 0,0 – 0,5 Zand 
Zwak puin en 

baksteen 
Fijne fractie 0,5-20 

mm (NEN 5898)柳 

15,3 - <2 - - <2 

Verkennend onderzoek BK ingenieurs (01-05-2020)  

ASG102 
105, 114, 

115, 119 
0,1 – 0,5 Zand 

Zwak bak-

steen 
12,7 - <2 - - <2 

靖 deze kolom is de gewogen som van kolom 7 en 8 en is zo nodig gecorrigeerd o.b.v. het percentage grof materiaal (>20 mm) 

柳 van de fractie <0,5 mm wordt een zeer klein deel (10 gram) kwalitatief beoordeeld. Indien in deze fractie asbest wordt aangetoond betreffen dit losse vezels of vezelbundels. Deze kunnen verder worden onderzocht  

met een SEM-analyse 
- niet geanalyseerd 
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tabel 9: resultaten asbest-in-puinonderzoek  

Meng-

monster 

Boring/ 

proefgat 

Diepte 

(m -mv) 

Soort  

materiaal 

Uitgevoerde analyse Drooggewicht 

geanalyseerd puin-

monster 

(kg ds) 

Berekend 

gehalte in puin a.g.v. asbest 

in plaatmateriaal 

(mg/kg ds) 

Gemeten gehalte 

asbest in  

puinmonster 

(mg/kg ds) 

Soort 

asbest 

Hecht- 

gebonden 

ja/nee 

Gewogen gehalte 

asbest in grond 

(mg/kg ds)① 

ASP102 

123, 124, 125, 

128, 130, 131, 

177, 181 

0,1 – 1,1 
Betongranu-

laat 

Puin, fijne fractie 

(0,5 – 20 mm) 
3,05 - <2 - - <2 

Verkennend onderzoek BK ingenieurs (01-05-2020) 

ASP101 
109, 110, 111, 

112 
0,0 – 0,5 

Sterk puin, 

sterk bak-

steen 

Puin, fijne fractie 

(0,5 – 20 mm)  
27,2 - 37 

Serpentijn en 

amfibool 
Beide 12,21 

靖 deze kolom is de gewogen som van kolom 7 en 8 en is zo nodig gecorrigeerd o.b.v. het percentage grof materiaal (>20 mm) 
柳 van de fractie <0,5 mm wordt een zeer klein deel (10 gram) kwalitatief beoordeeld. Indien in deze fractie asbest wordt aangetoond betreffen dit losse vezels of vezelbundels. Deze kunnen verder worden onderzocht  

met een SEM-analyse 
- niet geanalyseerd 
* omdat er minder dan 25 kg/ds aan puin uit de ondergrond is verzameld is het gehalte asbest indicatief 
 

tabel 10: indicatieve hergebruiksmogelijkheden funderingsmateriaal  

Monster-

code 

Boring Traject 

(m -mv) 

Soort materiaal Niet-vormgegeven bouwstof 

Samenstelling 

123-2 123 0,5 – 1,0 Betongranulaat Voldoet (Toepasbaar)* 

* conclusie geldig voor de stoffen PAK, PCB en minerale olie  
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4.4 Resultaten onderzoek 

Fundering  

Het beton- en menggranulaat aangetroffen in de ondergrond bij elf boringen voldoet voor de stoffen PAK, PCB 

en minerale olie aan de samenstellingswaarde voor een niet-vormgegeven bouwstof.  

 

Grond 

Algemene kwaliteit 

In de sterk metselpuinhoudende bovengrond (0,0 - 0,6 m -mv) van boringen 123, 125 en 181 is een sterk ver-

hoogd gehalte PAK en PCB en licht verhoogde gehalten kobalt, koper, lood, zink, kwik en/of minerale olie aange-

toond. De verontreiniging is verticaal ingekaderd door middel van boring 123, waarin de zintuiglijk schone onder-

grond (1,0 - 1,5 m -mv) maximaal licht verhoogde gehalten kwik, lood, zink en PCB zijn aangetoond.  

 

Door middel van boringen 126, 127, 130, 156, 160, 161, 163, 178, 179, 180 en 182, waar licht tot zeer lokaal matig 

verhoogde gehalten PAK, PCB, minerale olie en diverse zware metalen aangetoond zijn, is de sterke verontreini-

ging grotendeels horizontaal ingekaderd. Aangezien er voor boringen 160 en 163 geen grondmonster dieper dan 

0,2 m -mv beschikbaar was, en vanaf deze diepte mogelijk meer puin aangetroffen wordt, is de verontreiniging 

aan de noordzijde niet volledig ingekaderd.  

 

De zwak puin- en baksteenhoudende bovengrond op het overige deel van het grasveld bevat maximaal licht ver-

hoogde gehalten koper, kwik, lood, zink, PAK en/of PCB.  

 

Gezien de ligging van de verontreiniging en de zintuiglijk schone boorstaten van de boringen 174, 182 en 184 

wordt niet aannemelijk geacht dat deze gerelateerd is aan de voormalige waterloop. De aangetoonde verhogin-

gen op de onderzoekslocatie relateren wij aan het puinhoudende karakter van de bovenlaag van de bodem. 

 

Asbest 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 – 0,5 m -mv) visueel 

geen asbest aangetroffen of analytisch aangetoond. Dit komt overeen met de uitkomst van het asbestonderzoek 

uit voorgaand onderzoek.   

 

De beton- en menggranulaathoudende laag die ten tijde van het huidige onderzoek bij meerdere boringen in de 

ondergrond is waargenomen is indicatief op asbest onderzocht. Er is geen asbest aangetoond.  

 

Ten tijde van het voorgaand asbestonderzoek is gebleken dat de sterk metselpuinhoudende laag een gewogen 

asbestgehalte van 12,21 mg/kg ds. bevat. Het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) wordt voor geen van 

de onderzochte grondmonsters overschreden. 

 

Sanscrit beoordeling sterke bodemverontreiniging 

De resultaten van het bodemonderzoek zijn beoordeeld door middel van de standaard risicobeoordeling van 

Sanscrit 2.0. De sterk verhoogde gehalten PCB en PAK zijn getoetst aan het toekomstige gebruik Wonen met tuin. 

Op basis van het gehalte PCB is vastgesteld dat de locatie met spoed gesaneerd dient te worden op basis van hu-

mane risico’s. De Sanscrit rapportage is opgenomen in bijlage 5.     
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Met dit bodemonderzoek is de ernst en omvang van de bodemverontreiniging op de locatie Blekersveld te Over-

veen vastgelegd. Onderstaand zijn de resultaten conclusies en vervolgstappen beschreven. 

 

Funderingsmateriaal  

Het in de ondergrond aangetroffen beton- en menggranulaat voldoet aan de samenstellingswaarde voor een 

niet-vormgegeven bouwstof.  

 

Bodem 

Opbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De bodem bestaat tot een diepte van 2,0 m -mv (maximale boordiepte) uit zand. In de bodem zijn verspreid over 

het gehele grasveld tot maximaal 1,3 m -mv bodemvreemde bijmengingen (baksteen, puin, metselpuin) aange-

troffen in variërende gradatie (zwak tot sterk). Ter plaatse van diverse boringen is in de ondergrond, gemiddeld 

van 0,3 m -mv tot 1,0 m -mv een uiterst meng- en/of betongranulaathoudende laag aangetroffen.  

 

Algemene kwaliteit 

De mate waarin de bijmengingen met (metsel)puin waargenomen worden in de zandgrond zijn gerelateerd aan 

de mate van verontreiniging. De sterk metselpuinhoudende bovengrond is bij drie boringen sterk verontreinigd 

met PAK en PCB en licht verontreinigd met enkele zware metalen en minerale olie. Deze sterke verontreiniging is 

verticaal afgeperkt op ca. 0,5 á 0,8 m -mv. Direct onder de metselpuinhoudende zandlaag ligt betongranulaat (zie 

kopje fundering). De zintuiglijk ‘schone’ ondergrond bevat maximaal licht verhoogde gehalten. De sterk verontrei-

nigde grond is aanwezig over een oppervlak van circa 100 m2 en een volume van circa 50 - 80 m3. Omdat er meer 

dan 25 m³ grond sterk verontreinigd is, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals be-

doeld in de Wet bodembescherming (Wbb). 

 

Op het overige terreindeel zijn in de zwak baksteen en puinhoudende grond maximaal licht verhoogde gehalten 

PAK, PCB, minerale olie en zware metalen aangetoond.  

 

Asbest 

Op de locatie is zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) visueel geen asbest aangetroffen 

(fractie > 20 mm) of analytisch aangetoond (fractie < 20 mm). Het monster (indicatief) van de beton- en menggra-

nulaathoudende onderlaag bevat evenmin asbest. Het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) wordt niet 

overschreden.  

 

Saneringsnoodzaak 

Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in de Wet bodembescher-

ming (Wbb). Door middel van de Sanscrit beoordeling (zie bijlage 5) is vastgesteld dat de verontreiniging (met 

spoed) gesaneerd dient te worden bij toekomstige humane risico’s als gevolg van gewasconsumptie bij de functie 

‘Wonen met tuin’. Er zijn geen ecologische of verspreidingsrisico’s. Voor de start van de werkzaamheden dient een 

goedgekeurde (deel)saneringsplan beschikbaar te zijn. Het plan dient te worden ingediend bij en goedgekeurd 

door het bevoegde gezag Omgevingsdienst IJmond. 

 

Er mag niet zonder toestemming van het bevoegd gezag in de sterk verontreinigde grond worden gegraven. Bij 

saneringswerkzaamheden in verontreinigde grond geldt de Kwalibo-regeling uit het Besluit bodemkwaliteit. De 

(sanerings)werkzaamheden in ernstig verontreinigde grond dienen uitgevoerd te worden door een BRL SIKB 7000 

gecertificeerde aannemer, onder begeleiding van een BRL SIKB 6000 gecertificeerde milieukundige begeleider.  
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Arbo en veiligheid 

Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s, waaronder mogelijke blootstelling aan ge-
vaarlijke stoffen, optreden. De CROW-publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde bodem’ is hierbij als leid-

raad te gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en grondwater, waarbij 

een verschil wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.  

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is de voorlopige beoordeling dat de veiligheidsklasse Rood niet 

vluchtig van toepassing. De definitieve veiligheidsklasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een 

deskundige vastgesteld en zijn afgestemd op de locatiespecifieke omstandigheden (maatwerk). 
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1.1 Topografische ligging 
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1.2 Overzichtstekening 

   Schaal 1 : 500 
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Fotolocatie 1

Fotolocatie 2

Blekersveld te BloemendaalOmschrijving:

Opdrachtgever:

Projectleider:

Gemeente Bloemendaal

I.J.M. van Asseldonk

Foto's onderzoekslocatie

Type: Nader onderzoek, VKB 2001 en 2101

Datum:

Bijlage:

23-sep-2020

1.3

Project: 204279



Metselpuinhoudende zandlaag

Datum: 23-sep-2020

Projectleider: I.J.M. van Asseldonk Bijlage: 1.3

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Blekersveld te Bloemendaal

Type: Nader onderzoek, VKB 2001 en 2101 Project: 204279

Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal



Asbest proefgat 1 Asbest proefgat 2

Asbest proefgat 3 Asbest proefgat 4

Datum: 23-sep-2020

Projectleider: I.J.M. van Asseldonk Bijlage: 1.3

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Blekersveld te Bloemendaal

Type: Nader onderzoek, VKB 2001 en 2101 Project: 204279

Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal



Asbest proefgat 5 Asbest proefgat 6

Datum: 23-sep-2020

Projectleider: I.J.M. van Asseldonk Bijlage: 1.3

Foto's onderzoekslocatie

Omschrijving: Blekersveld te Bloemendaal

Type: Nader onderzoek, VKB 2001 en 2101 Project: 204279

Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal
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Projectnummer: 204279

Project: Blekersveld te Overveen

Opdrachtgever: Omgeving dienst IJmond

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 123
x-coördinaat: 102771,62
y-coördinaat: 489965,75

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

-150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sterk metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar

50

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar

100

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

150

Meetpunt: 124
x-coördinaat: 102769,19
y-coördinaat: 489963,33

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin,
Avegaar30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sterk metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, zwakke oliegeur, donker
zwartbruin, Avegaar70

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar

100

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

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgrijs, Edelmanboor150

Meetpunt: 125
x-coördinaat: 102767,68
y-coördinaat: 489961,51

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin,
Avegaar

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
sterk metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, Avegaar

80

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar

110

Meetpunt: 126
x-coördinaat: 102765,83
y-coördinaat: 489959,09

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin,
Avegaar

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, Avegaar60

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar80

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

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie, licht bruingrijs,
Edelmanboor

130

Meetpunt: 127
x-coördinaat: 102764,02
y-coördinaat: 489956,80

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin,
Avegaar

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar

50

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar

70

Meetpunt: 128
x-coördinaat: 102761,84
y-coördinaat: 489954,07

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar

50

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

100

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

150



Projectnummer: 204279

Project: Blekersveld te Overveen

Opdrachtgever: Omgeving dienst IJmond

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 129
x-coördinaat: 102760,48
y-coördinaat: 489951,95

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar30

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar50

Meetpunt: 130
x-coördinaat: 102758,89
y-coördinaat: 489949,22

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar30

Uiterst menggranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar50

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak
kolengruishoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor150

Meetpunt: 131
x-coördinaat: 102754,62
y-coördinaat: 489943,15

datum: 3-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar

10

Uiterst menggranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar

30

Uiterst betongranulaat houdend, geen
olie-water reactie, Avegaar

50

Meetpunt: 132
x-coördinaat: 102726,41
y-coördinaat: 489900,05

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
lichtgrijs, Edelmanboor100

Meetpunt: 133
x-coördinaat: 102726,66
y-coördinaat: 489900,69

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

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

10

Stuit

11

Meetpunt: 134
x-coördinaat: 102731,65
y-coördinaat: 489911,26

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

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

20

Stuit

21



Projectnummer: 204279

Project: Blekersveld te Overveen

Opdrachtgever: Omgeving dienst IJmond

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 135
x-coördinaat: 102732,38
y-coördinaat: 489911,92

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

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

40

Stuit

41

Meetpunt: 136
x-coördinaat: 102733,75
y-coördinaat: 489912,69

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

gras0

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

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor100

Meetpunt: 137
x-coördinaat: 102735,99
y-coördinaat: 489914,02

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

gras0

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

40

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

70

Stuit

71

Meetpunt: 138
x-coördinaat: 102740,23
y-coördinaat: 489916,11

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

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

40

Stuit

41

Meetpunt: 139
x-coördinaat: 102743,41
y-coördinaat: 489916,87

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

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

40

Stuit

41

Meetpunt: 140
x-coördinaat: 102742,31
y-coördinaat: 489918,44

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

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

40

Stuit

41



Projectnummer: 204279

Project: Blekersveld te Overveen

Opdrachtgever: Omgeving dienst IJmond

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 141
x-coördinaat: 102741,53
y-coördinaat: 489920,52

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

gras0

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

70

Stuit

71

Meetpunt: 143
x-coördinaat: 102739,52
y-coördinaat: 489923,05

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

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

10

Stuit

11

Meetpunt: 144
x-coördinaat: 102741,42
y-coördinaat: 489922,45

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
lichtbruin, Edelmanboor

100

Meetpunt: 145
x-coördinaat: 102750,22
y-coördinaat: 489924,49

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

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

30

Stuit

31

Meetpunt: 146
x-coördinaat: 102746,35
y-coördinaat: 489928,51

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
1

gras0

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

10

Stuit

11

Meetpunt: 147
x-coördinaat: 102742,73
y-coördinaat: 489931,49

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
1

gras0

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

10

Stuit

11



Projectnummer: 204279

Project: Blekersveld te Overveen

Opdrachtgever: Omgeving dienst IJmond

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 148
x-coördinaat: 102746,03
y-coördinaat: 489940,68

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

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

20

Stuit

21

Meetpunt: 149
x-coördinaat: 102756,78
y-coördinaat: 489932,56

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

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

20

Stuit

21

Meetpunt: 150
x-coördinaat: 102759,72
y-coördinaat: 489943,45

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

gras0

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

50

Stuit

51

Meetpunt: 151
x-coördinaat: 102751,49
y-coördinaat: 489949,03

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

gras0

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

50

Stuit

51

Meetpunt: 152
x-coördinaat: 102752,86
y-coördinaat: 489951,34

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

gras0

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

100

Meetpunt: 153
x-coördinaat: 102750,58
y-coördinaat: 489962,74

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor30

Stuit

31
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Meetpunt: 154
x-coördinaat: 102757,09
y-coördinaat: 489957,43

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

gras0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

100

Meetpunt: 155
x-coördinaat: 102766,36
y-coördinaat: 489951,90

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

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

40

Stuit

41

Meetpunt: 156
x-coördinaat: 102772,71
y-coördinaat: 489960,45

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

gras0

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

50

Stuit

51

Meetpunt: 157
x-coördinaat: 102765,68
y-coördinaat: 489966,60

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

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

20

Stuit

21

Meetpunt: 158
x-coördinaat: 102758,78
y-coördinaat: 489973,77

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

gras0

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

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Edelmanboor

120

Meetpunt: 159
x-coördinaat: 102764,55
y-coördinaat: 489981,11

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

gras0

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

100
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Meetpunt: 160
x-coördinaat: 102772,25
y-coördinaat: 489974,98

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
1

gras0

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

10

Stuit

11

Meetpunt: 161
x-coördinaat: 102779,36
y-coördinaat: 489966,60

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

gras0

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

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
pid (1001 ppm), neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

100

Meetpunt: 162
x-coördinaat: 102789,06
y-coördinaat: 489968,21

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

gras0

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

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
pid (1001 ppm), neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

100

Meetpunt: 163
x-coördinaat: 102780,82
y-coördinaat: 489973,12

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

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

20

Stuit

21

Meetpunt: 164
x-coördinaat: 102774,17
y-coördinaat: 489983,86

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
1

gras0

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

10

Stuit

11

Meetpunt: 165
x-coördinaat: 102778,03
y-coördinaat: 489981,55

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
1

gras0

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

10

Stuit

11
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Meetpunt: 166
x-coördinaat: 102775,31
y-coördinaat: 489993,82

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

20

Stuit

21

Meetpunt: 167
x-coördinaat: 102782,93
y-coördinaat: 489988,53

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

20

Stuit

21

Meetpunt: 168
x-coördinaat: 102787,72
y-coördinaat: 489980,73

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

50

Stuit

51

Meetpunt: 169
x-coördinaat: 102793,44
y-coördinaat: 489977,53

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

60

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

100

Meetpunt: 170
x-coördinaat: 102794,66
y-coördinaat: 489987,33

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

60

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

100

Meetpunt: 171
x-coördinaat: 102791,97
y-coördinaat: 489993,08

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

20

Stuit

21
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Meetpunt: 172
x-coördinaat: 102786,41
y-coördinaat: 489995,30

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

30

Stuit

31

Meetpunt: 173
x-coördinaat: 102778,05
y-coördinaat: 489998,42

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor30

Meetpunt: 174

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

1

2

gras0

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

70

Meetpunt: 175

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

gras0

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

50

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

100

Meetpunt: 176

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

1

2

gras0

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

50

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

100

Meetpunt: 177
x-coördinaat: 102782,93
y-coördinaat: 489988,53

datum: 17-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

20

Volledig menggranulaat, geen olie-water
reactie, Avegaar60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

150
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Meetpunt: 178
x-coördinaat: 102761,82
y-coördinaat: 489962,94

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Avegaar

50

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

70

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

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

150

Meetpunt: 179
x-coördinaat: 102764,24
y-coördinaat: 489967,72

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

150

Meetpunt: 180
x-coördinaat: 102769,91
y-coördinaat: 489970,45

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

5

gras0

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

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Avegaar

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak baksteenhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin, Avegaar

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

200

Meetpunt: 181
x-coördinaat: 102774,74
y-coördinaat: 489968,67

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

1

2

3

4

gras0

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

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs, Edelmanboor

30

Volledig betongranulaat, Edelmanboor
80

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

130

Meetpunt: 182
x-coördinaat: 102776,10
y-coördinaat: 489963,10

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

1

2

gras0

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

100

Meetpunt: 183
x-coördinaat: 102771,59
y-coördinaat: 489959,27

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

gras0

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

40

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin,
Edelmanboor

150
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Meetpunt: 184
x-coördinaat: 102758,04
y-coördinaat: 489970,14

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

50

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

70

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

130

Meetpunt: 185
x-coördinaat: 102746,35
y-coördinaat: 489928,51

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

gras0

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

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak metselpuinhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin, Avegaar60

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

150

Meetpunt: 186
x-coördinaat: 102731,65
y-coördinaat: 489911,26

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

gras0

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

60

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

80

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

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor150

Meetpunt: 187
x-coördinaat: 102781,09
y-coördinaat: 489961,33

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

gras0

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

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor130

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

180

Meetpunt: 188
x-coördinaat: 102765,50
y-coördinaat: 489972,87

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak metselpuinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Avegaar

80

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

120

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor150

Meetpunt: 189
x-coördinaat: 102754,84
y-coördinaat: 489965,94

datum: 17-9-2020

veldwerker: Rob van der Veer

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

gras0

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

50

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

130

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

150
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Meetpunt: Gg01
x-coördinaat: 102776,66
y-coördinaat: 489985,37

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend,
Schep

20

Meetpunt: Gg02
x-coördinaat: 102785,26
y-coördinaat: 489980,40

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Schep30

Meetpunt: Gg03
x-coördinaat: 102754,29
y-coördinaat: 489959,31

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Schep

50

Meetpunt: Gg04
x-coördinaat: 102763,59
y-coördinaat: 489952,80

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Schep

50

Meetpunt: Gg05
x-coördinaat: 102749,72
y-coördinaat: 489931,34

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0
gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Schep

10

Meetpunt: Gg06
x-coördinaat: 102734,61
y-coördinaat: 489913,25

datum: 4-9-2020

veldwerker: Marcel Kaptein

0

-50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Schep

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

    

Bijlage 

  

3 Analyserapporten 

    

  



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.1 Analyserapporten grond 
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BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te OverveenP,

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13310261, versienummer: 1.

Rotterdam, 04-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 123-1 123 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 81.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 85
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 2.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 74
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 6.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 2.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 8.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 6.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 3.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 6.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 64.85
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S 11
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S 600
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 1400
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 990
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 1000
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 730
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 160
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4891
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 123-1 123 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 60
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8106741 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

123-1123 (0-50)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
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BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13311096, versienummer: 1.

Rotterdam, 07-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 125-2 125 (20-60)

002 Grond (AS3000) 156-1 156 (0-50)

003 Grond (AS3000) 158-1 158 (0-50)

004 Grond (AS3000) 161-2 161 (40-90)

005 Grond (AS3000) 163-1 163 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen van monstermateriaal -  Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 81.7
 

82.3
 

90.3
 

86.5
 

80.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9
 

3.0
 

3.6
 

3.7
 

5.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 1.2
 

<1
 

1.8
 

2.2
 

2.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 130
 

33
 

23
 

<20
 

49
 

cadmium mg/kgds S 0.26
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 4.4
 

2.2
 

2.3
 

2.3
 

2.6
 

koper mg/kgds S 36
 

12
 

12
 

10
 

14
 

kwik mg/kgds S 0.10
 

0.09
 

0.12
 

0.08
 

0.12
 

lood mg/kgds S 110
 

49
 

36
 

34
 

50
 

molybdeen mg/kgds S 0.52
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 12
 

6.3
 

6.8
 

7.5
 

6.4
 

zink mg/kgds S 160
 

47
 

38
 

29
 

77
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.28
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 21
 

0.19
 

0.12
 

0.18
 

0.68
 

antraceen mg/kgds S 5.2
 

0.07
 

0.06
 

0.07
 

0.18
 

fluoranteen mg/kgds S 32
 

0.67
 

0.36
 

0.53
 

2.0
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 17
 

0.41
 

0.21
 

0.38
 

1.4
 

chryseen mg/kgds S 14
 

0.40
 

0.17
 

0.40
 

1.0
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 6.9
 

0.30
 

0.13
 

0.31
 

0.63
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 12
 

0.44
 

0.21
 

0.48
 

1.0
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 7.0
 

0.39
 

0.20
 

0.61
 

0.77
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 6.5
 

0.36
 

0.15
 

0.51
 

0.68
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 121.88
1)

3.237
1)

1.617
1)

3.477
1)

8.347
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <2.0
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S 67
 

<1
 

<1
 

<1
 

1.2
 

PCB 101 µg/kgds S 170
 

<1
 

<1
 

<1
 

6.2
 

PCB 118 µg/kgds S 120
 

<1
 

<1
 

<1
 

4.7
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 125-2 125 (20-60)

002 Grond (AS3000) 156-1 156 (0-50)

003 Grond (AS3000) 158-1 158 (0-50)

004 Grond (AS3000) 161-2 161 (40-90)

005 Grond (AS3000) 163-1 163 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S 160
 

2.0
3)

<1
 

<1
 

8.7
 

PCB 153 µg/kgds S 98
 

2.8
 

<1
 

<1
 

7.7
 

PCB 180 µg/kgds S 20
 

2.1
3)

<1
 

<1
 

3.5
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 636.4
1)

9.7
1)

4.9
1)

4.9
1)

32.7
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  9
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  37
 

7
 

6
 

9
 

7
 

fractie C30-C40 mg/kgds  45
 

7
 

6
 

11
 

7
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 90
 

<20
 

<20
 

20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8106736 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

002 Y8357348 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y8357083 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  

004 Y8357092 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  

005 Y8357001 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

125-2125 (20-60)

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

156-1156 (0-50)

002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

158-1158 (0-50)

003
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

161-2161 (40-90)

004
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

163-1163 (0-20)

005
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13311254, versienummer: 1.

Rotterdam, 06-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 123-3 123 (100-150)

002 Grond (AS3000) MM01 136 (0-40) 151 (0-50) 159 (0-50) 168 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 82.4
 

84.4
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7
 

3.6
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 2.5
 

2.3
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 51
 

23
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.20
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.3
 

2.2
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 19
 

10
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.16
 

0.11
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 39
 

47
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 7.0
 

6.6
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 80
 

42
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.01
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.19
 

1.1
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.06
 

0.28
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.36
 

1.5
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.18
 

0.77
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.15
 

0.66
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10
 

0.35
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.16
 

0.58
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.14
 

0.37
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11
 

0.37
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.46
1)

5.99
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

2.0
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 2.6
2)

3.6
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 1.8
2)

5.4
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.1
2)

3.7
2)

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.3
1)

16.8
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 123-3 123 (100-150)

002 Grond (AS3000) MM01 136 (0-40) 151 (0-50) 159 (0-50) 168 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  15
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  13
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8106733 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

002 Y8356405 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  

002 Y8641848 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y8357411 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  

002 Y8356506 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

123-3123 (100-150)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13312413, versienummer: 1.

Rotterdam, 15-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 127-2 127 (20-50)

002 Grond (AS3000) 130-1 130 (0-30)

003 Grond (AS3000) 154-1 154 (0-50)

004 Grond (AS3000) 154-2 154 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

droge stof gew.-% S 81.9
 

81.6
 

84.4
 

84.5
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2
 

3.0
 

2.0
 

4.6
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

<1
 

2.0
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 38
 

28
 

23
 

55
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

0.28
 

 
 

kobalt mg/kgds S 2.7
 

2.1
 

2.4
 

3.9
 

 
 

koper mg/kgds S 12
 

10
 

9.3
 

23
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.15
 

0.09
 

0.08
 

0.22
 

 
 

lood mg/kgds S 36
 

34
 

24
 

45
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S 8.8
 

6.1
 

6.6
 

6.7
 

 
 

zink mg/kgds S 50
 

40
 

30
 

110
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.04
 

0.04
 

0.01
 

0.01
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 1.5
 

0.10
 

0.11
 

0.08
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.43
 

0.03
 

0.03
 

0.03
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 3.1
 

0.28
 

0.23
 

0.18
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.8
 

0.18
 

0.13
 

0.09
 

 
 

chryseen mg/kgds S 1.2
 

0.15
 

0.11
 

0.08
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.81
 

0.12
 

0.08
 

0.06
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.5
 

0.19
 

0.13
 

0.09
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.0
 

0.16
 

0.11
 

0.10
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.91
 

0.15
 

0.11
 

0.08
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 12.29
1)

1.4
1)

1.05
1)

0.8
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S 3.4
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 8.5
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 4.9
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 7.3
 

1.5
2)

<1
 

1.7
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 5.7
 

1.2
 

<1
 

2.1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 2.1
 

<1
 

<1
 

1.5
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 127-2 127 (20-50)

002 Grond (AS3000) 130-1 130 (0-30)

003 Grond (AS3000) 154-1 154 (0-50)

004 Grond (AS3000) 154-2 154 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 32.6
1)

6.2
1)

4.9
1)

8.1
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  13
 

<5
 

5
 

22
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  11
 

<5
 

5
 

18
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20
 

<20
 

<20
 

40
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8106730 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

002 Y8642032 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

003 Y8357380 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y8357085 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

127-2127 (20-50)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

154-1154 (0-50)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

154-2154 (50-100)

004
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Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13317837, versienummer: 1.

Rotterdam, 19-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 178-1 178 (0-50)

002 Grond (AS3000) 179-1 179 (0-50)

003 Grond (AS3000) 180-2 180 (10-50)

004 Grond (AS3000) 181-2 181 (10-30)

005 Grond (AS3000) 182-1 182 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 89.7
 

84.7
 

87.7
 

86.3
 

82.3
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.1
 

3.2
 

3.2
 

3.3
 

3.4
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

1.2
 

1.2
 

1.3
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 47
 

91
 

63
 

110
 

38
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.44
 

<0.2
 

0.23
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 2.7
 

2.3
 

2.9
 

2.6
 

2.8
 

koper mg/kgds S 8.9
 

14
 

13
 

15
 

13
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

0.13
 

0.08
 

0.12
 

0.13
 

lood mg/kgds S 31
 

51
 

41
 

68
 

49
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.75
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 6.7
 

6.9
 

8.2
 

7.7
 

6.1
 

zink mg/kgds S 45
 

77
 

45
 

140
 

51
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

0.06
 

0.05
 

0.18
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.09
 

0.47
 

0.92
 

12
 

0.16
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.16
 

0.21
 

3.0
 

0.05
 

fluoranteen mg/kgds S 0.31
 

0.87
 

1.8
 

21
 

0.37
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.20
 

0.51
 

0.99
 

12
 

0.25
 

chryseen mg/kgds S 0.17
 

0.36
 

0.77
 

9.6
 

0.18
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14
 

0.33
 

0.49
 

4.9
 

0.13
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.24
 

0.59
 

0.85
 

8.5
 

0.22
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.21
 

0.59
 

0.61
 

5.3
 

0.18
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.19
 

0.46
 

0.56
 

5.0
 

0.14
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.587
1)

4.4
1)

7.25
1)

81.48
1)

1.687
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<3.8
2)

<1
 

<1.8
2)

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<4.4
2)

<1
 

37
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<3.6
2)

2.1
 

80
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<4.1
2)

1.2
 

54
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<3.8
2)

1.9
 

61
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<2.7
2)

1.8
 

42
 

1.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 178-1 178 (0-50)

002 Grond (AS3000) 179-1 179 (0-50)

003 Grond (AS3000) 180-2 180 (10-50)

004 Grond (AS3000) 181-2 181 (10-30)

005 Grond (AS3000) 182-1 182 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<3.8
2)

1.7
 

9.7
 

1.0
4)

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

18.34
1)

10.1
1)

284.96
1)

5.8
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

83
 

<5
 

23
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  13
 

270
 

20
 

45
 

9
 

fractie C30-C40 mg/kgds  19
 

230
3)

24
 

35
 

12
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30
 

580
 

40
 

100
 

20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8726069 17-09-2020 17-09-2020 ALC201  

002 Y8726075 17-09-2020 17-09-2020 ALC201  

003 Y8725948 17-09-2020 17-09-2020 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y8725939 17-09-2020 17-09-2020 ALC201  

005 Y8725930 17-09-2020 17-09-2020 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

178-1178 (0-50)

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

179-1179 (0-50)

002
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

180-2180 (10-50)

003
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

181-2181 (10-30)

004
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

182-1182 (0-50)

005
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Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13318946, versienummer: 1.

Rotterdam, 21-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 160-1 160 (0-10)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 63.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 58
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 8.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 81
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 2.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 1.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.82
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.99
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 9.75
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S 1.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 4.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 2.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 6.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 5.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 4.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 24.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 160-1 160 (0-10)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  11
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  14
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8357412 04-09-2020 04-09-2020 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

160-1160 (0-10)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13319462, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 126-2 126 (20-60)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 82.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 2.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 8.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.04
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.77
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 5.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 2.3
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.3
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 20.41
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S 2.0
3) 4)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S 31
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 64
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 49
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 58
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 7.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 249.6
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 126-2 126 (20-60)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  13
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  11
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk valspositief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31.

4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8106723 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

126-2126 (20-60)

001



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.2 Analyserapporten asbest 

    

  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13311098, versienummer: 1.

Rotterdam, 07-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

Gmm-Gmm-1 Gmm (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster kg  17.45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

in behandeling genomen
gewicht

kg  17.45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  15293
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  87.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1863662 04-09-2020 04-09-2020 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te Overveen

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13319565, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 BN Asbest verdacht ASP-102 123 (50-100) 124 (70-100) 125 (80-110) 128 (50-70) 130 (30-50) 130 (50-70) 131 (10-30) 131
(30-50) 177 (20-60) 181 (30-80)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster kg  3.43
 

 
 

 
 

 
 

 
 

in behandeling genomen
gewicht

kg  5.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  2838
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  60.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 4.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * In verband met de asbestverdachte matrix zijn de analyses in duplo uitgevoerd, op basis van veldvochtig
monstermateriaal, zoals omschreven in het AP04-SB (SB5.1.4.1).

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster BN Asbest verdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld BN Asbest verdacht conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

totaal gewicht <20 mm na drogen BN Asbest verdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

droge stof BN Asbest verdacht Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

BN Asbest verdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

BN Asbest verdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

BN Asbest verdacht Idem

berekende bepalingsgrens BN Asbest verdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8642034 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

001 Y8641981 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

001 Y8106728 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

001 Y8642038 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

001 Y8642021 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

001 Y8725946 17-09-2020 17-09-2020 ALC201  

001 Y8106740 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

001 Y8106738 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  

001 Y8725928 17-09-2020 17-09-2020 ALC201  

001 Y8642027 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  
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Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

BK Ingenieurs

Imke van Asseldonk

Zadelmakerstraat150

1991 JE  VELSERBROEK

Uw projectnaam : Blekersveld te OverveenP,

Uw projectnummer : 204279

SYNLAB rapportnummer : 13310270, versienummer: 1.

Rotterdam, 05-09-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 204279.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen
voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) 123-2 123 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-%  84.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

METALEN

barium mg/kgds  130
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds  <0.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds  3.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds  12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds  0.12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds  35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds  <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds  12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds  73
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds  0.14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds  2.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  0.60
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  3.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  1.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.72
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  1.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.74
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds  2.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  5.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  6.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  6.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds  25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  55
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

barium Diversen (vast) Eigen methode

cadmium Diversen (vast) Idem

kobalt Diversen (vast) Idem

koper Diversen (vast) Idem

kwik Diversen (vast) Idem

lood Diversen (vast) Idem

molybdeen Diversen (vast) Idem

nikkel Diversen (vast) Idem

zink Diversen (vast) Idem

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 28 Diversen (vast) Idem

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som (7) PCB Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8106738 03-09-2020 03-09-2020 ALC201  



BK Ingenieurs

Blekersveld te OverveenP,

204279

13310270

03-09-2020

Imke van Asseldonk

03-09-2020

05-09-2020

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

123-2123 (50-100)

001



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.3 Disclaimer Synlab met toelichting op voetnoten 
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DISCLAIMERS 
 

Kwaliteit is een van de belangrijkste redenen waarom u uw analyses door SYNLAB laat uitvoeren. 
SYNLAB is geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (RvA-register no. L028) en 
gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze normen vormen de basis van het door ons 
gebruikte kwaliteitssysteem. SYNLAB analyseert uw monsters op de door u gewenste parameters en 
verstrekt u hiervan een (digitaal) analysecertificaat. 

Bij de rapportage van uw analyseresultaten kunnen disclaimers geplaatst zijn. In dit informatieblad 
wordt het gebruik van disclaimers uitgelegd en de meest gebruikte disclaimers toegelicht.

 
Wat zijn Disclaimers  
Waar nodig plaatsen laboratoria opmerkingen bij de 
analyseresultaten. Deze opmerkingen/voetnoten zijn 
verschillend van aard. Deels zijn het toelichtingen of  
betreft het uitleg van de toegepaste werkwijze. Dit zijn 
geen disclaimers. Het resultaat is absoluut betrouwbaar. 
Soms is het plaatsen van een voetnoot een verplichting 
van de analyse normmethode. 

Meest voorkomende Disclaimers  
Hieronder worden de 7 belangrijkste disclaimers uitgelegd. 
Deze 7 disclaimers betreffen 84 % van alle disclaimers. 

Disclaimer 1 
De betrouwbaarheid van het analyseresultaat is mogelijk 
beïnvloed door overschrijding van de toegestane 
conserveringstermijn. 
 
Toelichting 
De gestelde maximale termijn tussen monstername en 
zekerstelling is overschreden. 
Oorzaak 
Monster(s) zijn te laat aangeleverd of te laat in 
behandeling genomen. 
Vervolg 
De kans is aanwezig dat het gehalte van de betreffende 
component door afbraak, omzetting of vervluchtiging is 
teruggelopen. Het gerapporteerde gehalte kan een 
onderschatting zijn. 
 
 
Disclaimer 2 
Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed 
hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in 
het resultaat vergroot. 

Toelichting 
Er zijn componenten in hoge concentraties aanwezig die 
andere componenten bij de analyse storen. Hierdoor moet 
er verdund worden of kunnen er geen betrouwbare 
waarden gerapporteerd worden. 

 
Oorzaak 
Kan van diverse aard zijn. Vaak betreft het een onbekende 
stof/component die niet is aangevraagd. 
Vervolg 
Overleg met het laboratorium of het mogelijk is te 
achterhalen om welke verontreiniging het gaat. Voor wat 
betreft de gemeten parameters kan in veel gevallen een 
overschatting zijn gerapporteerd. 
 
 
Disclaimer 3 
De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke 
verdunning. 
 
Toelichting 
Door een (extreem) hoog gehalte van één of meerdere 
componenten dient er verdund te worden, omdat de 
concentratie boven het lineair bereik van de methode gaat. 
Oorzaak 
De gebruikte methodes worden gevalideerd voor een 
bepaald bereik.  
Vervolg 
Geeft mogelijk een probleem aan voor de componenten 
waarbij een verhoogde rapportagegrens is gerapporteerd. 
Hiervoor kan worden bekeken of er een alternatief 
aanwezig is of beargumenteerd kan worden dat dit 
technisch niet mogelijk is en de rapportage ‘<’ legitiem is. 
Mogelijk kan het laboratorium een extra analyse uitvoeren 
met een mindere verdunning. 
 
 
Disclaimer 4 
Het monster is voor deze analyse niet of verkeerd 
geconserveerd aangeleverd. Dit heeft mogelijk de 
representativiteit van het monster beïnvloed. 

 
Toelichting 
Er is een verkeerde verpakking gebruikt of er is 
bijvoorbeeld niet gekoeld waar dit wel noodzakelijk was. 
Dit betreft niet de conserveringstermijn. 
 

DISCLAIMERS 
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 DISCLAIMERS VERVOLG

Oorzaak  
Gebrek aan kennis van de benodigde verpakking of de 
beschikbaarheid van de juiste verpakking.  
Vervolg 
De beste oplossing is om een nieuw monster aan te 
leveren in de juiste verpakking. Op www.SYNLAB.nl is de 
verpakkingslijst van de meest voorkomende parameters te 
downloaden. 
 
 
Disclaimer 5 
PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de 
aanwezigheid van PCB 31. 
 
Toelichting 
De methode die is opgezet is een gecombineerde 
methode voor de bepaling van PAK’s en PCB’s, waarbij de 
pieken van PCB 28 en PCB 31 samenvallen. 
Oorzaak  
SYNLAB gebruikt een analytische kolom die PCB’s en 
PAK’s tegelijk kunnen bepalen, maar waarmee PCB 28 en 
PCB 31 niet kwantitatief gescheiden kunnen worden. 
Vervolg  
Een disclaimer geeft aan dat PCB 31 waarschijnlijk ook 
aanwezig is en daardoor een hogere waarde is 
gerapporteerd. Er is dan sprake van een overschatting. 
Eventueel is het mogelijk met een andere techniek de 
meting uit te voeren waarbij de scheiding wel mogelijk is. 
 
 
Disclaimer 6 
De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof. 
 
Toelichting 
Het hoge watergehalte in het monster zorgt voor 
problemen bij het inzetten. Het is dan bijvoorbeeld niet 
mogelijk om voldoende materiaal op basis van het droge 
stof in te wegen, of er is al sprake van verdunning bij 
aanvang. 
Oorzaak 
Vaak betreft het b.v. slib of baggerspecie waarbij de droge 
stof gehaltes sterk variëren. 
Vervolg 
Het lab kan proberen meer in te wegen, afhankelijk van het 
gehalte (hiervoor is vaak meer tijd en een alternatieve 
werkwijze noodzakelijk). Vaak kan dit niet en worden 
grenswaarden niet gehaald. De disclaimer geeft dan een 
verklaring waarom dit zo is. 
 
 
Disclaimer 7 
De toegevoegde interne standaard vertoont een laag 
rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het 
resultaat mogelijk beïnvloed. 

Toelichting 
De monstermatrix zorgt voor storing waardoor het 
rendement van de interne standaard te hoog (of te laag) is. 

Oorzaak 
De oorzaak is niet altijd bekend. De monstermatrix kan 
bijvoorbeeld de interne standaard absorberen of juist een 
vals signaal veroorzaken. 
Vervolg 
In overleg met het laboratorium kan bekeken worden of 
een alternatieve meer geschikte methode beschikbaar is. 
 
 
 
Vragen 
Het is mogelijk dat u een disclaimer op uw rapport heeft 
die niet is toegelicht op dit informatieblad.  
 
Heeft u vragen over die disclaimers of aanvullende vragen 
over bovengenoemde disclaimers, neemt u dan contact op 
met afdeling Customer Support. 
Zij zijn u hierbij graag van dienst.  
 
SYNLAB NL Rotterdam 
Tel: 010-2314700 Email: NL.RTD.info@synlab.com 
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Bijlage 

  

4 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen 

    

  



 

 

 

    

Bijlage 

  

4.1 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel(len) 

grond 

    

 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te OverveenP, 
Monsteromschrijving 123-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.3 81.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.2 5.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 85 329 329  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.345 0.345  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.1 7.38 7.38  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 20.5 20.5  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.112 0.112  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 74 110 110 * WO 0.12 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.9 20.1 20.1  <=AW -0.23 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 241 241 * IN 0.17 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.55 0.55  -- -      
fenantreen mg/kg 11 11  -- -      
antraceen mg/kg 2.6 2.6  -- -      
fluoranteen mg/kg 18 18  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 8.4 8.4  -- -      
chryseen mg/kg 6.6 6.6  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 3.6 3.6  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 6.3 6.3  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 3.9 3.9  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 3.9 3.9  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 64.85 64.8 64.8 *** NT>I 1.65 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 11 21.2  -- -      
PCB 52 ug/kg 600 1150  -- -      
PCB 101 ug/kg 1400 2690  -- -      
PCB 118 ug/kg 990 1900  -- -      
PCB 138 ug/kg 1000 1920  -- -      
PCB 153 ug/kg 730 1400  -- -      
PCB 180 ug/kg 160 308  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4891 9410 9410 *** NT>I 9.58 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.73  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 13 25  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 25 48.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 20 38.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 115 115  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13310261-001 123-1 123 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 125-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

Malen van monstermateriaal - Ja   -      
monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.7 81.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 130 504 504  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.26 0.43 0.43  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.4 15.5 15.5 * WO 0.00 15 102 190 3 
koper mg/kg 36 72.2 72.2 * IN 0.21 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.10 0.143 0.143  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 110 170 170 * WO 0.25 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 0.52  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 35 35  <=AW 0.00 35 68 100 4 
zink mg/kg 160 371 371 * IN 0.40 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.28 0.28  -- -      
fenantreen mg/kg 21 21  -- -      
antraceen mg/kg 5.2 5.2  -- -      
fluoranteen mg/kg 32 32  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 17 17  -- -      
chryseen mg/kg 14 14  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 6.9 6.9  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 12 12  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 7.0 7  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 6.5 6.5  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 121.88 122 122 *** NT>I 3.13 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <2.0# 4.83  --               # -      
PCB 52 ug/kg 67 231  -- -      
PCB 101 ug/kg 170 586  -- -      
PCB 118 ug/kg 120 414  -- -      
PCB 138 ug/kg 160 552  -- -      
PCB 153 ug/kg 98 338  -- -      
PCB 180 ug/kg 20 69  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 636.4 2190 2190 *** NT>I 2.22 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1  -- --      
fractie C12-C22 mg/kg 9 31  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 37 128  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 45 155  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 90 310 310 * IN 0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13311096-001 125-2 125 (20-60) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 156-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.3 82.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 33 128 128  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.23 0.23  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 7.73 7.73  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 24 24  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.128 0.128  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 49 75.7 75.7 * WO 0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.3 18.4 18.4  <=AW -0.26 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 109 109  <=AW -0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.67 0.67  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.41 0.41  -- -      
chryseen mg/kg 0.40 0.4  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.30 0.3  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.44 0.44  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.39 0.39  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.36 0.36  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3.237 3.24 3.24 * WO 0.05 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 138 ug/kg 2.0 6.67  -- -      
PCB 153 ug/kg 2.8 9.33  -- -      
PCB 180 ug/kg 2.1 7  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9.7 32.3 32.3 * WO 0.01 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 7 23.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 7 23.3  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 46.7  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13311096-002 156-1 156 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 158-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 90.3 90.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.8 1.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 23 89.1 89.1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.224 0.224  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.3 8.09 8.09  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 23.5 23.5  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.17 0.17 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 55 55 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.8 19.8 19.8  <=AW -0.23 35 68 100 4 
zink mg/kg 38 86.6 86.6  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.36 0.36  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
chryseen mg/kg 0.17 0.17  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.13 0.13  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.20 0.2  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.15 0.15  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.617 1.62 1.62 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1.94  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.6 13.6  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 16.7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 16.7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 38.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13311096-003 158-1 158 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 161-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.5 86.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.2 2.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 52.9 52.9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.223 0.223  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.3 7.91 7.91  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 19.4 19.4  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.113 0.113  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 51.7 51.7 * WO 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.5 21.5 21.5  <=AW -0.21 35 68 100 4 
zink mg/kg 29 65.3 65.3  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.53 0.53  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.38 0.38  -- -      
chryseen mg/kg 0.40 0.4  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.31 0.31  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.48 0.48  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.61 0.61  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.51 0.51  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3.477 3.48 3.48 * WO 0.05 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1.89  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 13.2  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.46  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 9 24.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 11 29.7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 54.1 54.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13311096-004 161-2 161 (40-90) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 163-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 80.6 80.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.3 5.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.5 2.5  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 49 179 179  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.208 0.208  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.6 8.67 8.67  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 25.6 25.6  <=AW -0.10 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.167 0.167 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 50 73.5 73.5 * WO 0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.4 17.9 17.9  <=AW -0.26 35 68 100 4 
zink mg/kg 77 165 165 * WO 0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.68 0.68  -- -      
antraceen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
fluoranteen mg/kg 2.0 2  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 1.4 1.4  -- -      
chryseen mg/kg 1.0 1  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.63 0.63  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 1.0 1  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.77 0.77  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.68 0.68  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 8.347 8.35 8.35 * IN 0.18 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.32  -- -      
PCB 52 ug/kg 1.2 2.26  -- -      
PCB 101 ug/kg 6.2 11.7  -- -      
PCB 118 ug/kg 4.7 8.87  -- -      
PCB 138 ug/kg 8.7 16.4  -- -      
PCB 153 ug/kg 7.7 14.5  -- -      
PCB 180 ug/kg 3.5 6.6  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 32.7 61.7 61.7 * IN 0.04 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 7 13.2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 7 13.2  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 26.4 26.4  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13311096-005 163-1 163 (0-20) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 123-3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.4 82.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.5 2.5  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 51 186 186  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.20 0.317 0.317  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.3 11 11  <=AW -0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg 19 36.5 36.5  <=AW -0.02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.16 0.225 0.225 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 39 59 59 * WO 0.02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.0 19.6 19.6  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 178 178 * WO 0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fenantreen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.36 0.36  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
chryseen mg/kg 0.15 0.15  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.16 0.16  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.46 1.46 1.46  <=AW 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.89  -- -      
PCB 138 ug/kg 2.6 7.03  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.8 4.86  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.1 2.97  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 8.3 22.4 22.4 * WO 0.00 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.46  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 15 40.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 13 35.1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 81.1 81.1  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13311254-001 123-3 123 (100-150) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.4 84.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.3 2.3  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 23 85.9 85.9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.224 0.224  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.2 7.49 7.49  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 19.4 19.4  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.155 0.155 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 47 71.5 71.5 * WO 0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.6 18.8 18.8  <=AW -0.25 35 68 100 4 
zink mg/kg 42 94.4 94.4  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fenantreen mg/kg 1.1 1.1  -- -      
antraceen mg/kg 0.28 0.28  -- -      
fluoranteen mg/kg 1.5 1.5  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.77 0.77  -- -      
chryseen mg/kg 0.66 0.66  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.35 0.35  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.58 0.58  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.37 0.37  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.37 0.37  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 5.99 5.99 5.99 * WO 0.12 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 101 ug/kg 2.0 5.56  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.94  -- -      
PCB 138 ug/kg 3.6 10  -- -      
PCB 153 ug/kg 5.4 15  -- -      
PCB 180 ug/kg 3.7 10.3  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 16.8 46.7 46.7 * IN 0.03 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.72  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.72  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 9.72  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 9.72  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 38.9 38.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13311254-002 MM01 136 (0-40) 151 (0-50) 159 (0-50) 168 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 127-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.9 81.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 38 147 147  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.228 0.228  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.7 9.49 9.49  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 23.8 23.8  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.15 0.213 0.213 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 36 55.4 55.4 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.8 25.7 25.7  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 50 115 115  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
fenantreen mg/kg 1.5 1.5  -- -      
antraceen mg/kg 0.43 0.43  -- -      
fluoranteen mg/kg 3.1 3.1  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 1.8 1.8  -- -      
chryseen mg/kg 1.2 1.2  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.81 0.81  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 1.5 1.5  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.0 1  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.91 0.91  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 12.29 12.3 12.3 * IN 0.28 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg 3.4 10.6  -- -      
PCB 101 ug/kg 8.5 26.6  -- -      
PCB 118 ug/kg 4.9 15.3  -- -      
PCB 138 ug/kg 7.3 22.8  -- -      
PCB 153 ug/kg 5.7 17.8  -- -      
PCB 180 ug/kg 2.1 6.56  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 32.6 102 102 * IN 0.08 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 13 40.6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 11 34.4  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 62.5 62.5  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13312413-001 127-2 127 (20-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 130-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 81.6 81.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 28 108 108  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.23 0.23  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.1 7.38 7.38  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 20 20  <=AW -0.13 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.09 0.128 0.128  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 52.5 52.5 * WO 0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.1 17.8 17.8  <=AW -0.26 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 92.6 92.6  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
fenantreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.28 0.28  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
chryseen mg/kg 0.15 0.15  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.16 0.16  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.15 0.15  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.4 1.4 1.4  <=AW 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.33  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.5 5  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.2 4  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.33  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.2 20.7 20.7 * WO 0.00 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 46.7  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13312413-002 130-1 130 (0-30) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 154-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.4 84.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.0 2.0  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 23 89.1 89.1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 8.44 8.44  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.3 19.2 19.2  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.115 0.115  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 37.8 37.8  <=AW -0.03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.6 19.2 19.2  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 30 71.2 71.2  <=AW -0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fenantreen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.23 0.23  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.13 0.13  -- -      
chryseen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.13 0.13  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.05 1.05 1.05  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 5 25  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 5 25  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13312413-003 154-1 154 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 154-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.5 84.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.6 4.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 55 213 213  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.43 0.43  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.9 13.7 13.7  <=AW -0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 43.7 43.7 * WO 0.02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.22 0.31 0.31 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 45 67.6 67.6 * WO 0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.7 19.5 19.5  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 245 245 * IN 0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fenantreen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.8 0.8 0.8  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.52  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.52  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.52  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.52  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.7 3.7  -- -      
PCB 153 ug/kg 2.1 4.57  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.5 3.26  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 8.1 17.6 17.6  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.61  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7.61  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 22 47.8  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 18 39.1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 87 87  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13312413-004 154-2 154 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 178-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 89.7 89.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.1 2.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 47 182 182  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.24 0.24  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.7 9.49 9.49  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.9 18.4 18.4  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.06 0.0861 0.0861  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 31 48.7 48.7  <=AW 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.7 19.5 19.5  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 45 107 107  <=AW -0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.31 0.31  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.20 0.2  -- -      
chryseen mg/kg 0.17 0.17  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.24 0.24  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.587 1.59 1.59 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.33  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.33  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 23.3 23.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 16.7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 13 61.9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 19 90.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 143 143  <=AW -0.01 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13317837-001 178-1 178 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 179-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 84.7 84.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 91 353 353  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.44 0.718 0.718 * WO 0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.3 8.09 8.09  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 27.8 27.8  <=AW -0.08 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.185 0.185 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 51 78.5 78.5 * WO 0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.9 20.1 20.1  <=AW -0.23 35 68 100 4 
zink mg/kg 77 177 177 * WO 0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
fenantreen mg/kg 0.47 0.47  -- -      
antraceen mg/kg 0.16 0.16  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.87 0.87  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.51 0.51  -- -      
chryseen mg/kg 0.36 0.36  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.33 0.33  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.59 0.59  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.59 0.59  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.46 0.46  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.4 4.4 4.4 * WO 0.08 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <3.8# 8.31  --               # -      
PCB 52 ug/kg <4.4# 9.62  --               # -      
PCB 101 ug/kg <3.6# 7.88  --               # -      
PCB 118 ug/kg <4.1# 8.97  --               # -      
PCB 138 ug/kg <3.8# 8.31  --               # -      
PCB 153 ug/kg <2.7# 5.91  --               # -      
PCB 180 ug/kg <3.8# 8.31  --               # -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 18.34 57.3 57.3 * IN 0.04 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- --      
fractie C12-C22 mg/kg 83 259  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 270 844  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 230 719  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 580 1810 1810 * NT 0.34 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13317837-002 179-1 179 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 180-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 87.7 87.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.2 1.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 63 244 244  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.228 0.228  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.9 10.2 10.2  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 25.8 25.8  <=AW -0.09 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.08 0.114 0.114  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 41 63.1 63.1 * WO 0.03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.2 23.9 23.9  <=AW -0.17 35 68 100 4 
zink mg/kg 45 104 104  <=AW -0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
fenantreen mg/kg 0.92 0.92  -- -      
antraceen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
fluoranteen mg/kg 1.8 1.8  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.99 0.99  -- -      
chryseen mg/kg 0.77 0.77  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.49 0.49  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.85 0.85  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.61 0.61  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.56 0.56  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 7.25 7.25 7.25 * IN 0.15 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 101 ug/kg 2.1 6.56  -- -      
PCB 118 ug/kg 1.2 3.75  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.9 5.94  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.8 5.62  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.7 5.31  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 10.1 31.6 31.6 * WO 0.01 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 20 62.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 24 75  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 125 125  <=AW -0.01 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13317837-003 180-2 180 (10-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 181-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 86.3 86.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.3 3.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.3 1.3  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 110 426 426  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.374 0.374  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.6 9.14 9.14  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 29.7 29.7  <=AW -0.07 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.12 0.171 0.171 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 68 105 105 * WO 0.11 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.75 0.75 0.75  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.7 22.5 22.5  <=AW -0.19 35 68 100 4 
zink mg/kg 140 322 322 * IN 0.31 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
fenantreen mg/kg 12 12  -- -      
antraceen mg/kg 3.0 3  -- -      
fluoranteen mg/kg 21 21  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 12 12  -- -      
chryseen mg/kg 9.6 9.6  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 4.9 4.9  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 8.5 8.5  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 5.3 5.3  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 5.0 5  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 81.48 81.5 81.5 *** NT>I 2.08 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1.8# 3.82  --               # -      
PCB 52 ug/kg 37 112  -- -      
PCB 101 ug/kg 80 242  -- -      
PCB 118 ug/kg 54 164  -- -      
PCB 138 ug/kg 61 185  -- -      
PCB 153 ug/kg 42 127  -- -      
PCB 180 ug/kg 9.7 29.4  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 284.96 864 864 ** NT 0.86 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.6  -- --      
fractie C12-C22 mg/kg 23 69.7  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 45 136  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 35 106  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 100 303 303 * IN 0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13317837-004 181-2 181 (10-30) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 182-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.3 82.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.4 3.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 38 147 147  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.226 0.226  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.8 9.84 9.84  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 25.7 25.7  <=AW -0.10 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.13 0.185 0.185 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 49 75.2 75.2 * WO 0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.1 17.8 17.8  <=AW -0.26 35 68 100 4 
zink mg/kg 51 117 117  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.16 0.16  -- -      
antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.37 0.37  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.25 0.25  -- -      
chryseen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.13 0.13  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.22 0.22  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.687 1.69 1.69 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.06  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.06  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.06  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.06  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.06  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.3 3.82  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.0 2.94  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.8 17.1 17.1  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.3  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.3  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 9 26.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 12 35.3  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 58.8 58.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13317837-005 182-1 182 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 160-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 63.4 63.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6.7 6.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 58 225 225  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.20 0.283 0.283  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.0 10.5 10.5  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 26.7 26.7  <=AW -0.09 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.152 0.152 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 61 88.3 88.3 * WO 0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.7 25.4 25.4  <=AW -0.15 35 68 100 4 
zink mg/kg 81 172 172 * WO 0.05 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fenantreen mg/kg 0.55 0.55  -- -      
antraceen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
fluoranteen mg/kg 2.2 2.2  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 1.4 1.4  -- -      
chryseen mg/kg 1.1 1.1  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.82 0.82  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 1.4 1.4  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.1 1.1  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.99 0.99  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 9.75 9.75 9.75 * IN 0.21 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.04  -- -      
PCB 52 ug/kg 1.2 1.79  -- -      
PCB 101 ug/kg 4.1 6.12  -- -      
PCB 118 ug/kg 2.4 3.58  -- -      
PCB 138 ug/kg 6.3 9.4  -- -      
PCB 153 ug/kg 5.3 7.91  -- -      
PCB 180 ug/kg 4.8 7.16  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 24.8 37 37 * WO 0.02 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.22  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.22  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 11 16.4  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 14 20.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 29.9 29.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13318946-001 160-1 160 (0-10) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-09-2020 - 16:40) 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te Overveen 
Monsteromschrijving 126-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

monster voorbehandeling  Ja   -      
droge stof % 82.1 82.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 35 136 136  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.224 0.224  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.6 9.14 9.14  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 23.5 23.5  <=AW -0.11 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0.11 0.156 0.156 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 45 68.7 68.7 * WO 0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.9 26 26  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 45 102 102  <=AW -0.06 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
fenantreen mg/kg 2.8 2.8  -- -      
antraceen mg/kg 0.77 0.77  -- -      
fluoranteen mg/kg 5.2 5.2  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 2.8 2.8  -- -      
chryseen mg/kg 2.3 2.3  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 1.3 1.3  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 2.2 2.2  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.5 1.5  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.5 1.5  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 20.41 20.4 20.4 * IN 0.49 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 2.0 5.41  -- -      
PCB 52 ug/kg 31 83.8  -- -      
PCB 101 ug/kg 64 173  -- -      
PCB 118 ug/kg 49 132  -- -      
PCB 138 ug/kg 58 157  -- -      
PCB 153 ug/kg 38 103  -- -      
PCB 180 ug/kg 7.6 20.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 249.6 675 675 ** NT 0.67 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.46  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 13 35.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 11 29.7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 54.1 54.1  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13319462-001 126-2 126 (20-60) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

4.2 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel puin 

    

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0,  , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 07-09-2020 - 09:13) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

 

Projectcode 204279 
Projectnaam Blekersveld te OverveenP, 
Monsteromschrijving 123-2 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<=SW) 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC 

     

droge stof % 84.2 84.2  
     

METALEN 
barium+  130  - 
cadmium  <0.4  - 
kobalt  3.4  - 
koper  12  - 
kwik  0.12  - 
lood  35  - 
molybdeen  <1.5  - 
nikkel  12  - 
zink  73  - 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.14 0.14 T<=SW 
fenantreen mg/kg 2.5 2.5 T<=SW 
antraceen mg/kg 0.60 0.6 T<=SW 
fluoranteen mg/kg 3.7 3.7 T<=SW 
benzo(a)antraceen mg/kg 1.6 1.6 T<=SW 
chryseen mg/kg 1.5 1.5 T<=SW 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.72 0.72 T<=SW 
benzo(a)pyreen mg/kg 1.2 1.2 T<=SW 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.74 0.74 T<=SW 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.71 0.71 T<=SW 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 13 13.4 T<=SW 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <2 1.4 - 
PCB 52 ug/kg 2.3 2.3 - 
PCB 101 ug/kg 5.9 5.9 - 
PCB 118 ug/kg <2 1.4 - 
PCB 138 ug/kg 6.7 6.7 - 
PCB 153 ug/kg 6.0 6 - 
PCB 180 ug/kg 3.9 3.9 - 
som (7) PCB ug/kg 25 27.6 T<=SW 

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.5 -- 
fractie C12-C22 mg/kg 15 15 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 25 25 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 15 15 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 55 55 T<=SW 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13310270-001 123-2 123 (50-100) 
 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
SW  Samenstellingswaarde 
T<=SW  Toepasbaar (<=Samenstellingswaarde) 
NT>SW  Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde) 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.17: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) (toets keuze - standaard samenstellingswaarde) 

 

Analyse Eenheid SW 

    
METALEN 

   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 5 
antraceen mg/kg 10 
fenantreen mg/kg 20 
fluoranteen mg/kg 35 
benzo(a)antraceen mg/kg 40 
chryseen mg/kg 10 
benzo(a)pyreen mg/kg 10 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 40 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 40 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 40 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 50 

   
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg 500 

   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 500 

   

 

     
Legenda normenblad   
SW = Samenstellingswaarde 
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5 Beoordeling Sanscrit 

    

  



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Blekersveld te Overveen

Beoordelaar: imke.vanasseldonk@bkingenieurs.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 204279

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.2

V. rapport 2.18

dinsdag 22 september 2020

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: toekomstig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 2)

- een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder (gebaseerd op stap 2)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin

Indeno(123cd)pyreen 4,42e-5  0,015,00e-3

PCB180 1,86e-5  1,861,00e-5

Anthraceen 2,40e-5  0,004,00e-2

Benzo(a)anthraceen 2,39e-5  0,005,00e-3

Benzo(a)pyreen 3,41e-5  0,075,00e-4

Chryseen 2,78e-5  0,005,00e-2

Fluorantheen 8,12e-5  0,005,00e-2

Fenanthreen 1,21e-4  0,004,00e-2

PCB153 3,05e-5  3,051,00e-5

PCB101 4,41e-5  4,411,00e-5

PCB52 4,21e-5  4,211,00e-5

PCB28 3,04e-7  0,031,00e-5

Naftaleen 5,85e-5  0,004,00e-2

Benzo(ghi)peryleen 9,85e-6  0,003,00e-2

Benzo(k)fluorantheen 1,02e-5  0,005,00e-3

PCB118 8,68e-6  0,871,00e-5

PCB138 6,07e-5  6,071,00e-5

Risico-indexStofgroep

Wonen met tuin

Carcinogene PAKs  0,09

Indicator PCBs  20,49

Niet-carcinogene PAKs  0,01

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempels

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Wonen met tuin

Naftaleen 1,43e-1 8,00e2

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Ja

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Wonen met tuin

PCB153 2,02e-4 5,00e-1

PCB101 8,43e-3 5,00e-1

PCB52 7,13e-3 5,00e-1

PCB28 8,20e-5 5,00e-1

PCB118 5,81e-5 5,00e-1

PCB138 3,87e-5 5,00e-1

PCB180 3,71e-5 5,00e-1

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Anthraceen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  69.95

Dermale opname binnen  0.08

Dermale opname buiten  1.15

Dermale opname tijdens baden  10.73

Ingestie grond  13.26

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.03

Inhalatie van binnenlucht  3.25

Inhalatie van buitenlucht  0.08

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  1.36

Benzo(a)anthraceen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  52.19

Dermale opname binnen  0.27

Dermale opname buiten  3.73

Dermale opname tijdens baden  0.41

Ingestie grond  42.96

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.05

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.33

Permeatie drinkwater  0.06

Benzo(a)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  74.93

Dermale opname binnen  0.14

Dermale opname buiten  1.96

Dermale opname tijdens baden  0.15

Ingestie grond  22.59

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.03

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.18

Permeatie drinkwater  0.03

Benzo(ghi)peryleen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  46.56

Dermale opname binnen  0.30

Dermale opname buiten  4.20

Dermale opname tijdens baden  0.05

Ingestie grond  48.48

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.38

Permeatie drinkwater  0.01

Benzo(k)fluorantheen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  52.40

Dermale opname binnen  0.27

Dermale opname buiten  3.74

Dermale opname tijdens baden  0.11

Ingestie grond  43.11

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.02

Inhalatie van buitenlucht  0.00



Inhalatie van gronddeeltjes  0.33

Permeatie drinkwater  0.02

Chryseen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  67.58

Dermale opname binnen  0.18

Dermale opname buiten  2.52

Dermale opname tijdens baden  0.34

Ingestie grond  29.07

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.04

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.23

Permeatie drinkwater  0.05

Fenanthreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  71.18

Dermale opname binnen  0.07

Dermale opname buiten  0.96

Dermale opname tijdens baden  10.75

Ingestie grond  11.11

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.04

Inhalatie van binnenlucht  4.36

Inhalatie van buitenlucht  0.10

Inhalatie van gronddeeltjes  0.09

Permeatie drinkwater  1.34

Fluorantheen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  67.15

Dermale opname binnen  0.17

Dermale opname buiten  2.35

Dermale opname tijdens baden  1.37

Ingestie grond  27.13

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.01

Inhalatie van binnenlucht  1.44

Inhalatie van buitenlucht  0.03

Inhalatie van gronddeeltjes  0.21

Permeatie drinkwater  0.15

Indeno(123cd)pyreen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  88.07

Dermale opname binnen  0.07

Dermale opname buiten  0.94

Dermale opname tijdens baden  0.03

Ingestie grond  10.80

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.08

Permeatie drinkwater  0.01

Naftaleen

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  19.73

Dermale opname binnen  0.01

Dermale opname buiten  0.10

Dermale opname tijdens baden  4.76

Ingestie grond  1.15

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.32

Inhalatie van binnenlucht  70.00

Inhalatie van buitenlucht  1.48

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01



Permeatie drinkwater  2.44

PCB101

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  90.63

Dermale opname binnen  0.02

Dermale opname buiten  0.32

Dermale opname tijdens baden  0.01

Ingestie grond  3.69

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  5.21

Inhalatie van buitenlucht  0.07

Inhalatie van gronddeeltjes  0.03

Permeatie drinkwater  0.01

PCB118

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  84.46

Dermale opname binnen  0.09

Dermale opname buiten  1.21

Dermale opname tijdens baden  0.01

Ingestie grond  13.93

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.19

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.11

Permeatie drinkwater  0.01

PCB138

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  97.74

Dermale opname binnen  0.01

Dermale opname buiten  0.18

Dermale opname tijdens baden  0.01

Ingestie grond  2.02

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.02

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.02

Permeatie drinkwater  0.01

PCB153

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  96.57

Dermale opname binnen  0.02

Dermale opname buiten  0.25

Dermale opname tijdens baden  0.01

Ingestie grond  2.93

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.19

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.02

Permeatie drinkwater  0.01

PCB180

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  98.78

Dermale opname binnen  0.01

Dermale opname buiten  0.09

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  1.05

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.06

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  0.00



PCB28

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.69

Dermale opname binnen  0.03

Dermale opname buiten  0.36

Dermale opname tijdens baden  0.34

Ingestie grond  4.13

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.01

Inhalatie van binnenlucht  7.22

Inhalatie van buitenlucht  0.11

Inhalatie van gronddeeltjes  0.03

Permeatie drinkwater  0.08

PCB52

Consumptie van gewassen uit eigen tuin  93.35

Dermale opname binnen  0.01

Dermale opname buiten  0.14

Dermale opname tijdens baden  0.07

Ingestie grond  1.67

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  4.65

Inhalatie van buitenlucht  0.07

Inhalatie van gronddeeltjes  0.01

Permeatie drinkwater  0.03

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Wonen met tuin

Naftaleen 5,50e-1

Anthraceen 2,60

Benzo(a)anthraceen 8,40

Benzo(a)pyreen 6,30

Chryseen 6,60

Fluorantheen 1,80e1

Fenanthreen 1,10e1

PCB153 7,30e-1

PCB101 1,40

PCB52 6,00e-1

PCB28 1,10e-2

Benzo(ghi)peryleen 3,90

Benzo(k)fluorantheen 3,60

PCB118 9,90e-1

PCB138 1,00e0.

Indeno(123cd)pyreen 3,90

PCB180 1,60e-1

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,60  0,01Als kind  5,00

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

100

0

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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6 Verklarende woordenlijst 
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Verklarende woordenlijst 

 

Achtergrondwaarde (A): deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bo-

dem voorkomen. Grond die de achtergrondwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk): op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Er kan sprake zijn 

van een generiek beleid of een gebied specifiek beleid. Volgens dit besluit kan per gemeente een beleid worden 

gevoerd, waarin rekening gehouden is met locatie specifieke omstandigheden in de bodem. In voorliggende rap-

portage zijn de resultaten van de uitgevoerde analyses getoetst aan het generieke beleid.  

Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stof-

fen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen versprei-

den en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem 

voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen. 

CROW 210: richtlijn voor de beoordeling of asfalt teervrij of teerhoudend is. De stappen in deze richtlijn dienen te 

worden gevolgd om tot acceptatie van teervrij asfalt te komen door asfaltcentrales en recyclingbedrijven. 

EC (µS/cm): geleidingsvermogen, weergegeven in microsiemens per centimeter 

GenX (HFPO-DA): fluorhoudende stof ter vervanging van PFOS en PFOA. GenX is in het milieu niet afbreekbaar. 

Geval van ernstige verontreiniging: er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor 

ten minste één stof de gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van een 

grondverontreiniging of van minimaal 100 m³ grondwater in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger 

is dan de interventiewaarde. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.  

Interventiewaarde (I): deze waarde geeft aan wanneer er sprake kan zijn van een dreigende ernstige verminde-

ring van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. Grond die de interventiewaarde 

overschrijdt, wordt aangeduid als sterk verontreinigd. 

mg/kg ds: milligram per kilogram droge stof 

m -mv: meter minus maaiveld 

NEN 5707+C2: Norm voor de uitvoering van verkennend en nader onderzoek naar asbest in de landbodem, 

daaruit vrijgekomen grond en gerijpte baggerspecie. De norm is van toepassing bij zowel onverdachte als ver-

dachte locaties, in-situ partijen en depots. 

NEN 5725: Norm voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaande aan 

een bodemonderzoek. De bij het vooronderzoek verzamelde gegevens dienen als basis voor het opstellen van 

een juiste onderzoeksstrategie.  

NEN 5740+A1: Norm voor het opstellen van een strategie voor het uitvoeren van een bodemonderzoek naar de 

aan-/ afwezigheid van een verontreiniging in de bodem. De norm is van toepassing bij zowel onverdachte als ver-

dachte locaties.  

NEN 5897+C2: Norm voor de uitvoering van verkennend en nader onderzoek naar asbest in onbewerkt bouw- en 

sloopafval, bewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. De norm is van toepassing bij in-situ partijen en 

depots. 

NEN 5740 pakket grond: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het standaard 

grondpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 

olie.  

NEN 5740 pakket grondwater: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het stan-

daard grondwaterpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige gechloreerde koolwa-

terstoffen (VOCl) en minerale olie. 

NTU: eenheid om troebelheid van het grondwater aan te geven 

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB): analysepakket voor bestrijdingsmiddelen (onder andere DDT). 

Pakket samenstellingsonderzoek niet-vormgegeven bouwstoffen: dit pakket bestaat uit de parameters PAK, 

PCB en minerale olie) 

Pakket uitloogonderzoek niet-vormgegeven bouwstoffen: dit pakket bestaat uit analyses van het eluaat op 

vijftien zware metalen (antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, nikkel, molybdeen, lood, 

seleen, tin, vanadium en zink) en vier anionen (bromide, chloride, fluoride en sulfaat). De uitloogproef is uitge-

voerd met de CEN test (L/S 10). 
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PFAS: Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen. Belangrijkste stofgroepen: 

• Perfluorcarbonzuren (PFCA). Dit zijn de verbindingen zoals PFOA (perfluoroctaanzuur). PFCA zijn in het milieu 

niet afbreekbaar. 

• Perfluorsulfonzuren (PFSA). Dit zijn verbindingen zoals PFOS (perfluoroctaansulfonzuur). PFSA zijn in het milieu 

niet afbreekbaar. 

• PFAS-precursors. Deze verbindingen kunnen afbreken tot PFCA of PFSA die verder niet meer afbreken. 

PFAS-pakket: voor de analyse op grondmonsters wordt het standaardpakket PFAS dat bestaat uit 30 verbindin-

gen uit het tijdelijk handelingskader gehanteerd. Eventueel wordt het pakket aangevuld met GenX. 

pH: zuurgraad 

Streefwaarde (S): deze waarde is voor grondwater vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bodem 

voorkomen. Grondwater wat de streefwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Tussenwaarde (T): De tussenwaarde, zoals benoemd in onder meer de NEN 5740 en de Regeling Uniforme Sane-

ringen, maakt geen onderdeel meer uit van de toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en 

Besluit bodemkwaliteit. In praktijk wordt de waarde nog wel vaak weergegeven bij toetsingen. Deze waarde geeft 

de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaardbare, 

risico's voor mens en milieu. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie. De waarde zit 

tussen de achtergrond-/ streefwaarde en interventiewaarde in. Grond(water) die de tussenwaarde wel maar niet 

de interventiewaarde overschrijdt, wordt aangeduid als matig verontreinigd. 

µg/l: microgram per liter 

Verdachte locatie: locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die lo-

catie, of een deel ervan is verontreinigd met een of meerdere stoffen. 

Wet bodembescherming (Wbb): de Wet bodembescherming stelt regels om de bodem (grond en grondwater) 

te beschermen. Daarnaast worden de saneringen van verontreinigde grond en grondwater door middel van de 

Wbb geregeld.  
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7 Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL 

SIKB 2000 
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Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 204279 

Locatie: Blekersveld te Overveen 

Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal 

 

De veldwerker, waarvan de naam hieronder wordt vermeld, verklaart hierbij dat alle kritische functies onafhankelijk 

van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

Naam veldwerker Veldwerk uitgevoerd 

onder protocol(len) 

Datum veldwerk Handtekening veldwerker 

Marcel (M.) Kaptein 2001, 2018, 2100 3, 4, 17 september 2020  

Robbert (R.A.) van Lopik 2001, 2018 3 en 4 september 2020  

Rob van de Veer 2001 17 september 2020  

 

 



Bijlage 8  Archeologisch onderzoek

 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept) 271
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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Bloemendaal heeft RAAP in november-december 2020 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend 

booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Blekersveld te Overveen in de gemeente Bloemendaal. 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijzing. De plannen 

bestaan uit de nieuwbouw van in eerste instantie tijdelijke woningen en over 15 jaar permanente 

woningen. De exacte diepte van de voorgenomen graafwerkzaamheden is nog onbekend, maar er 

worden wel funderingspalen geplaatst. Het plangebied heeft een grootte van 6.425 m2. Het te 

bebouwen oppervlak bedraagt circa 1.000 m2. 

Archeologische verwachting 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een ingesloten strandvlakte. Op basis van de 

gaande paleogeografische reconstructies lag het plangebied rond 2.750 voor Chr. echter in een zone 

met relatief lage duinen. Archeologische waarnemingen uit de directe nabijheid van het p langebied 

ondersteunen deze verwachting, aangezien circa 130 m ten noordwesten van het plangebied een 

zuidwest-noordoost lopende zandopduiking aanwezig was met een breedte van circa 40 m en een top 

rond 0,45 m –NAP. In de humeuze top werden ploegsporen met een vuursteenfragment aangetroffen. 

Daarnaast werden 11 paalsporen aangetroffen, die mogelijk deel uitmaakten van een graf uit de 

bronstijd. Enkele boringen die in het plangebied zijn uitgevoerd ondersteunen de verwachting dat 

duinafzettingen in het plangebied aanwezig zijn. 

Voor het plangebied en de top van de oude duinafzettingen bestond een middelhoge-hoge 

archeologische verwachting vanaf het laat neolithicum-bronstijd. Bewoning en akkerbouw zal op hoger 

gelegen plaatsen in het landschap hebben plaatsgevonden en hierbij lijkt op basis van archeologische 

waarnemingen voornamelijk de zone aan de rand van strandwallen richting de strandvlaktes interessant 

te zijn geweest (mede op basis van de aanwezigheid van hogere locaties en de aanwezigheid van 

water).  

Op basis van historisch kaartmateriaal bestond een lage archeologische verwachting voor de nieuwe 

tijd. 

Verkennend archeologisch booronderzoek 

Op basis van de verkennende archeologische boringen kan worden gesteld dat de bodemopbouw in het 

plangebied tot relatief diep onder het maaiveld is verstoord (op 4 boorlocaties tot 125-195 cm –mv, op 

1 boorlocatie tot 240 cm –mv). Hierbij is de natuurlijke bovengrond (waarschijnlijk deels klei en veen) 

verstoord. Tot de gestelde dieptes zijn geen in situ archeologische resten meer te verwachten. 

In de meeste boringen is onder de verstoorde lagen een pakket Hollandveen aanwezig. In het 

veenpakket zijn geen veraarde niveaus waargenomen. Aangezien het veen gepaard gaat met een 

relatief lage archeologische verwachting voor bewoning en andere sporen van intensief landgebruik, 

zoals landbouw, en boven het veen geen intacte potentiële archeologische niveaus zijn waargenomen 

kan de archeologische verwachting voor de ijzertijd en later naar laag worden bijgesteld.  
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In het plangebied zijn, boven (inter)getijdenafzettingen en strandafzettingen, Oude Duinafzettingen 

aanwezig. Na een periode dat getijdengeulen in de strandvlakte actief zijn geweest, is de strandvlakte 

overstoven. De Oude Duinafzettingen hebben een (goeddeels) intact bodemprofiel en worden afgedekt 

door veen. Hoewel de duinafzettingen in het plangebied (vanaf 210-230 cm –mv/1,5-1,65 m –NAP) 

minder hoog opduiken dan ten westen hiervan (vanaf 0,55-0,75 m –NAP), heeft de top van deze 

afzettingen in het westen van het plangebied een ontkalkte en/of humeuze top, waarin/waarop in 2 

boringen A-horizonten zijn gevormd. Dit zijn mogelijke akkerlagen. De top van het oud duin in het 

oosten van het plangebied ligt lager (vanaf 225-262 cm –mv/1,85-2 m –NAP) en is niet ontkalkt en niet 

humeus. Op basis van deze resultaten dient de middelhoge-hoge archeologische verwachting voor de 

bronstijd en mogelijk het laat neolithicum te worden gehandhaafd. Hoewel het landschap in deze 

periode waarschijnlijk ‘natter’ is geweest in het oostelijk deel van het plangebied, bestaat deze 

verwachting ook voor deze zone. 

Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

sporen en resten in de top van Oude Duinafzettingen aanwezig zijn. Daarom wordt geadviseerd om 

(rekening houdend met een buffer) toekomstige bodemingrepen in het plangebied tot circa 180 cm –

mv/1,2 m –NAP te beperken. 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

de onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen.  

Om de gespecificeerde verwachting te toetsen wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een  

proefsleuvenonderzoek (IVO-P, karterende- en waarderende fase). Op basis van de resultaten van het 

booronderzoek wordt geadviseerd om dit onderzoek grotendeels te focussen op het westelijk deel van 

het plangebied, waar duinafzettingen met een intact bodemprofiel hoger opduiken. Een karterend 

booronderzoek wordt gezien de prospectiekenmerken van met name oude akkerlagen voor het 

plangebied niet zinvol geacht. Deze methode zou waarschijnlijk tot een nog gedetailleerder beeld van 

de diepteligging van de top van het duin leiden, maar is niet geëigend om archeologische sporen in 

kaart te brengen. Voorafgaand aan een proefsleuvenonderzoek dient een, door de bevoegde overheid 

goed te keuren, Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld.  

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Bloemendaal, 

deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van de gemeente Bloemendaal heeft RAAP in november-december 2020 een archeologisch 

vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend 

booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Blekersveld te Overveen in de gemeente Bloemendaal 

(figuur 1). 

Het onderzoek vond plaats in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijzing. De plannen 

bestaan uit de nieuwbouw van in eerste instantie tijdelijke woningen en over 15 jaar permanente 

woningen. De exacte diepte van de voorgenomen graafwerkzaamheden is nog onbekend, maar er 

worden wel funderingspalen geplaatst. Het plangebied heeft een grootte van 6.425 m2. Het te 

bebouwen oppervlak bedraagt circa 1.000 m2. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wet telijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Bloemendaal ligt het plangebied in zone Waarde – 

Archeologie 4. Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en 

dieper dan 50 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Deze voorschriften zijn 

verankerd in het huidige bestemmingsplan ‘Overveen 2013’ (NL.IMRO.0377.OV2012-vg02). De omvang 

van de bodemingrepen en de diepte van de werkzaamheden (exacte diepte nog onbekend) liggen 

boven de vrijstellingsgrens. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele 

aanwezigheid van archeologische waarden is daarom verplicht conform het huidige vigerende beleid. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl) , is door de minister aangewezen als norm. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring aan de 

bevoegde overheid voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd (op 24-11-2020). Dit PvA diende als 

uitgangspunt voor het onderzoek.  Het onderzoek is bovendien uitgevoerd conform de geldende 

richtlijnen van de bevoegde overheid. 

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood kader). Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

(verkennend booronderzoek) 

Opdrachtgever Gemeente Bloemendaal 

Bevoegde overheid Gemeente Bloemendaal 

Plaats Overveen 

Gemeente Bloemendaal 

Provincie Noord-Holland 

Centrumcoördinaten (X/Y) 102.780/489.950 

Toponiem Blekersveld 

Kadastrale gegevens BMD00, E, 2039 en 2047 

Oppervlakte plangebied Circa 6.425 m² 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig (bureau)onderzoek is het plangebied 

inclusief een zone van 600 m rondom het plangebied 

onderzocht. 

Onderzoeksperiode November-december 2020 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider D. Peeters MA 

Projectmedewerkers drs. J.H.F. Leuvering 

RAAP-projectcode OVBD 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4914127100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden en op termijn het provinciaal 

Depot, ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld  over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:   

Bureauonderzoek  

1. Welke gegevens met betrekking tot aardkundige en archeologische waarden en gegevens met 

betrekking tot bodemverstoringen zijn reeds over het plangebied bekend?  

2. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied?  

3. Is op basis van deze verwachting een vervolgstap uit het proces van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ) aan de orde? En zo ja, welke onderzoeksstrategie wordt aanbevolen? 

Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)  

4. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?  
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5. Wat is de verspreiding en diepte van (recente) bodemverstoringen, bijvoorbeeld als gevolg van de 

huidige inrichting, kabels en leidingen etc.? 

6. Wat is de verspreiding en de diepte van archeologisch interessante lagen?  

7. Hoe verhouden deze (4 - 6) zich tot de voorgenomen werkzaamheden? Vormen deze voorgenomen 

ingrepen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologisch relevante lagen? 

8. Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting bijgesteld te worden? 

Algemeen  

9. Is op basis van deze archeologische verwachting (8) in relatie tot de voorgenomen ingrepen 

archeologisch vervolgonderzoek aan de orde in (delen van) het plangebied?  

10. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden?  

11. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te worden 

omgegaan? 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Landschappelijk gezien bevindt het plangebied zich in het kustgebied. De landschappelijke vorming van 

de Hollandse kustbarrière is sterk gekoppeld aan de zeespiegelstijging in het Holoceen, circa 10.000 

jaar geleden. Lange tijd was de huidige kustlijn vrij toegankelijk voor de zee. De toenmalige kust 

bestond voornamelijk uit zandige wadplaten waartussen een groot aantal west -oost georiënteerde 

geulen lag (wadafzettingen: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer).  

Tussen circa 3.500 en 2.750 voor Chr. kwam verandering in deze situatie. Op de zandige wadplaten 

ontstonden, parallel aan de kustlijn, de eerste strandwallen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Zandvoort; De Koning, 2011; Vos & De Vries, 2013). Door (lokale) verstuiving ontstonden vervolgens 

op de strandwallen lage duinen, de zogenaamde Oude Duinen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket 

van Schoorl). De Oude Duinen vormden zich voornamelijk op de hoger gelegen strandwallen, waar als 

gevolg van de hogere ligging van het maaiveld begroeiing plaatsvond en waar dus opgewaaid zand 

ingevangen kon worden. Volgens de paleogeografische reconstructies lag het plangebied rond 2.750 

voor Chr. in een zone met relatief lage duinen.  

Door deze relatief ‘stabiele’ kustlijn en de aanvoer van grote hoeveelheden (marien en fluviatiel) 

sediment bouwde de kust zich verder uit in westelijke richting. De jongere en hogere strandwallen 

liggen daardoor aan de zeezijde. Hoewel de mariene invloed achter de ontstane strandwallen 

verminderde, kon het zeewater via enkele openingen in de kustbarrière (zoals het estuarium van het 

Oer-IJ) nog in het achterland en strandvlaktes doordringen. 

In ingesloten strandvlaktes waar de mariene invloed zeer klein was kon zich veen vormen (Fo rmatie 

van Nieuwkoop). Vanaf circa 1.750 voor Chr. lag het plangebied aan de rand van een zone waar veen 

aanwezig was. Deze chronologie wordt verkregen op basis van een C14-datering van de basis van een 

veenpakket circa 275 m ten westen van het plangebied (De Jong, 1970). Op basis van de 

paleogeografische reconstructies door Vos & De Vries werden strandwal- en duinafzettingen in het 

plangebied in de periode vanaf 500 voor Chr. echter niet bedekt door veen. Toch valt op basis van 

archeologisch onderzoek in de omgeving een pakket veen op zandige afzettingen te verwachten.  
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De bodem-, geomorfologische- en geologische kaart 

Het grootste deel van het plangebied is niet op de bodemkaart gekarteerd. Het uiterste noorden van het 

plangebied behoort tot de leemarme-/zwak lemige eerdgronden (code: pZg21). 

Het grootste deel van het plangebied is niet op de geomorfologische kaart geclassificeerd. De meest 

noordelijk gelegen punt van het plangebied is op deze kaart echter als ingesloten strandvlakte 

aangegeven. 

Op de geologische kaart ligt het plangebied in een zone met de volgende bodemopbouw: Fm. v. 

Nieuwkoop op Fm. v. Naaldwijk, Lp. v. Schoorl / Zandvoort; veen op duin- en strandzand (code: Ni4). 

Maaiveldhoogte en grondwaterstand 

Het maaiveld in het grootste deel van het plangebied ligt tussen 0,6 en 0,8 m NAP 

(https://www.ahn.nl/ahn-viewer). 

Voor het grootste deel van het plangebied is de grondwatertrap onbekend. De grondwaterstand in het 

uiterste noorden van het plangebied (de leemarme-/zwak lemige eerdgronden) is echter geclassificeerd 

als trap II. De hoogste gemiddelde grondwaterstand ligt hierbij ondieper dan 40 cm –mv en de laagste 

gemiddelde grondwaterstand tussen 50 en 80 cm –mv. Eventueel aanwezige organische 

(archeologische) resten zullen hierbij vanaf circa 80 cm –mv goed bewaard zijn gebleven. 

Boringen in de omgeving: DINOloket 

Binnen 200 m van het plangebied zijn 4 DINOboringen uitgevoerd (allen ten oosten van het 

plangebied): 

- B25A1909 (circa 100 m ten oosten van het plangebied, maaiveld op 0,1 m -NAP). Tot 0,45 m –

mv is op deze relatief laaggelegen locatie matig humeuze zandige klei (Formatie van 

Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren) aangetroffen. Tussen 0,45 en 0,65 m –mv is een dunne 

laag veen (Formatie van Nieuwkoop) aanwezig. Hieronder is tot 5,8 m –mv strandzand 

aangeboord (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort). 

- B25A0570 (circa 130 m ten noordoosten van het plangebied, maaiveld op 0,7 m NAP). Tot 0,5 

m –mv is matig fijn en sterk humeus zand aanwezig dat is toegeschreven aan de Formatie van 

Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort. Tijdens deze pulsboring is vanaf 0,5 tot 2 m –mv een 

pakket kleiig veen aangeboord (Formatie van Nieuwkoop). Vanaf 2 m zijn zandige afzettingen 

aanwezig, die aan het Laagpakket van Wormer zijn toegeschreven, maar waarschijnlijk deels 

uit strandzand bestaan. 

- B25A0571 (circa 170 m ten noordoosten van het plangebied, maaiveld op 0,7 m NAP). De 

bodemopbouw bestaat op deze locatie tot 9,5 m –mv uit matig fijn-matig grof zand dat als 

strandzand is geïnterpreteerd (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort). (Lemige) 

afzettingen van het Laagpakket van Wormer zijn vanaf 9,5 m tot 23,9 m –mv aangetroffen. 

- B25A2828 (circa 160 m ten oosten van het plangebied, maaiveldhoogte onbekend). Deze 

boring is niet tot op lithogenetisch laagniveau beschreven. Tot 2,25 m –mv is zand aanwezig, 

waaronder tot 2,45 m –mv een dunne laag veen is aangeboord. Dit veen dekt enkele zandige 

lagen af, die vermoedelijk grotendeels uit strandafzettingen bestaan.  

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
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2.3 Archeologische gegevens 

Vondstmeldingen binnen 600 m van het plangebied (Archis3)  

Binnen 600 m van het plangebied zijn 3 vondstmeldingen in Archis gedaan: 

- 3235004100 (circa 130 m ten noordwesten van het plangebied; Poldermans & Numan, 1995; 

persoonlijke correspondentie Theo Nieuwenhuizen): Hier heeft de Archeologische Werkgroep 

Haarlem tijdens graafwerkzaamheden onder het veen een zuidwest-noordoost lopende 

zandopduiking waargenomen met een breedte van circa 40 m. De top bevond zich rond 0,45 m 

–NAP. In de humeuze top werden ploegsporen met een vuursteenfragment aangetroffen. 

Daarnaast werden 11 paalsporen in een kwart cirkel aangetroffen, die mogelijk deel uitmaakten 

van een graf uit de bronstijd. Boringen die in het kader van deze vondst zijn gezet en waarvan 

enkele boringen in het huidige plangebied zijn uitgevoerd illustreren dat ook in het plangebied 

duinafzettingen te verwachten zijn (figuur 2). De top van deze afzettingen ligt weliswaar lager, 

maar wordt naar verwachting wel afgedekt door veen.  

- 2993894100 (circa 175 m ten westen van het plangebied): Hier zijn tijdens inspecties bij 

graafwerkzaamheden aan de rioleringen aardewerk, een houten goot en een fundering uit de 

nieuwe tijd waargenomen. 

- 2947237100 (circa 440 m ten westen van het plangebied; Woltering & Hagers, 1993): hier is op 

circa 1,4 m –mv een donker bruine zandlaag met hierin 14e eeuws aardewerk en schelpen 

aangetroffen. Mogelijk hoort de donkerbruine zandlaag tot een wegdek uit de late 

middeleeuwen b. 

 

Figuur 2. Profiel van de boringen naar de top van het Oud Duin in de omgeving van het plangebied (aangeleverd 

door T. Nieuwenhuijzen). Het grootste deel van het plangebied is niet in het profiel  opgenomen, maar de boringen 

met de meest rechtsgelegen markeringen ‘20’, ‘30’, ‘40’ en ‘50’ zijn wel in het plangebied uitgevoerd.  
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Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens Archis3 

Binnen 600 m van het plangebied zijn enkele archeologische booronderzoeken uitgevoerd, die verdere 

inzichten verschaffen in de bodemopbouw en de archeologische potentie van de omgeving (figuur 3). 

Circa 530 m ten westen van het plangebied heeft Transect een booronderzoek uitgevoerd 

(4598099100; Rap, 2018). Hier zijn onder een bouwvoor en cultuur -/akkerlaag vanaf 30-65 cm –mv tot 

een diepte van 300-350 cm –mv kalkrijke strandwalafzettingen (duin- en/of strandzand) aangeboord. 

Het betreft waarschijnlijk Jonge Duinafzettingen waarvoor een archeologische verwachting voor de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd is gedefinieerd.  

Ongeveer 60 m ten zuiden van deze zone (circa 490 m ten westen van het plangebied) zijn zowel 

Jonge, als Oude Duinafzettingen tijdens een vergelijkbaar onderzoek aangetroffen (4031056100; 

Vaars, 2017). In de Jonge Duinafzettingen zijn verschillende zwak humeuze laagjes waargenomen en 

in de top van de Oude Duinen is vanaf 2,8-2,9 m NAP een akkerlaag aanwezig. Deze laag is gezien de 

landschappelijke situering ouder dan de late middeleeuwen. Daarnaast is een puinrijke laag nabij de 

Bloemendaalseweg waargenomen, die nog funderingen uit de 17e en 18e eeuw kan bevatten. 

Circa 600 m ten zuidwesten van het plangebied heeft Synthegra een karterend booronderzoek 

uitgevoerd (2431590100; Leuvering, 2015). Onder lagen opgebracht zand bestaat de natuurlijke 

bodemopbouw in deze zone uit veen op strandzand. In de meeste boringen is op de overgang van het 

zand naar het veen een dun kleilaagje aangetroffen dat hier is afgezet toen de strandvlakte steeds 

natter begon te worden. Deze zone vormde een lager gelegen deel van een strandvlakte.  

Ongeveer 520 m ten zuidoosten van het plangebied heeft ADC een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd (2258997100). De betreffende rapportage lijkt niet in Archis/DANS Easy digitaal aanwezig, 

maar op basis van de samenvatting in DANS EASY en Archis kan het volgende worden gesteld: onder 

een pakket veen zijn hier, geen strandvlakteafzettingen, maar getijdeafzettingen aangetroffen. 

Voornamelijk in het oosten van dit onderzoeksgebied zijn in het veen enkele veraarde veenlaagjes 

onder een pakket verstoord veen waargenomen. Waarschijnlijk heeft dit verstoorde pakket zich vanaf 

de laat Romeinse tijd gevormd, waardoor in het veraarde laagje mogelijk resten uit de late ijzertijd en/of 

Romeinse tijd aanwezig zijn. 
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Figuur 3. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied. 

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 2 november 2020 is een verzoek gedaan aan de vereniging Archeologische Werkgroep Haarlem (T. 

Nieuwenhuizen) voor aanvullende gegevens. Hieruit is onder andere de vondst van de grafheuvel uit de 

bronstijd 130 m ten noordoosten van het plangebied op een zandopduiking telefonisch (en op locatie) 

besproken. 

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 

van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel meer dan nu gebonden 

aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere vormen van 
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landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van het gebied. 

Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben 

plaats gevonden. 

Voor de 16e-18e eeuw is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar om de situatie in het 

plangebied te evalueren. Één van de kaarten die inzicht verschaft is een kopie van een kaart uit 1599 

van Pieter Bruynsz., die in 1870 door Adriaan Justus Enschedé is vervaardigd 1. Deze kaart karteert de 

blekerijen die zich op dat moment in Overveen en Bloemendaal bevinden. De ligging van het 

plangebied kan slechts worden benaderd, maar in het plangebied lijkt geen bebouwing (of in ieder 

geval geen blekerij) aanwezig. Waarschijnlijk zijn in deze periode wel sloten in het plangebied 

aanwezig. 

De eerste kadastrale kaarten (1811-1832) geven een eerste detailbeeld van de situatie in het 

plangebied en de omgeving. In deze periode is het plangebied eveneens deel van een onbebouwde 

zone. Centraal door het plangebied loopt een sloot. De percelen in het plangebied zijn op basis van de 

aanwijzende tafels in gebruik als weiland. Deze situatie lijkt niet te veranderen tot in de jaren ’60 van 

de vorige eeuw. Op de kaart uit 1962 is naast de eerder genoemde sloot een bredere waterpartij in het 

zuidelijk deel van het plangebied aanwezig. In de jaren ’70 wordt de Westelijke Randweg aangelegd en 

is het uiterste oosten van het plangebied ook deel van een sloot. In de jaren ’90 ontstaa t de huidige 

situatie en zijn de sloten in het plangebied gedempt.  

Op basis van de Molendatabase zijn in het plangebied geen verdwenen molens aanwezig.  

Op basis van de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed zijn geen resten uit de Tweede Wereldoorlog in het 

plangebied te verwachten. 

Op basis van de Vestoringsbronnenkaart van de RCE hebben in het plangebied of de directe omgeving 

geen grootschalige vergravingen (bijvoorbeeld in het kader van de zandwinning) plaatsgevonden.  

 

  

                                                           

1 Deze kaart heeft inventarisnummer NL-HlmNHA_51000791 in het Noord-Hollands Archief in de Beeldcollectie van de gemeente 
Haarlem. 
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Figuur 4. Overzicht van historische kaarten. 
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2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View, locatiebezoek en 

navraag bij de opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden.  

Huidig grondgebruik Groen (figuur 5) 

Hoogteligging maaiveld Tussen 0,6 en 0,8 m NAP 

Grondwatertrap of -stand (Deels) trap II 

Milieutechnische condities 

(Omgevingsdienst IJmond, Blekersveld, 

166772; onderzoek B.K. ingenieurs & 

milieuadviseurs bv, februari 2020) 

De sterk metselpuinhoudende bovengrond is bij een drietal 

boringen sterk verontreinigd met PAK en PCB en licht verontreinigd 

met enkele zware metalen en minerale olie. Deze sterke 

verontreiniging is verticaal afgeperkt op ca. 0,5 á 0,8 m -mv. 

Horizontaal is de verontreiniging grotendeels afgeperkt, waarbij de 

noordelijke grens nog niet definitief is vastgesteld. Het oppervlakte 

sterk verontreinigde grond bedraagt minimaal 100 m 2, met een 

omvang van ca. 40 - 60 m3. Er wordt derhalve geconcludeerd dat 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Sanering is noodzakelijk. 

Op het overige terreindeel zijn in de zwak baksteen en 

puinhoudende grond maximaal licht verhoogde gehalten PAK, PCB, 

minerale olie en zware metalen aangetoond.  

Het criterium voor nader asbestonderzoek wordt niet overschreden  

Aanwezige constructies (funderingen, 

kelders e.d.) 

Onbekend 

Locatie en diepte van kabels/leidingen Op basis van de gedane Klic-melding zijn in het plangebied geen 

kabels of leidingen aanwezig. 

Tabel 2. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  

2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie:  

Aard Nieuwbouw van in eerste instantie tijdelijke woningen en over 15 jaar permanente 

woningen 

Omvang en diepte Het plangebied heeft een grootte van 6.425 m2. Het te bebouwen oppervlak 

bedraagt circa 1.000 m2. De exacte diepte van de voorgenomen 

graafwerkzaamheden is nog onbekend, maar er worden wel funderingspalen 

geplaatst 

Invloed op maaiveld en 

grondwater 

Onbekend 

Toekomstig gebruik Wonen 

Toekomstige gebruiker Bewoners 

Tabel 3. De toekomstige situatie. 
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Figuur 5. Luchtfoto van het plangebied. 

 

2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 

en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een ingesloten strandvlakte. Op basis van de 

beschikbare paleogeografische reconstructies lag het plangebied rond 2.750 voor Chr. echter in een 
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zone met relatief lage duinen (paragraaf 2.2). Archeologische waarnemingen uit de directe nabijheid 

van het plangebied ondersteunen deze verwachting, aangezien circa 130 m ten noordwesten van het 

plangebied een zuidwest-noordoost lopende zandopduiking aanwezig was met een breedte van circa 

40 m en een top rond 0,45 m –NAP. In de humeuze top werden ploegsporen met een 

vuursteenfragment aangetroffen. Daarnaast werden 11 paalsporen aangetroffen, die mogelijk deel 

uitmaakten van een graf uit de bronstijd. Enkele boringen die in het plangebied zijn uitgevoerd 

ondersteunen de verwachting dat duinafzettingen in het plangebied aanwezig zijn.  

Indien in het plangebied duinafzettingen met een goeddeels intact bodemprofiel aanwezig zijn bestaat 

voor het plangebied een middelhoge-hoge archeologische verwachting vanaf het laat neolithicum. 

Zoals wordt geïllustreerd door bovenstaande waarnemingen zal bewoning en akkerbouw op hoger 

gelegen plaatsen in het landschap hebben plaatsgevonden. Hoewel veenvorming voornamelijk in lager 

gelegen delen ten oosten van het plangebied lijkt te hebben plaatsgevonden, zal in het plangebied naar 

verloop van tijd ook veenvorming hebben opgetreden, waarbij strand- en duinafzettingen zullen zijn 

afgedekt. Mogelijk zijn op relatief geringe diepte onder het maaiveld ook enkele kleiige lagen aanwezig 

in perioden dat overstromingen vanuit zee plaatsvonden.  

Op basis van historisch kaartmateriaal worden in het plangebied geen bebouwingsresten uit de nieuwe 

tijd verwacht. Voor de nieuwe tijd bestaat een lage archeologische verwachting. In het plangebied 

zullen wel gedempte sloten uit deze periode en andere waterpartijen die in de laatste eeuw zijn 

gegraven en weer gedempt aanwezig zijn.  

(Diepte)ligging  

Eventueel aanwezige archeologische niveaus en resten kunnen vanaf het maaiveld in het plangebied 

aanwezig zijn. Het is onbekend of in het plangebied recente/sub-recente ophogingslagen aanwezig zijn. 

Op basis van onderzoek in de omgeving bevindt een potentieel archeologisch niveau (top van het duin 

ten noordwesten van het plangebied) zich rond 0,45 m –NAP en is de top van het duin in het 

plangebied vanaf circa 1,4 m –NAP aanwezig 

Fysieke kwaliteit 

Indien de top van strand- of duinafzettingen is afgedekt door veen is het onderliggende bodemprofiel 

waarschijnlijk goeddeels intact, waardoor sprake kan zijn van een goede kwaliteit van geconserveerde 

archeologische resten. Het lijkt waarschijnlijk dat dit niveau plaatselijk zal zijn vergraven of verstoord 

door het graven van sloten en andere waterpartijen in het plangebied.  
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde 

onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van het door de bevoegde overheid 

goedgekeurde PvA (Peeters, 2020). Het veldonderzoek is uitgevoerd op 26-11-2020. 

Het verkennend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid, de mate 

van bodemverstoring en de diepteligging van het verwachte archeologische niveau in het plangebied. 

Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische verwachting getoetst en waar nodig aangepast en 

kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van archeologisch relevante niveaus.  

Daartoe zijn 7 boringen zo optimaal mogelijk verspreid geplaatst ( figuur 7). Boringen 6 en 7 zijn ten 

opzichte van de uitgangssituatie in het PvA enkele meters naar het westen verplaatst op basis van de 

aanwezigheid van een ophoging of dichte begroeiing. Tijdens het veldonderzoek was de heer Theo 

Nieuwenhuijzen aanwezig en hij heeft enkele meters van de doellocatie van boring 3 een boring 

uitgevoerd (boring 103). Uit deze boring is de natuurlijke bodemopbouw en de diepteligging van de top 

van het Oud Duin gebleken, waardoor is besloten boring 3 te laten vervallen.  

Er is geboord tot maximaal 360 cm –mv. Er is tot 300 cm –mv geboord met een Edelmanboor (7 cm) en 

een gutsboor (3 cm). Op basis van het leeglopen van de guts met zandig sediment zijn de boringen 

dieper doorgezet met een zuigerboor (5 cm) om de diepere bodemopbouw in kaart te brengen . 

Boringen 4 en 6 zijn niet dieper doorgezet met een zuigerboor. Uit de gutsboringen bleek de 

bodemopbouw tot enkele centimeters in de duinafzettingen. De einddiepte van deze boringen was 270 

en 300 cm –mv. Op basis van de resultaten van de andere boringen is besloten om deze twee boringen 

niet dieper met een zuigerboor door te zetten.  

De boringen zijn tijdens het veldwerk li thologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-

instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3 zie bijlage 3) 

en met behulp van RTK-GPS ingemeten. Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van RTK-

GPS. 

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door 

middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

3.2 Resultaten 

3.2.1 Veldwaarnemingen 

In het uiterste oosten en noordoosten van het plangebied is een opgeworpen wal aanwezig. Het 

maaiveld ligt hier circa 1,5 hoger dan in de rest van het plangebied. Het plangebied is grotendeels 

onbegroeid (figuur 6). In het oosten van het plangebied was wel begroeiing aanwezig, maar zijn de 

bomen grotendeels afgezaagd. In het plangebied liggen puinfragmenten en recent bouwpuin 

(bijvoorbeeld golfplaten) aan het maaiveld. Volgens de heer Nieuwenhuijzen was het zuidelijk deel van 

het plangebied in de 19e eeuw deels in gebruik als vuilnisbelt. 
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Figuur 6. Situatiefoto van het plangebied genomen vanaf boring 6 in noordoostelijke richting.  

3.2.2 Geologie en bodem 

Hoewel er enige verschillen in het plangebied aanwezig zijn met betrekking tot  de diepte tot waarop de 

bodem reeds is verstoord en de diepteligging van de top van Oude Duinafzettingen, is de 

bodemopbouw in het plangebied relatief uniform. De resultaten van de boringen en de verschillende 

lagen zijn hier van beneden naar boven gepresenteerd om de landschapsvormende processen in het 

plangebied beter in kaart te brengen. 

Strandafzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort)  

Zoals op basis van de geomorfologische kaart werd verwacht zijn in het plangebied 

strand(vlakte)afzettingen aanwezig. In boringen 2 en 7 bevinden zulke afzettingen zich aan de basis 

van de boringen (figuur 8). In de andere boringen zijn deze afzettingen niet aangeboord, maar zijn ze 

mogelijk door latere getijdenwerking in de strandvlakte achter de strandwal geërodeerd. De 

strandafzettingen bestaan uit matig siltig, zeer fijn zand met veel schelpfragmenten  of schelpgruis en 

enkele plantenresten. Het strandzand is kalkrijk. In boring 2 zijn deze afzettingen vanaf 285 cm –mv 

aanwezig (vanaf 2,2 m –NAP) en in boring 7 vanaf 325 cm –mv (vanaf 2,55 m –NAP). 
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Figuur 7. Boorpuntenkaart. 

 

(Inter-)getijdenafzettingen (Formatie van Naaldwijk)  

De strandafzettingen worden afgedekt door getijdenafzettingen, die in een inter -getijdenmilieu zijn 

gevormd. Na de vorming van de strandwallen werd de invloed van de zee achter deze 

geomorfologische eenheden weliswaar minder, maar kunnen (grotere tot kleine) getijdenkreken en -

geulen actief zijn geweest die voormalige strandvlaktes overspoelden en die tot enige erosie van 

strandafzettingen zullen hebben geleid. Op basis van de relatief zuidelijke ligging van het plangebied, 

lijkt de kans relatief klein dat deze getijdeninvloed via het Oer -IJ systeem heeft plaatsgevonden; 

mogelijk hebben ter plaatse van het plangebied enkele kleinere of grotere geulen de strandwallen 

doorbroken. De inter-getijdenafzettingen bestaan uit zwak- tot matig siltig zand met (enkele-veel) 
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kleilagen. Het zand heeft een zeer fijne tot matig fijne mediaan. Het sediment is kalkrijk en bevat 

schelpgruis, schelpfragmenten en/of plantenresten. Deze getijdenafzettingen zijn in 4 van de 6 

boringen vanaf 250-320 cm –mv aangetroffen (vanaf 2-2,75 m –NAP). Gezien het zandige karakter van 

de getijdenafzettingen zijn deze sedimenten in een relatief dynamisch milieu gevormd.  De 

aanwezigheid van zo’n soort milieu, het verschil in de diepteligging van deze lagen en verschillen in de 

dikte van de aangetroffen getijdenafzettingen (de lagen zijn tussen 15 en 80 cm dik) illustreren dat in 

het plangebied waarschijnlijk getijdengeulen aanwezig zullen zijn. 

 

Figuur 8. Zuidwest-noordoost profiel door het plangebied. 

 

Oude Duinafzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl)  

Nadat deze getijdengeulen actief zijn geweest is de strandvlakte waarschijnlijk ingesloten en 

overstoven. In alle boringen zijn Oude Duinafzett ingen aangetroffen (figuur 8). Dit eolisch sediment 

bestaat uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. In het duinzand zijn plantenresten en 

schelpgruis waargenomen. Het zand is in de basis kalkrijk. Zoals op basis van het bureauonderzoek en 

met name figuur 2 werd verwacht ligt de top van de duinafzettingen in de uitgevoerde boringen relatief 
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laag in vergelijking met zones ten westen van het plangebied (waar deze afzettingen hoogstens op 0,55 

m –NAP opduiken). 

Op basis van de boringen blijkt dat in het plangebied ook enige variatie in de diepteligging van de Oude 

Duinafzettingen valt waar te nemen. In de boringen in het westelijk deel van het plangebied (boringen 

1, 2, 103 en 7) ligt de top van deze afzettingen tussen 210 cm en 230 cm –mv (tussen 1,5 en 1,65 m –

NAP). Ten oosten hiervan (boringen 4, 5 en 6) is deze top vanaf 225-262 cm –mv aangeboord (vanaf 

1,85-2 m –NAP). Op basis van deze dieptes en de resultaten van de boringen uit figuur 2, is door 

middel van interpolatie van de gegevens in QGIS, een hoogtemodel van de top van de Oude 

Duinafzettingen in het plangebied en de omgeving gemaakt (figuur 9). Terwijl hoger liggende niveaus  

 

Figuur 9. Hoogtemodel van de top van de Oude Duinafzettingen in het plangebied en de zone ten westen hiervan, 

die ook met boringen is onderzocht. De diepte ligging van de top van deze afzettingen in individuele boringen is met 

groene labels in m –NAP weergegeven. 
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Figuur 10. De overgang van veen naar duinafzettingen met een humeuze top en een scherpe overgang naar 

onderliggende lagen in boring 103, die door T. Nieuwenhuijzen tijdens het veldonderzoek is uitgevoerd.  
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ten westen van het plangebied in de bronstijd in gebruik zijn geweest als zones waar grafheuvels 

werden aangelegd en/of als zones waar akkerbouw werd bedreven, blijkt dat de hoger liggende (en 

minder natte) delen van het Oude Duinlandschap in het plangebied mogelijk ook als dusdanig (kunnen) 

zijn gebruikt. Het valt bijvoorbeeld op dat in het westen van het plangebied (waar duinafzettingen hoger 

opduiken; tussen 1,5 en 1,65 m -NAP) sprake is van een ontkalkte top, terwijl de bovenste 10-15 cm 

van de afzettingen in boringen 1, 2 en 103 zwak tot matig humeus is en in boringen 2 en 103 een 

afgedekte A-horizont is waargenomen. Het is hierbij opvallend dat de overgang van deze humeuze top 

van de duinafzettingen naar het bovenliggende veen weliswaar geleidelijk van aard is, maar dat de 

overgang van de humeuze top naar onderliggende duinafzettingen vrij abrupt is ( figuur 10). Deze 

observaties illustreren zeer waarschijnlijk dat de hoger liggende locaties in het plangebied, net als 

zones ten westen hiervan, in het verleden zijn beakkerd. 

Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop) 

De duinafzettingen worden afgedekt door een pakket Hollandveen. Dit Hollandveen is onder invloed 

van het stijgende grondwaterpeil gevormd. In boringen 5 en 6 is aan de basis van het veenpakket een 

dunne laag sterk kleiig veen van 4-7 cm dik aanwezig, dat in natte omstandigheden (waarschijnlijk 

onder zeer zwak stromend water) zal zijn gevormd in dit lager gelegen deel van het landschap . Het 

hierboven gelegen veen en het veen in de andere boringen bestaat uit mineraalarm ( riet)veen. In dit 

pakket is met regelmaat ingewaaid (duin)zand aanwezig. In boring 2 is tussen 195 en 202 cm –mv een 

geoxideerd traject veen waargenomen. Dit veen is niet veraard (er zijn nog plantenresten waar te 

nemen), maar heeft klaarblijkelijk langer aan de oppervlakte gelegen. In boring 7, waar de 

bodemopbouw tot diep is verstoord, is geen intact veen waargenomen.  

Verstoorde grond 

De bodemopbouw in het plangebied blijkt tot relatief diep onder het maaiveld te zijn verstoord (tot 

minimaal 180 cm –mv en maximaal 240 cm –mv; figuur 8). De exacte activiteiten die aan deze diepe 

verstoringen hebben bijgedragen zijn onbekend, maar mogelijk heeft het geb ruik van een deel van het 

plangebied als vuilnisbelt hieraan bijgedragen. 

De lagen verstoorde grond bestaan uit lagen humeus, matig fijn-matig grof zand met zand-, klei- en/of 

veenbrokken of venige lagen met een zandbijmenging en zand- of kleibrokken. In deze lagen zijn 

puinfragmenten aanwezig, die voornamelijk uit roodbakkend puin bestaan.  In boring 2 zijn in de 

bovenste laag die als verstoord is geïnterpreteerd (tussen 130 en 160 cm –mv) enkele spikkels 

houtskool waargenomen. 

Opgebrachte grond 

Aan het maaiveld van het plangebied zijn lagen opgebrachte grond aanwezig. Deze lagen reiken in de 

boringen tot 80-130 cm –mv. Hoewel het onderscheid tussen verstoorde- en opgebrachte grond niet 

altijd makkelijk te maken is, valt op dat in de lagen die als opgebrachte grond zijn geïnterpreteerd 

relatief (veel) recent puin en grind aanwezig is. Daarnaast zijn in het opgebrachte pakket alleen 

zandige lagen aanwezig en bijvoorbeeld geen lagen die hoofdzakelijk uit klei of veen bestaan (die door 

middel van natuurlijke processen aan het (oorspronkelijk) maaiveld in de omgeving voorkomen) . 
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In de opgebrachte lagen is relatief veel mortel en roodbakkend bouwpuin aanwezig. Daarnaast zijn 

sintels, plastic, tegels en recent/sub-recent glas aangetroffen. In boring 5 is in de onderste laag van het 

verstoorde pakket een enkele spikkel houtskool aanwezig. 

3.2.3 Archeologische indicatoren 

Hoewel het verkennend booronderzoek niet tot doel had archeologische vindplaatsen op te sporen, 

aangezien de boordichtheid en boordiameter hiertoe ontoereikend waren, zijn tijdens het 

veldonderzoek in boringen 2 en 5 houtskoolspikkels aangetroffen, die mogelijk als archeologische 

indicatoren kunnen worden gezien (zie figuur 8). Deze houtskoolspikkels bevinden zich echter in 

opgebrachte- of verstoorde lagen en deze indicatoren zijn niet verzameld.  

3.3 Archeologische relevantie 

De bodemopbouw in het plangebied blijkt tot relatief diep onder het maaiveld te zijn verstoord (tot 

minimaal 180 cm –mv en maximaal 240 cm –mv). Hierbij is de top van de natuurlijke ondergrond 

(waarschijnlijk deels klei en veen) verstoord. Tot de gestelde dieptes zijn geen in situ archeologische 

resten meer te verwachten. 

Hoewel enkele trajecten Hollandveen zijn geoxideerd en langer aan de oppervlakte hebben gelegen 

zijn deze niet veraard. Op basis van een C14-datering van de basis van het veen in de relatieve 

nabijheid van het plangebied vond de veenvorming vanaf de (midden) bronstijd, vanaf circa 1.750 voor 

Chr., plaats. Het veen is in drassige milieus gevormd, die gepaard gaan met een relatief lage 

archeologische verwachting voor bewoning en andere sporen van intensief landgebruik, zoals 

landbouw. 

De Oude Duinafzettingen met een goeddeels intact bodemprofiel in het plangebied, die worden 

afgedekt door veen, gaan gepaard met een hogere archeologische verwachting. Dit is zeker het geval 

voor het westen van het plangebied, waar de top van het duin hoger opduikt (rond 210-230 cm –mv/ 

1,5-1,65 m –NAP). Naast een ontkalkte top, is in de meeste boringen in deze zone een humeuze top 

met een afgedekte A-horizont aanwezig. Mogelijk betreft het oude akkerlagen, zoals deze ook ten 

westen van het plangebied zijn aangetroffen in zones waar de top van het duin nog hoger ligt (rond 

0,55-0,75 m –NAP). Naast akkerlagen is hier een grafheuvel met palenkrans aangetroffen en deels 

opgegraven. De top van de duinafzettingen in het oostelijk deel van het plangebied is op een lager 

niveau aangetroffen (1,85-2 m –NAP) en hier is ook geen ontkalkte of humeuze top aanwezig. Mogelijk 

is het bodemprofiel in deze zone niet geheel intact en/of was dit deel van het landschap wat ‘natter’ van 

aard, gezien zijn lagere ligging. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

Op basis van de verkennende archeologische boringen kan worden gesteld dat de bodemopbouw in het 

plangebied tot relatief diep onder het maaiveld is verstoord (op 4 boorlocaties tot 125-195 cm –mv, op 

1 boorlocatie tot 240 cm –mv). Hierbij is de natuurlijke bovengrond (waarschijnlijk deels klei en veen) 

verstoord. Tot de gestelde dieptes zijn geen in situ archeologische resten meer te verwachten. 

In de meeste boringen is onder de verstoorde lagen een pakket Hollandveen aanwezig. In het 

veenpakket zijn geen veraarde niveaus waargenomen. Aangezien het veen gepaard gaat met een 

relatief lage archeologische verwachting voor bewoning en andere sporen van intensief landgebruik, 

zoals landbouw, en boven het veen geen intacte potentiële archeologische niveaus zijn waargenomen 

kan de archeologische verwachting voor de ijzertijd en later naar laag worden bijgesteld.  

In het plangebied zijn, boven (inter)getijdenafzettingen en strandafzettingen, Oude Duinafzettingen 

aanwezig. Na een periode dat getijdengeulen in de strandvlakte actief zijn geweest, is de strandvlakte 

overstoven. De Oude Duinafzettingen hebben een (goeddeels) intact bodemprofiel en worden afgedekt 

door veen. Hoewel de duinafzettingen in het plangebied (vanaf 210-230 cm –mv/1,5-1,65 m –NAP) 

minder hoog opduiken dan ten westen hiervan (vanaf 0,55-0,75 m –NAP), heeft de top van deze 

afzettingen in het westen van het plangebied een ontkalkte en/of humeuze top, waarin/waarop in 2 

boringen A-horizonten zijn gevormd. Dit zijn mogelijke akkerlagen. De top van het oud duin in het 

oosten van het plangebied ligt lager (vanaf 225-262 cm –mv/1,85-2 m –NAP) en is niet ontkalkt en niet 

humeus. Op basis van deze resultaten dient de middelhoge-hoge archeologische verwachting voor de 

bronstijd (en mogelijk het laat neolithicum) te worden gehandhaafd. Hoewel het landschap in deze 

periode waarschijnlijk ‘natter’ is geweest in het oostelijk deel van het plangebied, bestaat deze 

verwachting ook voor deze zone. 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

sporen en resten in de top van Oude Duinafzettingen aanwezig zijn. Daarom wordt geadviseerd om 

(rekening houdend met een buffer) toekomstige bodemingrepen in het plangebied tot circa 180 cm –

mv/1,2 m –NAP te beperken. 

Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming 

de onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen.  

Om de gespecificeerde verwachting te toetsen wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een  

proefsleuvenonderzoek (IVO-P, karterende- en waarderende fase). Op basis van de resultaten van het 

booronderzoek wordt geadviseerd om dit onderzoek grotendeels te focussen op het westelijk deel van 

het plangebied, waar duinafzettingen met een intact bodemprofiel hoger opduiken. Een karterend 

booronderzoek wordt gezien de prospectiekenmerken van met name oude akkerlagen voor het 
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plangebied niet zinvol geacht. Deze methode zou waarschijnlijk tot een nog gedetailleerder beeld van 

de diepteligging van de top van het duin leiden, maar is niet geëigend om archeologische sporen in 

kaart te brengen. Voorafgaand aan een proefsleuvenonderzoek dient een, door de bevoegde overheid 

goed te keuren, Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld.  

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Bloemendaal, 

deze al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  



Plangebied Blekersveld te Overveen, gemeente Bloemendaal; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 4846 / versie 15-07-2021   [30] 

 

Literatuur 

Jong, J. de, 1970. Geologische geschiedenis en vroegere bewoning van Haarlem. Haerlem Jaarboek 

1970, 110-149. 

Koomen, A.J.M. & G.J. Maas, 2004. Geomorfologische kaart Nederland (GKN). Achtergronddocument 

bij het landsdekkende digitale bestand. Alterra-rapport 1039, Wageningen. 

Leuvering, J.H.F., 2015. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend 

booronderzoek. Park Wimbledon te Overveen, gemeente Bloemendaal. Synthegra, Leusden. 

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde 

grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. 

Peeters, D., 2020. Plan van Aanpak Verkennend booronderzoek Blekersveld te Overveen, gemeente 

Bloemendaal. RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., Weesp. 

Poldermans, J.M. & A.M. Numan, 1995. Kroniek 1995. Haarlems Bodemonderzoek 29, 87-92. 

Rap, J., 2018. Overveen, Ter Hoffsteedeweg 1. Gemeente Bloemendaal (NH).  Een Archeologisch 

Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.  Transect-

rapport 1663. Transect, Nieuwegein. 

SIKB, 2016. Beoordelingsrichtlijn Archeologie. BRL SIKB 4000. SIKB, Gouda.  

Vaars, J.P.L., 2017. Verkennend booronderzoek Bloemendaalseweg 166 te Overveen, gemeente 

Bloemendaal. Argo 114. Archeologenbureau Argo, Zaandam. 

Vos, P.C. & S. de Vries, 2013. 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). 

Deltares, Utrecht. 

Weerts, H., J. Schokker, K. Rijsdijk & C. Laban, 2006. Geologische overzichtskaart van Nederland. 

TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht.  

Woltering, P.J. & K.A. Hagers, 1993. Bloemendaal. Archeologische Kroniek van Holland over 1992, I: 

Noord-Holland, 309. 



Plangebied Blekersveld te Overveen, gemeente Bloemendaal; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 4846 / versie 15-07-2021   [31] 

 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuren: 

Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood kader). Inzet: ligging in Nederland (ster).  7 

Figuur 2. Profiel van de boringen naar de top van het Oud Duin in de omgeving van het plangebied 

(aangeleverd door T. Nieuwenhuijzen). Het grootste deel van het plangebied is niet in het 

profiel opgenomen, maar de boringen met de meest rechtsgelegen markeringen ‘20’, ‘30’, 

‘40’ en ‘50’ zijn wel in het plangebied uitgevoerd.  12 

Figuur 3. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied.  14 

Figuur 4. Overzicht van historische kaarten.  16 

Figuur 5. Luchtfoto van het plangebied. 18 

Figuur 6. Situatiefoto van het plangebied genomen vanaf boring 6 in noordoostelijke richting.  21 

Figuur 7. Boorpuntenkaart. 22 

Figuur 8. Zuidwest-noordoost profiel door het plangebied. 23 

Figuur 9. Hoogtemodel van de top van de Oude Duinafzettingen in het plangebied en de zone ten 

westen hiervan, die ook met boringen is onderzocht. De diepteligging van de top van deze 

afzettingen in individuele boringen is met groene labels in m –NAP weergegeven. 24 

Figuur 10. De overgang van veen naar duinafzettingen met een humeuze top en een scherpe 

overgang naar onderliggende lagen in boring 103, die door T. Nieuwenhuijzen tijdens het 

veldonderzoek is uitgevoerd. 25 

 

Tabellen: 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 8 

Tabel 2. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  17 

Tabel 3. De toekomstige situatie. 17 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1. Tijdschaal 

Bijlage 2. Motivatie geraadpleegde bronnen 

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen 

 

 

 



Plangebied Blekersveld te Overveen, gemeente Bloemendaal; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 4846 / versie 15-07-2021   [32] 

 

Bijlage 1. Tijdschaal 
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Bijlage 2. Motivatie geraadpleegde bronnen 

LS03 en LS04, motivatie voor de keuze van de geraadpleegde bronnen (+ indien van toepassing) 
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Bijlage 3. Boorbeschrijvingen 

 



OVBD - boorbeschrijvingen

bron: Ovbd.geojson - 04-12-2020 14:44:11

Boring: OVBD_1
Kop algemeen: Projectcode: OVBD, Boornummer: 1, Beschrijver(s): HL/DP, Datum: 26-11-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 350
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102787.003, Y-coördinaat in meters: 489997.422, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 0.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn,
Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
30 / 0.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: mortel en roodbakkend puin en sintel
50 / -0.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: mortel, roodbakkend puin en sintels
65 / -0.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
compleet-spoor (<1%), Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: roodbakkend puin
95 / -0.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn,
Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Laag opmerking: Opmerking: plastic en modern glas
115 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: roodbakkend puin
135 / -0.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 165, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
165 / -1.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
185 / -1.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Veensoort: rietveen, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese:
komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
210 / -1.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Zandvoort
220 / -1.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 220, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Plantenresten:
resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Zandvoort
265 / -2.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Plantenresten:
resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Zandvoort
320 / -2.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 320, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 335, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
gruis-spoor (<1%), Plantenresten: riet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (intergetijden), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk
335 / -2.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 335, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 350, Boortype en diameter: VanderStaay-/
Zuigerboor 5 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-wisselende diktes, Schelpresten: schelp
(onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (intergetijden),
Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk
Einde boring 350 / -3.05



OVBD - boorbeschrijvingen

bron: Ovbd.geojson - 04-12-2020 14:44:11

Boring: OVBD_2
Kop algemeen: Projectcode: OVBD, Boornummer: 2, Beschrijver(s): HL/DP, Datum: 26-11-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102765.62, Y-coördinaat in meters: 489977.321, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.672, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 0.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
10 / 0.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
40 / 0.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
130 / -0.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Houtskool: fragmenten, Puin onbepaald: enkel fragment
160 / -0.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte:
kalkloos
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: rbp
180 / -1.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak kleiig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv
Nieuwkoop, Hollandveen LP
Laag opmerking: Opmerking: zandbijmenging
195 / -1.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 202, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%),
Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
Laag opmerking: Opmerking: ingewaaid zand, ietwat geoxideerd, niet veraard
202 / -1.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 202, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 218, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%), Lithogenese:
komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
218 / -1.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 218, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 228, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: zeer fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont
228 / -1.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 228, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos,
Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
240 / -1.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 265, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte:
kalkrijk, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
265 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 265, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 285, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Plantenresten: resten (onbepaald)-
weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (intergetijden), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk
285 / -2.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 285, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter:
VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Plantenresten:
resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: strand(vlakte)afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Zandvoort
330 / -2.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 330, Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: boor loopt leeg
Einde boring 360 / -2.93



OVBD - boorbeschrijvingen

bron: Ovbd.geojson - 04-12-2020 14:44:11

Boring: OVBD_4
Kop algemeen: Projectcode: OVBD, Boornummer: 4, Beschrijver(s): HL/DP, Datum: 26-11-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102816.45, Y-coördinaat in meters: 489977.852, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.217, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 0.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
fragment-spoor (<1%)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
10 / 0.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: rbp
85 / -0.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Consistentie: compact
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
140 / -1.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
150 / -1.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 225, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop,
Hollandveen LP
225 / -2.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 225, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte:
kalkrijk, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
240 / -2.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 270, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd, Mediaanklasse: matig fijn
Laag opmerking: Opmerking: guts loopt leeg
Einde boring 270 / -2.48



OVBD - boorbeschrijvingen

bron: Ovbd.geojson - 04-12-2020 14:44:11

Boring: OVBD_5
Kop algemeen: Projectcode: OVBD, Boornummer: 5, Beschrijver(s): HL/DP, Datum: 26-11-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102787.268, Y-coördinaat in meters: 489954.164, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.247, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 0.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: moderne tegel
15 / 0.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / -0.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Houtskool: enkel fragment, Puin onbepaald: enkel fragment
90 / -0.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
125 / -1.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: humuslagen-enkele-dik
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
150 / -1.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 223, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%), Lithogenese:
komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
Laag opmerking: Opmerking: zandbijmenging
223 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 223, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 227, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv
Nieuwkoop, Hollandveen LP
227 / -2.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 227, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte:
kalkrijk, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
250 / -2.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-enkele-wisselende diktes, Schelpresten: schelp
(onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Lithogenese: marien (intergetijden), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk
310 / -2.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Boortype en diameter:
VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dik, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-
spoor (<1%), Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (intergetijden), Lithostratigrafie: Fv
Naaldwijk
Laag opmerking: Opmerking: zuigerboor loopt vast op kleilagen
Einde boring 330 / -3.05



OVBD - boorbeschrijvingen

bron: Ovbd.geojson - 04-12-2020 14:44:11

Boring: OVBD_6
Kop algemeen: Projectcode: OVBD, Boornummer: 6, Beschrijver(s): HL/DP, Datum: 26-11-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102754.677, Y-coördinaat in meters: 489927.63, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.767, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West
Kop opmerking: Opmerking: poging 1 gestuit op 50 cm-mv

0 / 0.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
10 / 0.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
45 / 0.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
55 / 0.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
fragment-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: tegel
80 / -0.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
95 / -0.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
115 / -0.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
125 / -0.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 205, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: chemische lucht
205 / -1.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 205, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 240, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
gruis-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
240 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 240, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 255, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop,
Hollandveen LP
255 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 262, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk kleiig, Veensoort: rietveen, Lithogenese: komafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen
LP
262 / -1.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 262, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 275, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte:
kalkrijk, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
275 / -1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 275, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: onbekend
Lithologie: Grondsoort: niet benoemd, Bijmengsel: niet benoemd
Bodem: Bodemkundige interpretatie: niet benoemd
Laag opmerking: Opmerking: guts loopt leeg
Einde boring 300 / -2.23



OVBD - boorbeschrijvingen

bron: Ovbd.geojson - 04-12-2020 14:44:11

Boring: OVBD_7
Kop algemeen: Projectcode: OVBD, Boornummer: 7, Beschrijver(s): HL/DP, Datum: 26-11-2020, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 360
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102728.103, Y-coördinaat in meters: 489905.497, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.716, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 0.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
10 / 0.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: matig grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
30 / 0.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn,
Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: sintel
50 / 0.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
80 / -0.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
95 / -0.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
110 / -0.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
155 / -0.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 155, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 195, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
gruis-spoor (<1%), Plantenresten: hout-spoor (<1%)
Bodem: Brokken en vlekken: zand- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: roodbakkend puinspikkel
195 / -1.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 195, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: veen- en kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
230 / -1.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Plantenresten:
resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
250 / -1.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 310, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Plantenresten:
resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oude duinafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv Schoorl
310 / -2.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 310, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 325, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3
cm), Boortype en diameter: VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Sublagen1: kleilagen-veel-dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: marien (intergetijden), Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk
325 / -2.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 325, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 360, Boortype en diameter:
VanderStaay-/Zuigerboor 5 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: zeer fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%),
Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: strand(vlakte)afzettingen, Lithostratigrafie: Fv Naaldwijk, LPv
Zandvoort
Einde boring 360 / -2.88



Bijlage 9  Stikstofdepositieonderzoek

312 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologische beoordeling stikstof 
woningbouw Blekersveld, Bloemenveld 

 
 
 

Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Littooij MSc 
 
 

 
  



 

21-0202 Ecologische beoordeling stikstof woningbouw Blekersveld, Bloemendaal  2 

Ecologische beoordeling stikstof woningbouw Blekersveld, Bloemendaal 
 
Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming  
 
L. Littooij 
 
Status uitgave: eindrapport  
 

Rapportnummer:  21-104 

Projectnummer: 21-0202 

Datum uitgave: 27 juli 2021 

Foto’s omslag: - 

Projectleider: drs. G.F.J. Smit 

Tweede lezer: ing. H.W. van Ziel 

Naam en adres opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal 
 Bloemendaalseweg 158 
 2051 GJ Overveen  

Referentie opdrachtgever: - 

Akkoord voor uitgave: ing. H.W. van Ziel  
 
Paraaf:  
 
 
 
Graag citeren als: Littooij, L. 2021. Ecologische beoordeling stikstof woningbouw Blekersveld, Bloemendaal. 
Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming. Rapport 21-104. Bureau Waardenburg, Culemborg. 
 
Trefwoorden: natuurtoets, Wet natuurbescherming, stikstofdepositie, Duinbossen (droog), Duinbossen 
(binnenduinrand), Grijze duinen (kalkrijk), Grijze duinen (kalkarm), Bloemendaal 
 
Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg 
bv.  
Opdrachtgever hierboven aangegeven vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband 
met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Gemeente Bloemendaal 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 
waarvoor het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau 
Waardenburg bv is gecertificeerd door EIK Certificering overeenkomstig ISO 9001:2015. Bureau Waardenburg 
bv hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
 

 
 
Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl 

  

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud
mailto:info@buwa.nl
http://www.buwa.nl/


 

21-0202 Ecologische beoordeling stikstof woningbouw Blekersveld, Bloemendaal  3 

Voorwoord 

Gemeente Bloemendaal is voornemens om op het Blekersveld te Overveen circa 60 
tijdelijke woningen te realiseren, op termijn worden de woningen vervangen door circa 80 
permanente woningen. Voor de woningbouw is een bestemmingsplanwijziging nodig. 
Gemeente Bloemendaal wil weten of de stikstofdepositie als gevolg van de realisatie en 
het gebruik van de woningen negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden en zo ja 
onder welke voorwaarden vergunning kan worden verkregen.  
 
Gemeente Bloemendaal heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om de effecten van 
de additionele stikstofdepositie als gevolg van het plan te toetsen aan de Wet 
natuurbescherming. Voor zover negatieve effecten aan de orde zijn, zijn maatregelen 
aangegeven om negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden 
te voorkomen of te verzachten. 
 
Dit rapport is een ecologische beoordeling en te beschouwen als een Passende 
beoordeling, voor het aspect stikstof, zoals omschreven in de Wet natuurbescherming.  
 
Dit rapport is opgesteld door Bureau Waardenburg, de berekeningen van stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden zijn opgesteld door BK-ingenieurs en opgenomen in het 
supplement bij dit rapport. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 
 
drs. G.F.J. Smit projectleiding 
L. Littooij MSc veldwerk, rapportage, fotografie. 
 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de 
door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd.  
 
Vanuit Gemeente Bloemendaal werd de opdracht begeleid door de mevrouw Karin 
Kosman. Wij danken haar voor de prettige samenwerking. 

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud
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Samenvatting 

Gemeente Bloemendaal heeft het initiatief genomen voor de bouw van circa 60 tijdelijke 
woningen als onderdeel van het plan Blekersveld in Bloemendaal. Op termijn moeten deze 
tijdelijke woningen hebben plaats gemaakt voor circa 80 permanente woningen op het 
Blekersveld. Voor de woningbouw is een bestemmingsplanwijziging nodig. Zowel voor de 
tijdelijke als permanente situatie komt in de aanlegfase als bij het gebruik van de woningen 
in Blekersveld stikstof vrij. Er vindt daardoor additionele stikstofdepositie plaats op 
daarvoor gevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid 
 
Uit de AERIUS-berekening volgt dat de realisatie van de tijdelijke woningen voor 
Blekersveld een extra stikstofdepositie oplevert van maximaal 0,08 mol N/ha/jr op 13 
habitattypen in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.  
 
Uit de AERIUS-berekening volgt dat het gebruik van de tijdelijke woningen voor 
Blekersveld een extra stikstofdepositie oplevert van maximaal 0,03 mol N/ha/jr op 6 
habitattypen in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid in de periode van 2021 tot 
2030.  
 
Uit de AERIUS-berekening volgt dat de aanleg en het gebruik van de woningen in 
Blekersveld na 2030 bij de aanlegfase een extra stikstofdepositie oplevert van maximaal 
0,06 mol N/ha/jr op 12 habitattypen en bij het gebruik in 2030 0,02 mol N/ha/jr op 4 
habitattypen in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 
 
Daar de bijdrage in de aanlegfase zowel voor tijdelijke als voor de permanente woningen 
minder is dan 0,1 mol N/ha/jr zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te sluiten. 
De bijdrage in de gebruiksfase is in dit rapport passend beoordeeld. 
 
Voor een zeer groot deel betreft de bijdrage in de gebruiksfase habitattypen waar geen 
overschrijding van de kritische depositie plaatsvindt. Niettemin is er lokaal wel depositie op 
reeds overbelaste habitattypen. De bijdrage op overbelaste habitattypen is beoordeeld in 
het licht van de instandhoudingsdoelstelling voor deze habitattypen zoals aangegeven in 
de Natura 2000 beheerplannen. 
 
In dit rapport is op basis beschikbare informatie en een veldbezoek geconcludeerd dat de 
bijdrage inclusief de voorgesteld/getroffen maatregelen geen significant negatieve effecten 
heeft op habitattypen/leefgebieden in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Gemeente Bloemendaal is voornemens om op het Blekersveld te Overveen circa 60 
tijdelijke woningen te realiseren. Op termijn worden deze woningen vervangen door circa 
80 permanente woningen. Als gevolg van het initiatief is er sprake van emissie van stikstof 
zowel bij de bouw als bij het gebruik van de tijdelijke en permanente woningen. Dit kan 
bijdragen aan een verhoogde stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. 
 
Gemeente Bloemendaal wil weten of en zo ja, hoe met deze ingreep rekening moet worden 
gehouden met de Wet natuurbescherming, in het bijzonder wat betreft de bijdrage aan de 
depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden. 
 
Concreet wil de Gemeente Bloemendaal weten of als gevolg van dit plan significant 
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
Daar de bijdrage betrekking heeft op habitattypen waar in de huidige situatie sprake is van 
een overbelasting is het plan passend worden beoordeeld.  
 

De Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming heeft als doel het behoud van de biodiversiteit en duurzaam 
gebruik van de bestanddelen daarvan. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de 
natuur, en daarmee de biodiversiteit, schaden en zijn daarom krachtens de wet verboden. Is 
dat het geval voor Natura 2000-gebieden dan is een vergunning nodig.1 

 
Een te hoge stikstofdepositie leidt tot verzuring en vermesting met negatieve effecten voor 
de natuur. Voor de habitattypen van Bijlage I van de Habitatrichtlijn zijn kritische 
depositiewaarden (KDW’s) vastgesteld voor de depositie van stikstof. Dit is ook gebeurd 
voor de Leefgebiedtypen van aangewezen soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn of 
Bijlage I van de Vogelrichtlijn. 
 

Kritische depositiewaarde voor stikstof (KDW): de grens waarboven het risico bestaat dat de 
kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of 
vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Beneden deze grens treden geen 
significant schadelijke effecten op. Van Dobben et al. 2012. 

 
In dit rapport is ecologisch beoordeeld wat de effecten zijn van additionele stikstofdepositie 
als gevolg van de bijdrage op Natura 2000-gebieden. De berekening van de effecten van 
deze additionele stikstofemissie op de depositie in Natura 2000-gebieden is opgenomen in 
Bijlage II.  

 
1 In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is voor de bouwfase een generieke vrijstelling opgenomen.  

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud
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1.2 Proces van vergunningverlening 

In het onderstaande wordt de additionele depositie als gevolg van een project getoetst aan 
artikel 2.7 lid 2 van de Wet Natuurbescherming:  
 

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet 
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000-gebied. 

 
Of: er is sprake van een “plan” (meestal een bestemmingsplan of inpassingsplan). Dan is 
artikel 2.7 lid 1 van toepassing: 
 

Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 
van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien 
is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid. 

 
In beide gevallen is het criterium of een plan of project afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. Er dient dus aangetoond te worden dat er ‘cumulatief’ geen significante effecten 
kunnen optreden als gevolg van het plan of project. 
 
Kan dat al “op voorhand”, er zijn geen maatregelen nodig om het projecteffect te beperken, 
dan is een zogenaamde voortoets voldoende.  
 
In een voortoets mag rekening worden gehouden met interne saldering. Dit treedt op als 
binnen het project vermindering optreedt van vergunde en gerealiseerde stikstofuitstoot. 
De vermindering van depositie kan dan worden afgetrokken van de additionele depositie 
die door het project of plan wordt veroorzaakt.  
 
Als significante effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten, dient een Passende 
Beoordeling te worden opgesteld. Hierin dient alsnog op basis van een inhoudelijke 
ecologische beoordeling van de effecten op het Natura 2000-gebied te worden aangetoond 
dat er geen effecten kunnen optreden. In een passende beoordeling mogen mitigerende 
maatregelen om de effecten te niet te doen of te verzachten meegenomen worden in de 
beoordeling. Ook externe saldering kan worden meegenomen, dus met vermindering van 
stikstofdepositie buiten het project. Hierbij mag maximaal 70% van de externe 
vermindering benut worden voor saldering. 
 
Is het niet mogelijk om significante effecten uit te sluiten, dan is de ADC-toets het laatste 
redmiddel. Er dient dan te worden aangetoond dat er:  

x geen Alternatieven zijn 
x een Dwingende reden van groot openbaar belang is en 
x Compensatie plaatsvindt van de verloren gaande natuur(kwaliteit). 

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud
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1.3 Verantwoording 

AERIUS-berekening 
De berekening van stikstofdepositie als gevolg van de realisatie- en gebruiksfase op Natura 
2000-gebieden is opgesteld door BK-ingenieurs en opgenomen in het supplement bij dit 
rapport (van der Hulst, 2021). 
 
De gebruiksfase is gebaseerd op verkeersgegevens op basis van de kentallen van CROW 
2018. Bij de bijdrage als gevolg van het wegverkeer is rekening gehouden met de 
beperking van AERIUS-calculator 2020. De verkeersbijdrage reikt tot maximaal 4,2 km en 
is daarmee ruim minder dan de 5 km, het maximum dat AERIUS-calculator 2020 hanteert. 
Een correctie voor de verkeersbijdrage wordt niet nodig geacht. De AERIUS-berekeningen 
voor de tijdelijke en permanente woningen is opgenomen in het supplement bij dit rapport. 
Bij permanente situatie is uitgegaan van het referentiejaar 2030, waarbij rekening is 
gehouden met de toename van het aandeel elektrisch verkeer (van der Hulst, 2021). 
 
Beschikbare informatie  
De habitattypen waarvoor de in dit rapport genoemde Natura 2000-gebieden zijn 
aangewezen, zijn met hun instandhoudingsdoelstellingen opgenomen in Bijlage I. 
 
De informatie uit de PAS-gebiedsanalyses en uit Natura 2000-beheerplannen zijn gebruikt 
voor het vaststellen van mogelijke gebiedsgerichte knelpunten en oplossingen ten aanzien 
van de instandhoudingdoelen. Informatie uit de profielen en herstelstrategieën voor 
habitattypen is gebruikt om de aard en omvang van effecten in te schatten. Voor 
plaatselijke gegevens over de achtergronddepositie en ligging van habitattypen en 
leefgebieden van soorten is AERIUS geraadpleegd. Voor overige bronnen wordt verwezen 
naar de literatuurlijst. 
 
Oriënterend veldbezoek 
Het plangebied Kennemerland-Zuid is op 8 april 2021 bezocht. Tijdens het terreinbezoek 
is op locaties met overbelast habitat zoveel mogelijk concrete informatie verzameld over 
het aanwezige habitat, de kwaliteit van habitat, het beheer en eventuele knelpunten.  
 

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud
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2 Plangebied 

2.1 Het woningbouwplan Blekersveld 

Plangebied en omgeving 
De beoogde locatie voor de tijdelijke en permanente woningen betreft het terrein 
Blekersveld in het dorp Overveen, gemeente Bloemendaal. Het betreft een grasveld 
omgeven door bomen dat aan de oostzijde begrensd wordt door de N208, de Westelijke 
Randweg van Velserbroek naar Den Hout. Ten noorden van het terrein liggen volkstuinen, 
ten westen de parkeerplaats bebouwing van Blekersveld. Op 500 meter westelijk ligt langs 
de Bloemendaalseweg het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid (Figuur 2.1).  
 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied (rood omkaderd) Blekersveld te Overveen (Esri Nederland, 

Community Map Contributors | Esri Nederland, beeldmateriaal.nl) 

 
Woningen Blekersveld 
Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door Gemeente Bloemendaal. 
 
Tijdelijke bebouwing 
Op het Blekersveld te Overveen zullen circa 60 tijdelijke woningen worden gerealiseerd. 
Voor realisatie van 30 woningen wordt afgeweken van het bestemmingsplan via de 
Kruimelgevallen regeling (BOR) voor realisatie van de overige woningen zal de huidige 
bestemming ‘Groen’ worden gewijzigd in ‘Wonen’ via de bestemmingswijziging (Figuur 
2.2).  
 
Permanente Bebouwing Blekersveld 
De tijdelijke woningen zullen in 2030 vervangen worden door circa 80 permanente 
woningen. In het Blekersveld zullen drie woongebouwen van ieder vier lagen gerealiseerd, 
die wat betreft bouwhoogte aansluiten bij de woningbouw aan de Willem de Zwijgerlaan en 
de Dompvloedslaan (Figuur 2.3).   
 
De ontsluiting van de woningen is aan het begin van het Blekersveld. De toegangsweg (en 
daarmee de verkeersdruk) en de woongebouwen zijn gesitueerd aan het water met 
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daarachter naar de bestaande bebouwing toe zo veel mogelijk groen. Een wandelpad 
vormt een verbinding tussen de bestaande en nieuwe woningen. 
   

 
Figuur 2.2 De huidige bestemming van het plangebied Blekersveld is ‘Groen’ (bron: 

Ruimtelijkeplannen.nl) 

 
Figuur 2.3 Impressie mogelijke invulling permanente woningen Blekersveld (bron: Gemeente 

Bloemendaal) 
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2.2 AERIUS-berekeningen voor de bouw en het gebruik van woningen 
Blekersveld 

De bijdragen aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden voor de bouw en het gebruik 
van woningen in Blekersveld is door BK-ingenieurs berekend met AERIUS Calculator 
2020. Dit is gedaan voor de realisatie- en gebruiksfase van zowel de tijdelijk als de 
permanente woningen. Zie voor de wijze van berekenen van der Hulst (2021). In de 
AERIUS-berekening is voor de permanente situatie rekening gehouden met 80 woningen 
en een verkeersgeneratie per woning van 8,2 ritten per dag (CROW 2018), totaal 656 ritten 
per dag. Hierbij is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van elektrisch rijden. 
 
Uit de AERIUS-berekeningen volgt dat realisatie van de woningen in Blekersveld leidt tot 
extra stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid zowel tijdens de 
aanlegfase als de gebruiksfase van de tijdelijke en permanente woningen. Binnen het 
effectgebied (gebied met een bijdrage aan de depositie) was op 29 maart 2021 nog ruimte 
beschikbaar in het SSRS (van der Hulst, 2021). 

2.2.1 Realisatiefase  

Tijdelijke woningen 
De berekende depositiebijdrage voor realisatie van de tijdelijke woningen is weergegeven 
in Tabel 2.1. Er is sprake van een tijdelijke bijdrage op 11 habitattypen en 1 leefgebiedtype 
in Kennemerland-Zuid. Op het habitattype H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
is de tijdelijke bijdrage 0,08 mol N/ha/jr. Op de overige habitattypen en het leefgebied Lg12 
varieert de bijdrage van 0,01 mol tot 0,04 mol N/ha/jr. 
 
Tabel 2.1 Bijdrage realisatiefase van tijdelijke woningen in Blekersveld op Natura 2000-

gebied Kennemerland-Zuid en de huidige overschrijding van de KDW door de 
achtergronddepositie (ADW). 

Habitattype Opp. 
ha 

KDW 
Mol 

N/ha/jr 

Bijdrage 
 

Overschrijding 
ADW 

H2120 Witte Duinen 159 1.429 0,01 Ja 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 818 7.14 0,03 Ja 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1570 1.071 0,02 Ja 

H2160 Duindoornstruwelen 1587 2.000 0,03 Nee 

H2170 Kruipwilgstruwelen 2 2.286 0,01 Nee 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos  1113 1.071 0,08 Ja 

H2180B Duinbossen (vochtig) 38 2.214 0,02 Nee 

H2180C Duinbossen (Binnenduinrand)  420 1.786 0,04 Ja 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 113 1.000 0,02 Ja 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 86 1.429 0,01 Nee 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 1,9 1.071 0,01 Ja 

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de 
duinen 

- 1.643 0,02 Ja 
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Permanente woningen 
De depositiebijdrage voor realisatie van de permanente woningen is weergegeven in Tabel 
2.2. Er is sprake van een tijdelijke bijdrage op 11 habitattypen en 1 leefgebiedtype in het 
Kennemerland-Zuid. Op het habitattype H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos is 
de tijdelijke bijdrage 0,06 mol N/ha/jr. Op de overige habitattypen en het leefgebied varieert 
de bijdrage van 0,01 tot 0,03 mol N/ha/jr. 
 
Tabel 2.2 Bijdrage realisatiefase van permanente woningen in Blekersveld op Natura 2000-

gebied Kennemerland-Zuid en de huidige overschrijding van de KDW door de 
achtergronddepositie (ADW).). 

Habitattype Opp. 
ha 

KDW 
Mol 

N/ha/jr 

Bijdrage 
 

Overschrijding 
ADW 

H2120 Witte Duinen 159 1.429 0,01 Ja 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 818 7.14 0,02 Ja 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1570 1.071 0,02 Ja 

H2160 Duindoornstruwelen 1587 2.000 0,03 Nee 

H2170 Kruipwilgstruwelen 2 2.286 0,01 Nee 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos  1113 1.071 0,06 Ja 

H2180B Duinbossen (vochtig) 38 2.214 0,01 Nee 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)  420 1.786 0,03 Ja 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 113 1.000 0,02 Ja 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 86 1.429 0,01 Nee 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 1,9 1.071 0,01 Ja 

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de 
duinen 

- 1.643 0,01 Ja 

 

In de aanlegfase van een project wordt materieel ingezet dat slechts tijdelijk stikstofemissie 
veroorzaakt. In een voortoets kan voor een aantal gevallen onderbouwd worden dat kleine, 
tijdelijke deposities, van tijdelijke bronnen, binnen het project op zichzelf en bij elkaar opgeteld, 
op voorhand niet kunnen leiden tot significant negatieve effecten. Hierbij kan als uitgangspunt 
worden gehanteerd dat een project met alléén kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase 
kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar (of een equivalent 
hiervan) in beginsel niet vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie. De totale 
stikstofvracht als gevolg van het project mag in dit geval niet meer dan 0,1 mol stikstof per 
hectare bedragen gedurende de looptijd van het project. Deze lijn geldt voor alle vormen van 
tijdelijke emissies in de aanlegfase, in de praktijk zal dit met name mobiele werktuigen en de 
aan-/afvoer van materiaal en materieel betreffen.  
 
Bron: Handreiking Voortoets Stikstof. Bij12 2021, 23 februari 202.  

 
Kleine tijdelijke bijdragen 
Kleine, tijdelijke deposities, van tijdelijke bronnen, binnen het plan op zichzelf en bij elkaar 
opgeteld, kunnen op voorhand niet leiden tot significant negatieve effecten. Dit geldt voor 
planen met een doorlooptijd van maximaal twee jaar voor deposities lager dan 0,05 mol 
N/ha/jr of een equivalent hiervan (zie kader, BIJ12 2021). De totale stikstofvracht als gevolg 
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van het plan mag in dit geval niet meer dan 0,1 mol stikstof per hectare bedragen 
gedurende de looptijd van het plan. Voor zowel de bouwfase van de tijdelijke woningen als 
permanente woningen blijft de totale stikstofvracht onder de 0,1 mol, waarmee significante 
effecten worden uitgesloten (zie kader). 
 
Wet stikstofreductie 
In de onlangs aangenomen Wet stikstofreductie en natuurverbetering is bepaald dat de 
gevolgen van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden die zijn veroorzaakt door 
bouwactiviteiten buiten beschouwing worden gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, 
tweede lid Wnb. Dit is nader uitgewerkt in artikel 2.5 van het ontwerpbesluit stikstofreductie 
en natuurverbetering. Als gevolg hiervan geldt voor tijdelijke deposities gedurende kortweg 
gezegd de bouw- en aanlegfase van (bouw)werken een partiële vrijstelling van deze 
vergunningplicht. 

2.2.2 Gebruiksfase 

Tijdelijke woningen 
De depositiebijdrage als gevolg van het verkeer van en naar de tijdelijke woningen is 
weergegeven in Tabel 2.3. Er is sprake van een bijdrage als gevolg van verkeer op 6 
habitattypen in Kennemerland-Zuid. De hoogste bijdrage vindt plaats in het habitattype 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos en H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 
en bedraagt 0,03 mol N/ha/jr. 
 
Tabel 2.3 Bijdrage gebruiksfase tijdelijke woningen Blekersveld op Natura2000-gebied 

Kennemerland-Zuid en de huidige overschrijding van de KDW door de 
achtergronddepositie (ADW). 

Habitattype Opp. KDW 
Mol 

N/ha/jr 

Bijdrage 
 

Overschrijding
ADW 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1570 1.071 0,01 Ja 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 818 714 0,01 Ja 

H2160 Duindoornstruwelen  1587 2.000 0,01 Nee 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos  1113 1.071 0,03 Ja 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 420 1.786 0,03 Ja 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 113 2.143 0,01 Nee 

 
Permanente woningen 
De depositiebijdrage als gevolg van het verkeer van en naar de permanente woningen is 
weergegeven in Tabel 2.4. Er is sprake van een bijdrage als gevolg van verkeer op 4 
habitattypen in Kennemerland-Zuid. De hoogste bijdrage vindt, net als bij de tijdelijke 
woningen, plaats op de habitattype H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos en 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) en bedraagt 0,02 mol N/ha/jr bij permanent gebruik 
vanaf 2030. 
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Tabel 2.4 Bijdrage depositie Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid gebruik permanente 
woningen Blekersveld na 2030 en de huidige overschrijding van de KDW door de 
achtergronddepositie (ADW). 

Habitattype Opp. KDW 
Mol 

N/ha/jr 

Bijdrage 
 

Over-
schrijding 

ADW 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 1570 1.071 0,01 Ja 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 1440 714 0,02 Ja 

H2160 Duindoornstruwelen  1587 2.000 0,02 Nee 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos  1113 1.071 0,06 Ja 

H2180B Duinbossen (vochtig) 38 2.214 0,01 Nee 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 420 1.786 0,05 Ja 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 113 2.143 0,01 Nee 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 86 1.429 0,01 Nee 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 1,9 1.071 0,01 Ja 

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de 
duinen 

- 1.643 0,01 Ja 

 

2.2.3 Beoordeling effecten tijdelijke en permanente bijdragen 

Voor zowel de bouwfase van de tijdelijke woningen als permanente woningen blijft de totale 
stikstofvracht onder de 0,1 mol, waarmee significante effecten worden uitgesloten. De 
bouwfase wordt daarom niet afzonderlijk beoordeeld. 
 
Tussen de bouw van de tijdelijke en permanente woningen zit een periode van circa 10 
jaar. In deze periode levert het gebruik van de tijdelijke woningen een bijdrage op van 
maximaal 0,03 mol N/ha/jr. Na deze periode is de bijdrage bij het permanente gebruik 
maximaal 0,02 mol N/ha/jr. Dit betekent dat de bijdrage vanaf de start van de tijdelijke 
woningen tot en met het gebruik van de permanente woningen eenzelfde orde van grootte 
heeft. Om deze reden wordt in Hoofdstuk 3 de bijdrage over de gehele periode beoordeeld. 
De hoogste bijdrage tijdens de bouw en het gebruik van de tijdelijke woningen en de bouw 
en het gebruik van de permanente woningen wordt als maatgevend voor de beoordeling 
genomen.  
 
De bijdrage vanaf de start van de tijdelijke woningen tot en met het gebruik van de 
permanente woningen is van eenzelfde orde van grootte. Bij de beoordeling in Hoofdstuk 
3 wordt de hoogste bijdrage tijdens het gebruik van de tijdelijke woningen en het gebruik 
van de permanente woningen wordt als maatgevend genomen. 
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3 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Deze beoordeling gaat in op het effect van de bijdrage aan de stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden. Andere mogelijke invloeden van het plan zijn derhalve niet onderzocht. 

3.1 Bepaling van effecten van stikstofdepositie 

De ecologische beoordeling toetst (op basis van de AERIUS-uitkomst) op één of meer van 
de onderstaande vragen: 
 
1. Is de totale projectbijdrage in de realisatiefase nooit meer dan 0,1 mol N/ha gedurende 

de looptijd van het project? 
Indien er als gevolg van de inzet van materieel in totaal nooit meer dan 0,1 mol N/ha 
depositie is zijn significant schadelijke effecten op voorhand uitgesloten. Een nadere 
beoordeling van effecten als gevolg van de realisatiefase is dan niet van toepassing 
(Bij12, 2021). Dit is van toepassing voor de bouwfase van de woningen in Blekersveld 
(zie paragraaf 2.2).  

 
Voor de gebruiksfase zijn de volgende vragen van toepassing. 
 
2. Is er in het gebied met additionele depositie sprake van overschrijding van de kritische 

depositiewaarde? 
Indien er op een habitattype geen sprake is van overschrijding van de KDW, rekening 
houdend met het projecteffect en een marge van 70 mol, en het projecteffect heeft 
geen invloed op de trend van de depositie dan zijn significant schadelijke effecten op 
het habitattype op voorhand uitgesloten.  

 
In het geval dat de KDW wordt overschreden moet het projecteffect beoordeeld worden in 
het licht van de instandhoudingsdoelen en maatregelen zoals beschreven in het Natura 
2000-beheerplan. De volgende vragen zijn daarbij van toepassing. 
 
3. Wat zijn de instandhoudingsdoelen voor de relevante habitattypen en leefgebieden? 

a. Is voor het habitattype/leefgebiedtype een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
opgenomen?  

b. Wat is de huidige kwaliteit van het habitattype/leefgebiedtype ter plekke van het 
projecteffect? 

c. Is de kwaliteit onvoldoende, wat zijn dan de knelpunten ten aanzien van structuur 
en functies en voor dat habitat typische soorten?  

 
4. Wat zijn de instandhoudingsmaatregelen voor de relevante habitattypen en 

leefgebieden? 
a. Zijn er reguliere beheermaatregelen van toepassing gericht op behoud of 

verbetering van de kwaliteit?  
b. Zijn er herstelmaatregelen uitgevoerd of in uitvoering gericht op behoud of 

verbetering van de kwaliteit?  
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5. Is additionele stikstofdepositie beperkend voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelen? 
a. Heeft de tijdelijke additionele hoeveelheid stikstof als gevolg van de realisatie van 

dit project invloed op de ontwikkeling van de achtergronddepositie?  
b. Heeft de permanente additionele hoeveelheid stikstof als gevolg van dit project 

invloed op de ontwikkeling van de achtergronddepositie? 
c. Heeft de tijdelijke of permanente additionele stikstofdepositie als gevolg van dit 

project een reel effect op de effectiviteit van het reguliere beheer? 
d. Heeft de tijdelijke of permanente additionele stikstofdepositie als gevolg van dit 

project een reel effect op de effectiviteit van de herstelmaatregelen? 
Met andere woorden heeft het project een reel effect op de stikstofhuishouding van 
een habitat of leefgebied in relatie tot beheer- en herstelmaatregelen voor dat 
habitat of leefgebied?  

 

De staat van instandhouding van een natuurlijke habitat wordt als gunstig beschouwd wanneer 
het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat 
gebied stabiel zijn of toenemen, en de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur 
en functies bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en de 
staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is. 

 
In het geval dat projecteffecten niet kunnen worden uitgesloten zijn de volgende vragen 
van toepassing: 
 
6. Is het nodig om aanvullende maatregelen te nemen als gevolg van de additionele 

stikstofdepositie van dit project? Met andere woorden is mitigatie dan wel compensatie 
nodig om negatieve effecten te voorkomen? 

7. Zijn er andere projecten bekend die in samenhang met het onderhavige project 
effecten kunnen hebben op de door dit project belaste habitat- of leefgebiedtypen? 

 

3.2 Reikwijdte van de bijdrage in de gebruiksfase 

Het effect van de bouw en het gebruik van zowel de tijdelijke als permanente woningen 
reikt alleen tot in het Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid. De in de huidige situatie 
meest overbelaste hexagonen met een bijdrage liggen op ongeveer 500 meter afstand van 
het plangebied (Figuur 3.1). Hoewel de reikwijdte van de aanlegfase vele male groter is 
dan die van de gebruiksfase en meer habitattypen beslaat is de totale bijdrage als gevolg 
van de bouw van de woningen tijdelijk en beperkt. De bouwfase wordt hier niet besproken 
(zie paragraaf 2.2.3). Het effectgebied in gebruiksfase is aanmerkelijk kleiner en beperkt 
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zich voor zowel de tijdelijke als de permanente woningen tot 1,5 km afstand van het 
plangebied (Figuur 3.1).  

Figuur 3.1 Effectgebied bijdrage gebruiksfase stikstofdepositie woningen Blekersveld 
bij gebruik tijdelijke woningen (links: periode 2021 – 2030) en permanente 
woningen (rechts: periode na 2030) (Bron AERIUS-calculator 2020). 

3.2.1 Is er sprake van overschrijding van de kritische depositiewaarde? 

Het gebied wordt gekenmerkt door een relatief lage achtergronddepositie, variërend van 
770 tot 2090 mol N/ha/jr.  
 
Voor de habitattypen Embryonale duinen (H2110), Witte duinen (H2120), Grijze duinen 
(heischraal) (H2130C), Duinheiden met struikhei (H2150), Duindoornstruwelen (H2160), 
Kruipwilgstruwelen (H2170) en Vochtige duinvalleien (kalkrijk) (H2190B) is in geen geval 
sprake van een (bijna) overschrijding van de KDW 1. De bijdrage in de realisatie- en 
gebruiksfase is dermate beperkt dat deze ook niet leidt tot een (bijna) overschrijding van 
de KDW. Dit betekent dat voor deze habitattypen significant schadelijke effecten als gevolg 
van de bijdrage op voorhand worden uitgesloten. Deze habitattypen worden verder niet 
besproken. 
 
In geval van de habitattypen Grijze duinen (kalkrijk) (H2130A), Grijze duinen (kalkarm), 
Duinbossen (droog), berken-eikenbos (H2180A), Duinbossen (binnenduinrand) (H2180C), 
Vochtige duinen (open water) (H2190A) en Vochtige duinenvalleien (ontkalkt) (H2190C) is 
wel sprake van (bijna) overschrijding het KDW maar verschillen per situatie: tijdelijke-/ 
permanente woningen en realisatie-/ gebruiksfase. De kwaliteit van deze habitattypen en 
het effect van stikstofdepositie wordt besproken in paragraaf 3.2.2.  
 

 
1 Bij ‘bijna’ overschrijding van de KDW wordt rekening gehouden met een veilige marge van 70 mol onder de 
KDW. 
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3.2.2 Kwaliteit van de overbelaste habitattypen 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 
Als gevolg van het gebruik van de woningen vindt stikstofdepositie plaats op het habitattype 
Grijze duinen (kalkrijk). De gebruiksfase van de tijdelijke en permanente woningen zal 
leiden tot een structurele depositie van 0,01 mol N/ha/jr. Ter plaatse van habitat met een 
bijdrage varieert de achtergronddepositie van 700 tot 1960 mol N/ha/jr. Dat wil zeggen dat 
de KWD (1071) voor Grijze duinen (kalkrijk) op sommige plekken (bijna) wordt 
overschreden. 
 
Instandhoudingsdoelen en kwaliteit habitat (vraag 3 par 3.1) 
Het habitattype Grijze duinen betreft de min of meer droge graslanden van het duingebied 
en vergelijkbare plaatsen in aangrenzende delen van het kustgebied. Het gaat hierbij om 
soortenrijke begroeiingen met dominantie van laagblijvende grassen, kruiden, mossen 
en/of korstmossen. Voor grijze duinen (kalkrijk) in Kennemerland-Zuid is verbetering van 
de huidige kwaliteit en uitbreiding van de oppervlakte geformuleerd als 
instandhoudingsdoelstelling. De kwaliteit wordt in de huidige situatie grotendeels bepaald 
door de mate van vergrassing en/of verstruweling. Het totale areaal kalkrijke duinen kan 
alleen behouden blijven of toenemen wanneer actief wordt ingezet op het herstellen van 
de verstuivingsdynamiek, het verhogen van de konijnenstand en door te begrazen. 
 
Instandhoudingsmaatregelen en kwaliteit habitat (vraag 4 par 3.1) 
Een van de grootste knelpunten bij de instandhouding van de kalkrijke grijze duinen betreft 
het gebrek aan verstuivingsdynamiek en stikstofdepositie. De aanvoer van kalkrijk zand is 
belangrijk om de buffercapaciteit van de bodem te waarborgen. Kalkrijke Grijze duinen zijn 
namelijk fosfor-gelimiteerde systemen en wanneer de zuurgraad van de bodem onder de 
6,0 zakt (Kooijman & Besse, 2002), neemt de beschikbaarheid van fosfor toe en kan 
vermesting door N-depositie een belangrijke invloed uitoefenen op de kwaliteit van deze 
duingraslanden (Remke et al, 2009). In eerste instantie leiden verzuring en ontkalking niet 
zozeer tot daling van de pH, omdat deze pas echt zakt als de calciumcarbonaat-buffer op 
is. Wel leidt dit proces tot oplossing van calciumfosfaat in de bodem, waardoor de fosfor 
die voorheen was vastgelegd beschikbaar komt voor de vegetatie. In dit geval komen er 
meer nutriënten beschikbaar waardoor de typerende soorten van de Grijze duinen niet 
langer concurrentiekrachtig genoeg zijn. Het bevorderen van kleinschalige verstuiving kan 
in principe door het verwijderen van stuifdijken, reactiveren van stuifkuilen, het maken van 
kerven in de zeereep, zandsuppletie op het strand, het verwijderen van stuifschermen, niet 
inplanten met helm, afvlakken van hellingen en het creëren van stuifkuilen. Recente 
renovatiewerkzaamheden hebben in het Kennemerland-Zuid ervoor gezorgd dat er een 
zeer ruim aantal stuifkuilen is aangelegd en/of aangelegd. Dit bevordert en waarborgt op 
lange termijn de kwaliteit van de kalkrijke Grijze duinen omdat de aanvoer van kalkrijk 
sediment de bufferwerking van de bodem in stand houdt. Daarnaast is er in het gebied wel 
sprake van vergrassing maar de dichtheid van de aanwezige grassoorten leidt verder niet 
tot concurrentieproblemen met andere typische soorten. Deze vergrassing wordt gestuurd 
door de mate van begrazing en wordt hoofdzakelijk waargenomen op de overgang van 
duingrasland naar duinbos, hier zorgt ontwikkeling van de strooisellaag lokaal tot lichtelijke 
verzuring en verrijking aan nutriënten. De kalkrijke duinen worden in de belaste delen 
begraasd door Schotse hooglanders en variëren plaatselijk in structuur.   
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Conclusie effect (vragen 5 en 6 par 3.1) 
Om de versnelde successie en vergrassing tegen te gaan worden in Kennemerland-Zuid 
al verschillende maatregelen toegepast: herstel van de winddynamiek, verwijderen van 
houtige opslag, verwijderen duindoornstruwelen, maaien en afvoeren, het plaggen van de 
bodem en begrazing. Als gevolg van de huidige maatregelen worden jaarlijks 
hoeveelheden van honderden mol stikstof uit het duinsysteem verwijderd (Van den Berg 
et al, 2014). De structurele bijdrage van 0,01 mol/ha/jr tot aan de bouw van de permanente 
woningen heeft geen effect op het rendement van maatregelen om de kwaliteit van Grijze 
duinen kalkrijk te waarborgen. Het is daarmee uitgesloten dat de bijdrage significante 
gevolgen heeft op de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitattype Grijze Duinen 
(kalkrijk). 
 
H2130B Grijze duinen (kalkarm) 
Als gevolg van het gebruik van de woningen vindt stikstofdepositie plaats op het habitattype 
Grijze duinen (kalkarm). De gebruiksfase van de tijdelijke woningen zal leiden tot een 
structurele depositie van 0,01 mol N/ha/jr en van de permanente woningen van 0,02 mol 
N/ha/jr. Ter plaatse van habitat met een bijdrage de varieert achtergronddepositie van 700 
tot 1960 mol N/ha/jr. Dat wil zeggen dat de KWD (714) voor Grijze duinen (kalkarm) wordt 
overschreden. 
 
Instandhoudingsdoelen en kwaliteit habitat (vraag 3 par 3.1) 
Het habitattype Grijze duinen (kalkarm) betreft de duingraslanden van bodems die van 
nature kalkarm zijn of waarvan de toplaag ontkalkt is. Vooral in dit subtype kunnen 
korstmossen een opvallende plaats innemen. Voor grijze duinen (kalkarm) in 
Kennemerland-Zuid is verbetering van de huidige kwaliteit en behoud van het oppervlak 
geformuleerd als instandhoudingsdoelstelling. De kwaliteit wordt in de huidige situatie 
voornamelijk bepaald door de mate van verruiging en opslag van Amerikaanse vogelkers. 
Het totale areaal kalkrijke duinen kan alleen behouden blijven of toenemen wanneer actief 
wordt ingezet op het herstellen van de verstuivingsdynamiek, het vergroten van de 
konijnenstand en door intensief te begrazen. 
 
Instandhoudingsmaatregelen en kwaliteit habitat (vraag 4 par 3.1) 
Het grootste knelpunt voor de Grijze duinen (kalkarm) in het Kennemerland-Zuid is de hoge 
stikstofdepositie, die in combinatie met beperkte begrazing en een gebrek aan 
winddynamiek, leidt tot vergrassing met o.a. duinriet en verstruweling. Een ander knelpunt 
is de opmars van Amerikaanse vogelkers en andere exoten zoals grauwe abeel, gewone 
esdoorn, Japanse duizendknoop, rimpelroos en mahonie (Oosterbaan, 2012), die voor een 
deel het gevolg zijn van de stikstofdepositie. Ook verzuring als gevolg van zure depositie, 
aanwezigheid van adelaarsvaren en bladval vanuit aangeplante bossenvormen belangrijke 
knelpunten. Om het habitattype Grijze duinen (kalkarm) in stand te houden is begrazing 
als regulier beheer cruciaal. Onder natuurlijke omstandigheden worden deze 
duingraslanden begraasd door konijnen en omgewoeld door woelmuizen (Smits et al, 
2011). Deze activiteiten zorgen ervoor dat de strooisellaag zich niet goed kan ontwikkelen, 
de vegetatie open en kort blijft en lokaal kale plekken met open zand ontstaan. Deze 
factoren beperken niet alleen de mate van vergrassing, ze bevorderen ook de mate van 
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verstuiving. Hoewel overstuiving niet direct vergrassing tegengaat, het zorgt wel voor een 
toename van landschappelijke variatie en pioniermilieus van waaruit successie opnieuw 
kan opstarten. In geval van de verhoute delen is het nodig te plaggen of te chopperen. Dit 
is ook nodig na het verwijderen van struweel, wat gunstig is omdat tegelijkertijd honderden 
mol aan stikstof uit een systeem kan worden afgevoerd. 
 
Conclusie effect (vragen 5 en 6 par 3.1) 
Om de versnelde successie en vergrassing tegen te gaan worden in Kennemerland-Zuid 
verschillende maatregelen toegepast: herstel van de winddynamiek, verwijderen van 
houtige opslag, verwijderen duindoornstruwelen, maaien en afvoeren, het plaggen van de 
bodem en begrazing. Als gevolg van de huidige maatregelen worden jaarlijks 
hoeveelheden van honderden mol stikstof uit het duinsysteem verwijderd (Van den Berg 
et al, 2014). De structurele bijdrage van 0,02 mol/ha/jr heeft geen effect op het rendement 
van maatregelen om de kwaliteit van Grijze duinen kalkarm te waarborgen. Het is daarmee 
uitgesloten dat de bijdrage significante gevolgen heeft op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het habitattype Grijze Duinen (kalkarm). 
 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
Als gevolg van gebruik van de woningen vindt stikstofdepositie plaats op het habitattype 
Duinbossen (droog), berken-eikenbos. De gebruiksfase van de tijdelijke woningen zal 
leiden tot een structurele depositie van 0,03 mol N/ha/jr op het habitattype Duinbossen 
(droog), berken-eikenbossen. Voor het gebruik van de permanente woningen geldt vanaf 
2030 een structurele depositie van 0,06 mol N/ha/jr. Ter plaatse van habitat met een 
bijdrage varieert de achtergronddepositie van 700 tot 1960 mol N/ha/jr. Dat wil zeggen dat 
de KWD (1071) voor op sommige plekken (bijna) wordt overschreden. 
 
Instandhoudingsdoelen en kwaliteit habitat (vraag 3 par 3.1) 
Het habitattype Duinbossen (droog), berken-eikenbos betreft oude duinbossen op de 
meeste voedselarme en droge standplaatsen. Het gaat met name om Berken-Eikenbossen 
en bossen met beuk, deels met een verleden als hakhoutbos. Vanwege hun leeftijd zijn 
deze bossen relatief zuur en hebben dan een slecht verterende strooisellaag. In 
Kennemerland-Zuid is het behoud van oppervlakte en kwaliteit van de droge duinbossen 
geformuleerd als instandhoudingsdoelstelling. De kwaliteit wordt hoofdzakelijk bepaald 
door de variatie in structuur en soortensamenstelling, maar deze lijkt in Kennemerland-
Zuid af te nemen door het groeiende aandeel exoten en habitatvreemde soorten.  
 
Instandhoudingsmaatregelen en kwaliteit habitat (vraag 4 par 3.1) 
Stikstof is niet echt een knelpunt voor droge duinbossen, wel kan het leiden tot lichte 
verzuring en vermesting, maar deze processen treden ook op als gevolg van 
bosontwikkeling. Het grootste effect van stikstofdepositie op duinbossen (droog), berken-
eikenbos is de toename van exoten. Vooral de opmars van Amerikaanse vogelkers 
relateert zich aan een te hoge stikstofneerslag. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen 
exoten waargenomen, behalve naaldopstanden die daar bewust door mensen zijn 
aangeplant met als doel houtproductie. Het feit dat deze naaldopstanden zijn aangewezen 
als droog berken-eikenbos doet vermoeden dat ze op termijn worden omgevormd naar 
loofbos. De overige opstanden werden daarentegen gedomineerd door oude zomereiken 
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en hadden een gevarieerde struiklaag met soorten als meidoorn, gewone vlier en liguster. 
De kruidlaag was echter niet goed ontwikkeld, wat typerend is voor oude bossen met een 
verzurende strooisellaag. Van vergrassing was geen sprake, waar licht door het kronendak 
komt ontwikkelt zich opnieuw een kruidlaag of is sprake van verjonging. Op de bodem lag 
veel dood hout. Opvallend is de ligging van de duinbossen, de opstanden met een bijdrage 
liggen namelijk middenin of aan de rand van de bebouwde kom. Het verkeer en gebruik 
van de woningen hier vormen een belangrijke bijdrage aan de lokale depositie. De 
structurele bijdrage van 0,06 mol N/ha/jr is slechts een zeer kleine fractie van de 
gemiddelde achtergronddepositie (ca. 0,006%). Aangezien de kwaliteit van de duinbossen 
goed is kan worden geconcludeerd dat de huidige verkeersituatie niet leidt tot significante 
effecten op dit habitattype. Als beheer worden exoten verwijderd waarmee gelijktijdig 
stikstof wordt afgevoerd. Daarnaast bestaat het huidige beheer uit het selectief kappen van 
exoten en habitatvreemde soorten, een ingreep waardoor jaarlijks hoeveelheden van 
honderden mol stikstof uit het systeem worden verwijderd (Van den Berg et al. 2014).  
 
Conclusie effect (vragen 5 en 6 par 3.1) 
Een structurele bijdrage van 0,06 mol of minder stikstof als gevolg van de gebruiksfasefase 
doet geen afbreuk aan de huidige kwaliteit van de belaste Duinbossen (droog) berken-
eikenbos. Stikstofdepositie kan de verzuring van de bodem wel versnellen en de 
verspreiding van invasieve exoten bespoedigen, maar de huidige beheermaatregelen 
zorgen er tegelijkertijd voor dat stikstof uit het systeem wordt verwijderd. Een bijdrage van 
0,03 mol doet niets af aan de effectiviteit van deze maatregelen. Effecten op 
instandhoudingsdoelen ten aanzien van Duinbossen droog zijn uitgesloten. 
 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 
Als gevolg van het gebruik van de woningen vindt stikstofdepositie plaats op het habitattype 
Duinbossen (binnenduinrand). De gebruiksfasefase van de tijdelijke woningen zal leiden 
tot een structurele depositie van 0,03 mol N/ha/jr en die van de permanente woningen tot 
een structurele depositie van 0,05 mol N/ha/jr. Ter plaatse van habitat met een bijdrage 
varieert de achtergronddepositie van 700 tot 1960 mol N/ha/jr. Dat wil zeggen dat de KWD 
(1786) voor Duinbossen (binnenduinrand) op sommige plekken (bijna) wordt 
overschreden. 
 
Instandhoudingsdoelen en kwaliteit habitat (vraag 3 par 3.1) 
Duinbossen (binnenduinrand) zijn over het algemeen sterk door de mens beïnvloede 
(park)bossen en komen vaak voor op de wat jongere, kalkhoudende bodems met een 
ondiepe grondwaterstand. De basenrijke, goed gedraineerde, iets vochthoudende, rulle en 
humeuze bodem zorgt in combinatie met een open bosstructuur voor de juiste 
standplaatscondities van allerlei van oorsprong uitheemse bolgewassen die hier in het 
verleden op grote schaal zijn aangeplant en nu deel uitmaken van de zogenaamde 
‘stinzenflora’. Voor duinbossen (binnenduinrand) in Kennemerland-Zuid is behoud van 
oppervlakte en kwaliteit geformuleerd als instandhoudingsdoelstelling. De kwaliteit wordt 
in de huidige situatie vooral bepaald door exoten en gebiedsvreemde soorten terwijl 
verzuring van de bodem ook een rol speelt.  
 
Instandhoudingsmaatregelen en kwaliteit habitat (vraag 4 par 3.1) 
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Ook voor duinbossen (binnenduinrand) is de aanwezigheid van habitattypevreemde 
soorten en exoten het grootste knelpunt. Deze worden actief bestreden waardoor 
tegelijkertijd een forse hoeveelheid stikstof uit het systeem wordt verwijderd (Van den Berg 
et al, 2014). Stikstof is echter niet een knelpunt voor duinbossen (binnenrand), ook al 
draagt de verzurende werking van stikstof bij aan de afnemende buffercapaciteit van de 
bodem. Dat de bodem verzuurd is echter een natuurlijk proces want duinbossen staan aan 
het eind van de natuurlijke successie. Ontkalking van de bodem leidt tot de 
beschikbaarheid van grote hoeveelheden fosfor voor de vegetatie. In eerdere 
successiefasen was dit fosfaat nog vastgelegd in onoplosbare verbindingen met kalk en 
dus niet beschikbaar. In een reeds verzuurde bodem is fosfor niet langer meer een 
limiterende factor waardoor alle stikstof ten volle benut worden door de vegetatie. 
Verzurende en vermestende effecten zoals verbraming en grote dichtheden invasieve 
exoten zijn tijdens het veldbezoek echter niet waargenomen. Naast het verwijderen van 
exoten kunnen verzurende effecten worden tegengegaan door de 
boomsoortensamenstelling te verbeteren door soorten aan te planten met kalkrijkstrooisel 
zoals linde, iep, es, esdoorn en abeel. Deze bomen nemen via hun wortels calciumionen 
opnemen en in hun blad accumuleren. Op standplaatsen van deze bomen spoelt de bodem 
dus veel minder snel uit, omdat via het strooisel calcium wordt teruggebracht in de 
bovengrond.  
 
In het beoordeel bos werd de boomlaag van de binnenduinrandbos gedomineerd door 
Zomereik met een (redelijk) goed ontwikkelde struik- en kruidlaag bestaande uit gewone 
vlier, meidoorn en liguster. In het bos was ook dood hout aanwezig. Alles tezamen wijst op 
verouderd bos maar wel van goede kwaliteit, ondanks dat de belaste bossen middenin en 
aan de rand van de bebouwde kom liggen. Vanwege menselijke invloeden kan de kwaliteit 
plaatselijk verschillen, op sommige plekken was namelijk sprake van naaldbos in plaats 
van binnenduinrandbos. Net als Duinbossen droog liggen ook de Duinbossen 
binnenduinrand waar sprake is van een bijdrage aan de rand van de bebouwde kom langs 
wegen. Het verkeer en gebruik van de woningen hier vormen een belangrijke bijdrage aan 
de lokale depositie. De structurele bijdrage van 0,03 mol N/ha/jr is slechts een zeer kleine 
fractie van de gemiddelde achtergronddepositie (ca. 0,003%). 
 
Conclusie effect (vragen 5 en 6 par 3.1) 
Een structurele bijdrage van 0,05 mol stikstof of minder per jaar zal geen afbreuk doen aan 
de huidige kwaliteit van de belaste binnenduinrand duinbossen. Stikstofdepositie kan de 
verzuring van de bodem wel versnellen maar een structurele bijdrage van 0,05 mol N/ha/jr 
is slechts een zeer kleine fractie van de gemiddelde achtergronddepositie (ca. 0,003%), 
welke tot nu toe nog niet heeft geleid tot significante problemen. Daarnaast bestaat het 
huidige beheer uit het selectief kappen van exoten en habitatvreemde soorten, een ingreep 
waardoor jaarlijks hoeveelheden van honderden mol stikstof uit het systeem worden 
verwijderd (Van den Berg et al. 2014). Een bijdrage van maximaal 0,05 mol doet niets af 
aan de effectiviteit van deze maatregelen. Effecten op instandhoudingsdoelen ten aanzien 
van Duinbossen binnenduinrand zijn uitgesloten. 
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H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 
De gebruiksfase van de permanente woningen zal leiden tot een structurele depositie van 
0,01 mol N/ha/jr op minder dan 0,1 hectare van het habitattype Vochtige duinvalleien 
(ontkalkt). De achtergronddepositie is hier 1363 mol/ha/j. Het totaal oppervlak van dit 
habitattype in Kennemerland-Zuid is 1,9 ha.  
 
Instandhoudingsdoelen en kwaliteit habitat (vraag 3 par 3.1) 
Het habitattype Vochtige duinvalleien (ontkalkt) komt verspreid voor in de Kennemerduinen 
en het Kraansvlak. Het dit tot dit subtype behorende vochtige duinvalleien worden 
gekenmerkt door natte condities met in de winter en het voorjaar waterstanden boven 
maaiveld en onderscheiden zich door een geringe basenrijkdom en een lage pH. Voor 
Vochtige duinvalleien (ontkalkt) in Kennemerland-Zuid is behoud van zowel oppervlakte 
als kwaliteit als doelstelling geformuleerd. De kwaliteit wordt in de huidige situatie 
voornamelijk bepaald door de mate van vernatting en eutrofiering. Het totale areaal 
Vochtige duinvalleien (ontkalkt) kan alleen behouden blijven of toenemen wanneer actief 
wordt ingezet op het herstellen van de verstuivingsdynamiek, het vergroten van de 
konijnenstand en door intensief te begrazen. 
 
Instandhoudingsmaatregelen en kwaliteit habitat (vraag 4 par 3.1) 
Het grootste knelpunt voor de Vochtige duinvalleien (ontkalkt) in het Kennemerland-Zuid is 
de hoge stikstofdepositie, die in combinatie met beperkte begrazing en een gebrek aan 
winddynamiek, leidt tot versnelde successie en verzuring. Verzuring van vochtige 
duinvalleien wordt deels veroorzaakt door zure depositie van met name stikstof en zwavel. 
Daarnaast is verzuring een proces dat samenhangt met de natuurlijke ontkalking van de 
duinvalleien. Stikstofdepositie leidt ook tot vermesting, waardoor ophoping van organisch 
materiaal en daarmee verzuring in de hand gewerkt worden. Doordat de duinen sterk zijn 
vastgelegd vindt geen verstuiving meer plaats van (kalkrijk) zand. Hierdoor wordt de 
ontkalking van duinvalleien versneld.  Een ander knelpunt is verdroging als gevolg van de 
drinkwaterwinning. Om het habitattype Vochtige duinvalleien (ontkalkt) in stand te houden 
is met name de afvoer van nutriënten van belang. Dit kan plaatsvinden door regulier beheer 
zoals begrazing en maaien. Daarnaast is opslag in de ontkalkte vochtige duinvalleien een 
probleem. Door onthouting wordt deze opslag verwijderd uit het systeem. 
 
Conclusie effect (vragen 5 en 6 par 3.1) 
Om de versnelde successie en verstruweling tegen te gaan is het beheer in Kennemerland-
Zuid gericht op het verwijderen van exoten en opslag van bos en struweel. Als gevolg van 
deze maatregelen worden jaarlijks hoeveelheden van honderden mol stikstof uit het 
duinsysteem verwijderd (Van den Berg et al, 2014). De structurele bijdrage van 0,01 
mol/ha/jr op slechts 0,1 hectare heeft geen effect op het rendement van de maatregelen 
om de kwaliteit van Vochtige duinvalleien (ontkalkt) te waarborgen. Het is daarmee 
uitgesloten dat de bijdrage significante gevolgen heeft op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het habitattype Vochtige duinvalleien (ontkalkt). 
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Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 
De gebruiksfase van de permanente woningen zal leiden tot een structurele depositie van 
0,01 mol N/ha/jr op het leefgebiedtype Zoom, mantel en droog struweel van de duinen. De 
KDW (1071 mol/ha/jr) wordt plaatselijk overschreden. 
 
Instandhoudingsdoelen en kwaliteit habitat (vraag 3 par 3.1) 
In het leefgebiedtype Zoom, mantel en droog struweel van de duinen komt één soort voor 
van de Habitatrichtlijn, de nauwe korfslak. Voor de nauwe korfslak kan stikstofdepositie 
een probleem vormen omdat deze soort voornamelijk leeft in kalkrijk bladstrooisel. 
Geschikt strooisel is met name afkomstig van populierachtigen, meidoorn, liguster en 
duindoorn. Onder en nabij naaldbomen en eiken is de nauwe korfslak weinig of niet 
aanwezig. In hoeverre de door stikstofdepositie veroorzaakte verzuring een aantasting 
oplevert van het leefgebied en via welke mechanismen verzuring doorwerkt voor de soort 
betreft een kennislacune. 
 
Instandhoudingsmaatregelen en kwaliteit habitat (vraag 4 par 3.1) 
In de herstelstrategie gericht op Zoom, mantel en droog struweel van de duinen wordt 
aangegeven dat een KDW van 1643 mol N/ha/jaar voor de nauwe korfslak realistisch is 
(Nijssen et al, 2017). Het is niet precies bekend waar deze soort voorkomt maar er wordt 
aangenomen dat de nauwe korfslak voorkomt waar geschikt leefgebied aanwezig is. 
Geschikt habitat voor de nauwe korfslak overlapt met de habitattypen H2160 
duindoornstruweel en H2190B vochtige duinvalleien (kalkrijk). De KDW van het habitattype 
Duindoornstruwelen zal door de ingreep niet worden overschreden, in geval van de 
Vochtige duinvalleien (kalkrijk) wordt de KDW in de huidige situatie reeds overschreden. 
Instandhouding van het leefgebiedtype is daardoor gekoppeld aan de 
instandhoudingsmaatregelen van Vochtige duinvalleien (kalkrijk): verwijderen exoten en 
opslag, maaien, begrazing en aanleg kleinschalige verstuiving. Het nadeel aan deze 
maatregelen is dat het individuele exemplaren nauwe korfslak kan treffen. 
 
Conclusie effect (vragen 5 en 6 par 3.1) 
Om de effecten van stikstofdepositie tegen te gaan is het beheer in Kennemerland-Zuid 
gericht op het verwijderen van exoten en opslag van bos en struweel. Als gevolg van deze 
maatregelen worden jaarlijks hoeveelheden van honderden mol stikstof uit het 
duinsysteem verwijderd (Van den Berg et al, 2014). De structurele bijdrage van 0,01 
mol/ha/jr heeft geen effect op het rendement van de instandhoudingsmaatregelen van het 
leefgebiedtype Zoom, mantel en droog struweel van de duinen te waarborgen. Het is 
daarmee uitgesloten dat de bijdrage significante gevolgen heeft op de 
instandhoudingsdoelstellingen. 
 

3.3 Effectbeoordeling 

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de bouw en het gebruik van de woningen in 
Blekersveld zal leiden tot een (zeer geringe) extra depositie van stikstof in Natura 2000-
gebied. Effecten als gevolg van de bouwfase zijn op voorhand uitgesloten. Op grond van 
bronnenonderzoek en een veldbezoek aan het effectgebied in Kennemerland-Zuid worden 

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud


 

21-0202 Ecologische beoordeling stikstof woningbouw Blekersveld, Bloemendaal  25 

effecten als gevolg van de gebruiksfase op instandhoudingsdoelen voor habitattypen in 
Kennemerland-Zuid eveneens uitgesloten.  
 
Cumulatieve effecten  
Voor zover bekend zijn er geen projecten of handelingen die in samenhang met de 
woningbouw in Blekersveld een bijdrage leveren aan de stikstofdepositie van 
Kennemerland-Zuid en daarmee een significant effect zouden kunnen hebben op (de 
instandhoudingsdoelen van) Natura 2000-gebieden.  
 
Conclusie 
Op grond van de in dit rapport gepresenteerde objectieve gegevens zijn significant 
negatieve effecten als gevolg van de bouw en het gebruik van de woningen in Blekersveld 
in samenhang met andere projecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebieden uitgesloten.  
 
Vervolgonderzoek 
De conclusies in dit rapport ten aanzien van Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op 
voldoende beschikbare en actuele informatie. Er zijn geen hiaten in kennis geconstateerd 
die van invloed kunnen zijn op de conclusies. De conclusies geven dan ook geen 
aanleiding voor vervolgonderzoek. 
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4 Aanbevelingen 

Vergunningaanvraag 
Volgens de huidige berekeningen zal de bouw en het gebruik van woningen in Blekersveld 
in de gemeente Bloemendaal leiden tot een structurele stikstof bijdrage op het Natura2000-
gebied Kennemerland-Zuid. Voor de bouw en het gebruik van de tijdelijke en permanente 
woningen zal een vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.  
 
Op grond van de in dit rapport gepresenteerde gegevens en de interpretatie hiervan zijn 
significant negatieve effecten als gevolg van de bouw en het gebruik van woningen in 
Blekersveld in samenhang met andere projecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebieden uitgesloten. Het plan wordt daarmee vergunbaar geacht.  
 
Het vaststellen van een besluit over (de noodzaak voor) vergunningverlening is aan het 
bevoegd gezag. De conclusie van Bureau Waardenburg heeft geen rechtskracht. 
 

 

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud


 

21-0202 Ecologische beoordeling stikstof woningbouw Blekersveld, Bloemendaal  27 

5 Referenties 

Literatuurlijst 

Gemeente Bloemendaal, 2021. Voorstel permanente bebouwing variant 5. 
Huiskes, H.P.J. H.M. Beije, P.W.F.M. Hommel, N. Schotsman, Q.L. Slings & N.A.C. Smits (2014). 

Herstelstrategie H2180A: Duinbossen (droog). Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Den Haag. 

Kooijman, A. M. & M. Besse 2002. The higher availability of N and P in lime-poor than in lime-rich 
coastal dunes in the Netherlands. Journal of Ecology 90: 394-403. 

Oosterbaan, B.W.J., 2012. Amerikaanse vogelkers in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Kartering 2012 en vergelijking met 2004-2008. Rapport Van der Goes & Groot 2012-36. 

Provincie Noord-Holland, 2018. Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid 2018-2024. Provincie 
Noord-Holland, Haarlem. 

Nijssen, M.E, A.S. Adams, H.M. Beije, J.H. Bouwman, D. Groenendijk & N.A.C. Smits, 2017. 
Herstelstrategie Zoom, mantel en droog struweel van de duinen (leefgebied 12). Versie 2016. 

Remke, E., E. Brouwer, A. Kooijman, I. Blindow, H. Esselink, & J.G.M. Roelofs, 2009. Even low to 
medium nitrogen deposition impacts vegetation of dry, coastal dunes around the Baltic Sea. 
Environmental Pollution 157: 792-800. 

RIVM, 2019. Gevoeligheid van de gesommeerde depositiebijdrage onder 0,05 mol/ha/jaar voor 
fluctuaties in de ruimtelijke verdeling van de veroorzakende emissiebronnen. Memo 1 februari 
2019. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. 

Smits, N.A.C., A.M. Kooijman & B. Arens, 2011. Herstelstrategieën voor H2110 Embryonale duinen, 
H2120 Witte duinen, H2130 (A+B) Grijze duinen. Versie 13 april 2011. 

Van Dobben, H.F., R. Bobbink, D. Bal en A. van Hinsberg, 2012. Overzicht van kritische 
depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000., 
Rapport 2397, Alterra, Wageningen.  

Van den Berg L., R. Loeb & R. Bobbink, 2014. Mitigatie N-depositie Zeetoegang IJmond: inschatting 
stikstofafvoer door PAS- herstelmaatregelen. Onderzoekcentrum B-WARE Radboud 
Universiteit Nijmegen, Nijmegen. 

Van der Hulst, D., 2021. Beoordeling stikstofdepositie Blekersveld te Overveen. BK Bouw- & 
Milieuadvies B.V., Dordrecht  

Websites 

www.aerius.nl 
www.bij12.nl/ 
www.esri.nl  
www.natura2000.nl 
www.ruimtelijkeplannen.nl  
  

file:///Volumes/BW-Data/Network/Servers/buwausers01.buwa.nl/Volumes/BuWaUsers01-Data/Thuismappen%20A-I/ineke/Documents/inhoud
http://www.aerius.nl/
http://www.bij12.nl/
http://www.esri.nl/
http://www.natura2000.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

21-0202 Ecologische beoordeling stikstof woningbouw Blekersveld, Bloemendaal  28 

Bijlage I Instandhoudingsdoelen Natura 2000-
gebied  

Bron: natura2000.nl 
 

 
 
Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien 
hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit 
moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief 
vastgesteld is. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de 
communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen 
doelen geformuleerd. 
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Bijlage II Supplement Rapportage 
Stikstofdepositie 
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Bijlage 10  Waterparagraaf 

342 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept)
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1. INLEIDING 
 

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een beknopte waterparagraaf opgesteld voor de bouw van permanente woningen 

langs de Blekerveld te Overveen. De locatie wordt eerst bebouwd met tijdelijke woningen welke na 10 jaar vervangen worden 

voor permanente woningen. De locatie ligt nabij de N208 en de grens met de gemeente (en stad) Haarlem. De ligging van de 

onderzoekslocatie is weergegeven op afbeelding 1. 

 Adres onderzoekslocatie  : Blekersveld te Overveen 

 Gemeente   : Bloemendaal 

Hoogheemraadschap  : Rijnland 

Kadastrale registratie  : Bloemendaal, Sectie E, Nummers 2039 (ged.) en 2047 (ged.)  

Oppervlakte   : circa 6.960 m2  

Peil maaiveld   : +0,7 m NAP 

Peil grondwater   : -0,5 m NAP 

 
Afbeelding 1.: Globale begrenzing onderzoekslocatie op luchtfoto met kadastrale situatie (rood omlijnd) Bron luchtfoto: PDOK-viewer 

Aanleiding 

De aanleiding voor het opstellen van de beknopte waterparagraaf is de voorgenomen planontwikkeling op het perceel en de 

verplichting om aan te geven hoe omgegaan wordt met de toekomstige (afval)waterstromen. Hierdoor kan het risico op 

wateroverlast in de toekomstige situatie verder vermeden worden en wordt er ingespeeld op de verwachte klimaatverandering. 

Na de sloop van de tijdelijke woningen (max 10 jaar) binnen het plangebied wil men permanente woningen realiseren. In het 

bestemmingsplanvoornemen is opgenomen dat het plangebied maximaal 40 % bebouwd mag worden met een maximale 

bouwhoogte van 12 meter. 
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Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen binding met de 

onderzoekslocatie. 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een watertoets te 

verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit van toepassing is, is het 

noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 

waterhuishouding.  

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in 

dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau. Het waterbeleid in Nederland 

wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal en waterschaps-beleid, naar gemeentelijk beleid om samen de 

waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert in de verplichting een watertoets uit (te) laten voeren. De 

voorschriften zijn vastgelegd in onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water (22 december 2004) en zijn verder 

geïmplementeerd in het Rijksbeleid om te komen door samenwerking met de verschillende bevoegdheden te komen tot een 

duurzaam watersysteem, zie ook bijlage 2. 

Het provinciaal beleid van Noord-Holland is in de Watervisie 2016-2021 opgenomen. De Watervisie 2021 is een zelfbindend, 

strategisch beleidsdocument voor de waterschappen. De Watervisie beschrijft de ambitie en kaders voor het regionale 

waterbeheer in Noord-Holland richting 2021 en biedt een doorkijk naar 2040. De visie dient bovenal werkbaar te zijn voor 

zowel de provincie als haar (water-) partners.  

De Watervisie 2021 is geschreven in de geest van de Omgevingswet, met duidelijke keuzes, korte en bondige formuleringen 

en draagvlak van de (water-)partners in onze omgeving. De provincie wil vanuit de wateropgaven een positieve bijdrage 

leveren aan het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de leefomgeving, onder meer voor ruimtelijke 

ordening, economie, natuur en milieu. Ten slotte vraagt de Omgevingswet om een bepaalde mate van flexibiliteit in werkwijze, 

en het in een vroeg stadium samenwerken tussen partijen bij planontwikkelingen. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland investeert de komende jaren volop in het klimaatbestendig maken van de steden, 

vergroten van de veiligheid tegen o.a. overstromingen, meer zelfvoorzienend omgaan met water, het verbeteren van de 

waterkwaliteit en het optimaliseren van de zuivering van afvalwater. In het waterbeheerplan 5 ‘Waardevol Water’ staan de 

doelen van Rijnland voor 2016-2021 vastgesteld. Het functioneren van het watersysteem mag als gevolg van een 

planontwikkeling niet verslechteren. Hiervoor hanteert Rijnland het standstill-beginsel. Wijzigingen in het watersysteem en 

toename aan verharding dienen gecompenseerd te worden. Dit staat los van bestaande afspraken met betrekking tot 

ontwikkelingsnormen en lokale knelpunten die op een ontwikkelingslocatie opgelost kunnen worden. 

Voor het beheer van het watersysteem heeft het Hoogheemraadschap Rijnland aanvullende regels opgesteld. De Keur 

Hoogheemraadschap Rijnland bevat regels voor het beheer, het gebruik en het onderhoud van waterstaatswerken, zoals 

waterkeringen en watergangen. De regels hebben tot doel watersystemen in stand te houden en waterstaatswerken goed te 

laten functioneren. Daarvoor zijn in de keur verplichtingen en verbodsbepalingen opgenomen.  
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Op grond van de keur zijn binnen de begrenzing van het waterstaatswerk en de beschermingszone bepaalde handelingen 

verboden. Voor werkzaamheden die plaats vinden binnen deze zones, moet contact gezocht worden met het 

hoogheemraadschap. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden of bestemmingswijzigingen moet een watervergunning 

aangevraagd worden. 

Het beleid van de gemeente Bloemendaal voor het lokale beheer is opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021. 

Het algemeen beleid is erop gericht om zoveel mogelijk verhard oppervlak af te koppelen en klimaatadaptief te plannen, 

waarbij de trits “Vasthouden-Bergen-Afvoeren” wordt gehanteerd.  

Het planvoornemen is middels de online watertoets aangemeld om o.a. de te volgen procedure vast te stellen en met welke 

aspecten er rekening gehouden dient te worden (dossiercode 20210521-13-26540). Voor de planontwikkeling is een normale 

procedure van toepassing met vooroverleg met het hoogheemraadschap. In deze rapportage is een beschrijving gegeven van 

de manier waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen van de voorgenomen nieuwbouw op het perceel op de 

waterhuishouding en hoe gekomen wordt tot een duurzame herontwikkeling.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het waterhuishoudkundige systeem beschreven en in hoofdstuk 3 worden de gevolgen van het 

planvoornemen op het waterhuishoudkundige systeem afgewogen. Tot slot wordt er in hoofdstuk 4 nog enkele algemene 

aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven.  
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2. BESTAAND WATERSYSTEEM 
 

2.1.  Inleiding 

Het plangebied ligt in de noordoostelijke punt van Overveen, tegen de stadsgrens van Haarlem aan. Momenteel is het 

plangebied geheel onverhard. Ter plaatse wordt middels een ruimtelijke onderbouwing mogelijk tijdelijke bebouwing 

gerealiseerd. Ten westen van het plangebied liggen woningen en bedrijfspanden nabij de Blekerveld. Aan de noordzijde ligt 

een watergang, waarachter een volkstuinencomplex aanwezig is. Ten oosten ligt een watergang en de N208 (Westelijke 

Randweg). Afbeelding 1 geeft de huidige situatie weer en in bijlage 1 is een topografisch overzicht opgenomen.  

Voor de nieuwbouw van de woningen is voldoende ontwateringsdiepte benodigd om grondwateroverlast in de toekomst te 

vermijden. Hierbij is o.a. de bestaande hoogteligging van belang. Het plangebied ligt in het binnenland van het duingebied, 

waardoor ten westen grote hoogteverschillen aanwezig zijn. Door de ligging in het stedelijk gebied kent het plangebied 

grotendeels een relatief hoge ligging van circa +0,7 m NAP. Een uitzondering hierop is de noordoostelijke punt met een 

gemiddelde maaiveldhoogte van circa -0,1 m NAP. De Blekersveld ligt gemiddeld op circa +0,7 m NAP en de N208 op circa 

+1,0 m NAP.  Afbeelding 3 geeft de genoemde hoogteverschillen weer.  

    
Afbeelding 3: Hoogtekaart plangebied en omgeving met aanduiding ligging (bron: AHN Nederland)  

 

2.2.  Watersystemen 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in grond-, oppervlakte-, afval- 

en hemelwater. Hieronder zijn deze aspecten kort beschreven.  

Grondwater 

Grondwateroverlast kan voor (grote) schade en problemen zorgen, daarom is het belangrijk om bij nieuwbouwprojecten 

rekening te houden met voldoende drooglegging. Hierbij speelt de hoogte ligging en grondwaterstand de grootste rol, maar 

is de bodemopbouw en bodemdoorlatendheid ook van belang. Van de onderzoekslocatie is diverse informatie geraadpleegd 

bij o.a. het Dinoloket, Provincie Noord Holland, hoogheemraadschap Rijnland, bodemdata Nederland en ons eigen archief.  
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De onderzoekslocatie ligt nabij het kustduingebied dat het binnenland scheidt met de Noordzee. Dit actieve duingebied wordt 

grotendeels gevormd door de wind en van oudsher door de getijde van de zee. Hierdoor bestaat de bodemopbouw hoofzakelijk 

uit (fijn) zand. Het plangebied ligt in het stedelijk gebied van Overveen en Haarlem, waardoor deze niet gekarteerd is op de 

geomorfologische kaart en bodemkaart.  

Op basis van (model)gegevens uit het DINO-loket is de verwachte bodemopbouw van het plangebied samengesteld, deze 

wordt schematisch weergegeven in tabel 1. Binnen het plangebied is een antropogene ophooglaag aanwezig met een 

verwachte dikte van circa 0,5 meter. Deze wordt opgevolgd door de Formatie van Naaldwijk met Laagpakket van Walcheren, 

waarbij de meest waarschijnlijke lithoklasse klei en kleiig zand is. Hierdoor wordt er een slechte doorlatendheid verwacht 

binnen het plangebied. Onder deze slecht doorlatende laag is wordt de Formatie van Naaldwijk met Laagpakket van Zandvoort 

met een redelijke doorlatendheid verwacht. 

Diepte [m-mv.] Lithostratigrafie Lithologie 

0-0,5 Antropogene afzettingen Zand, zeer fijn tot zeer grof; klei, siltig tot zandig, humeus; 

huisafval; puin 

0,5-3,0 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Walcheren (gedeelte boven NAZA) 

Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal kleiig, schelphoudend, 

kalkrijk; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus 

3,0-7,5 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Zandvoort 

Zand, matig fijn tot zeer grof, schelphoudend, kalkrijk 

7,5-13,5 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Wormer 

Zand, zeer fijn tot matig grof, lokaal kleiig, schelphoudend, 

kalkrijk; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus 

13,5-19,0 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Wormer (geulafzettingen generatie E) 

Zand, zeer fijn tot zeer grof, lokaal kleiig, schelphoudend, kalkrijk; 

klei, zandig 

Tabel 1: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket) 

 

Ter plaatse zijn in 2020-2021 tevens enkele bodemonderzoeken uitgevoerd door BK Ingenieurs (aangeleverd door 

opdrachtgever). Uit deze boorprofielen blijkt algemeen dat de bodem tot 0,6 á 1,0 m -mv uit zwak tot sterk humeus en zwak 

tot matig siltig zand bestaat. Onder de zandlaag bevindt zich een veenlaag dat tot circa 1,0 á 1,5 m -mv aanwezig is. Onder de 

veenlaag wordt wederom zand aangetroffen dat zich tot minimaal geboorde diepte van 2,1 m -mv uitstrekt. In het bodemtraject 

van 0,0 tot 0,5 m -mv, zijn plaatselijk antropogene bijmengingen met aardewerk en baksteen aangetroffen. De 

grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden in november 2020 noordoostelijk waargenomen op ca 

0,6 m -mv. Zuidelijk lag in maart/april 2020 de grondwaterstand op 1,4 m-mv. 

In de omgeving van het plangebied zijn enkele grondwatermeetreeksen bekend, waarmee tevens een inschatting gemaakt kan 

worden van de optredende grondwaterstand ter plaatste. Uit deze gegevens blijkt dat de gemiddelde grondwaterstand 

voorkomt op circa -0,6 m NAP en de gemiddelde hoogste grondwaterstand op circa -0,4 m NAP. Binnen of vlakbij het 

onderzoeksgebied zijn geen grondwateronttrekkingen bekend. De onderzoekslocatie ligt niet in een 

(grond)waterbeschermingsgebied. 

Oppervlaktewater 

Het plangebied wordt rondom begrenst door secundaire watergangen, behalve aan de westzijde nabij de straat Blekersveld. 

Deze watergangen hebben een beschermings- en onderhoudszone van 3 meter waarbinnen geen obstakels geplaatst mogen 

worden. Het peil wordt beheerd op -0,61 m NAP. Tevens is langs elke oever maximaal 10% begroeiing toegestaan.  
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Afbeelding 4 geeft de aanwezige watergangen weer zoals opgenomen in de legger van het hoogheemraadschap.  

De onderhoudsplicht van de watergangen valt onder het beheer van de kadastraal eigenaar. Bij werkzaamheden nabij of binnen 

de watergangen is afhankelijk van het voornemen een watervergunning benodigd. Demping van oppervlaktewater dient 100% 

gecompenseerd te worden. In het huidige planvoornemen zal het noordelijke deel geheel uitgegraven worden tot 

oppervlaktewater en een deel van de oostelijke watergang, circa 430 m2, wordt gedempt. Hiervoor is een watervergunning 

benodigd. Dit dient via het omgevingsloket aangevraagd te worden. 

 
Afbeelding 4: Uitsnede legger oppervlaktewater van het Hoogheemraadschap Rijnland.  
 

Afval- en hemelwater 

Het plangebied is in de huidige situatie geheel onverhard en hemelwater trekt lokaal in de bodem en wordt (vertraagd) 

afgevoerd via de rondom aanwezige watergangen. Binnen het plangebied is momenteel geen rioolstelsel aanwezig. De 

bebouwing aan de Blekersveld (westelijk) is aangesloten op een gemeentelijk gescheiden rioolstelsel. Het beleid van de 

gemeente Bloemendaal is erop gericht om nieuwbouwprojecten aan te sluiten middels een gescheiden stelsel . Het 

hemelwater dient waar mogelijk op eigen terrein verwerkt te worden.  

Deze natuurlijke situatie levert een bijdrage aan het waterhuishouding systeem van de omgeving. Bij nieuwbouwprojecten 

moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar het behouden van de huidige situatie, zodat het risico op mogelijke wateroverlast 

in de toekomst zo laag mogelijk is. De voorspellingen van het KNMI laten een toename in hevige neerslaghoeveelheden zien 

en de gemeente Bloemendaal wil dit hemelwater zo veel mogelijk binnen nieuwbouwprojecten vasthouden.  
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Waar mogelijk gaat de voorkeur van hemelwaterverweking altijd uit naar bovengrondse verwerking op eigen perceel. Het 

lokaal verwerken van neerslag levert een positieve hydrologische bijdrage, mits de juiste milieuhygiënische maatregelen 

worden getroffen, zie ook hoofdstuk 4).  

Het beleid van het hoogheemraadschap Rijnland is er over het algemeen op gericht om toename in verhard oppervlak te 

compenseren met het graven van (nieuw) oppervlaktewater. Het is ook mogelijk om te compenseren door middel van 

alternatieve waterberging. Hieraan worden wel aanvullende eisen gesteld, deze zijn beschreven in het beleid van het 

Hoogheemraadschap.  
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3. PLANVOORNEMEN EN AFWEGING 

Ter plaatse van het plangebied wil men na de sloop van tijdelijke woningen permanente woningen bouwen. Hierbij zullen 

maximaal 80 wooneenheden worden gerealiseerd. Uit het bestemmingsplan is opgenomen dat het plangebied voor maximaal 

40 % bebouwd mag worden. De woningen zullen worden gerealiseerd over meerdere bouwlagen met een maximale 

bouwhoogte van 12 meter. 

Het plangebied heeft een gemiddelde hoogteligging van circa +0,7 m NAP en de GHG is ingeschat op circa -0,4 m NAP. Er 

wordt geen grondwateroverlast verwacht binnen het plangebied door het aanhouden van een toekomstig vloerpeil van 20 cm 

boven de bestaande weg/ bestaand maaiveld. Bij de verdere planuitwerking dient rekening gehouden te worden met de 

aansluiting op de omliggende percelen en de afstromingsrichtingen (bij voorkeur oppervlakkig naar oppervlaktewater toe). 

Het plangebied wordt rondom grotendeels begrenst door secundaire watergangen. Bij de toekomstige invulling dient rekening 

gehouden te worden met het mogelijk houden van onderhoud aan deze watergangen. De watergangen hebben een 

beschermings- en onderhoudszone van 3 meter waarbinnen geen obstakels geplaatst mogen worden. In het planvoornemen 

zal een deel van de oostelijk gelegen watergang gedempt worden zodat er parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden. Deze 

demping dient 1 op 1 gecompenseerd worden. Dit zal gebeuren door het graven van nieuw oppervlaktewater in het noordelijke 

puntje van het plangebied, waardoor ter plaatse een plas ontstaat. Deze ingrepen hebben gevolgen voor het 

oppervlaktewaterstelsel en hiervoor dient voorafgaand een watervergunning aangevraagd te worden. 

Bij de toekomstige invulling dient rekening gehouden te worden met het mogelijk houden van onderhoud aan deze 

watergangen. Bij eventuele bemaling en lozing ten behoeve van de (aanleg van voorzieningen voor de) nieuwbouw wordt 

aangeraden de kwaliteit van het onttrokken water vast te stellen/te monitoren. Afhankelijk van de duur en kwantiteit van de 

bemaling dient hiervoor tevens een vergunning aangevraagd te worden. De eisen hiervan staan beschreven in de keur.  

Bij de realisatie van de woningen zal op eigen perceel een gescheiden rioolstelsel aangelegd worden, waarbij het DWA 

aangesloten wordt op het bestaand gemeentelijk rioolstelsel. De toekomstige afvalwaterstroom bedraagt maximaal circa 2,4 

m3/u. Voor de tijdelijke woningen wordt een DWA-stelsel aangelegd. Bij wijzigingen aan de aansluiting dient te zijner tijd een 

aanvraag te worden ingediend bij de gemeente Bloemendaal. Naar verwachting kan dit door hetzelfde stelsel verwerkt worden.  

In de huidige situatie is het plangebied geheel onverhard. Het hemelwater wordt bij voorkeur op eigen terrein verwerkt. Het 

hemelwater is door het voldoen aan de milieu hygiënische randvoorwaarden als schoon te beschouwen, zie ook hoofdstuk 4. 

Hierdoor is bij het planvoornemen, woningbouw, geen toekomstige (grond)waterverontreiniging te verwachten. 

Bruto (verharde) 

oppervlakten 

Huidige situatie 

[m2] 

Toekomstig tijdelijk met benodigd 

wateroppervlak [m2] 

Toekomstig permanent met benodigd 

wateroppervlak [m2] 

Dakoppervlak 0 1.207,47 181,12 1754,32 (+546,85)  263,15 

Overige verharding 0 Tuin/pad 231,91 

Weg/parkeren 2.013,33 

34,79 

302 

Tuin/paden 421,24 (+189,33) 

Weg/parkeren 2.013,33 

63,18 

302 

Water te dempen 

430,08  

 1059,07 

(+111,08) 

 1059,07 

(+0,66) 

Tabel 2: Overzicht toekomstig verhard oppervlak binnen het plangebied met de benodigde watercompensatie 
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Door het planvoornemen zal het verhard oppervlak toenemen. De voorkeur gaat hierbij uit naar het graven van nieuw 

oppervlaktewater. Vanuit het beleid van het Hoogheemraadschap Rijnland dient 15 % van het verhard oppervlak 

gecompenseerd te worden met nieuw oppervlaktewater. Voor de ingeschatte benodigde bijkomende waterhoeveelheid van 

ca. 110 m2 wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke waterbalans.  

Dit is zo ook opgenomen in de ontwerptekening welke bij het bestemmingsplan separaat toegevoegd is. De benodigde en 

aangelegde hoeveelheden zijn hierin genoemd. Hierdoor wordt de verhardingstoename gecompenseerd en is geen 

wateroverlast te verwachten.  

Geadviseerd wordt om bij de realisatie van de nieuwe woningen zo min mogelijk dicht verhard oppervlak aan te leggen en 

waar mogelijk gebruik te maken van bijkomend groen. Daarnaast kan hergebruik van hemelwater voor sanitaire voorzieningen 

overwogen worden en de toepassing van groene/sedum daken waardoor piekafvoer naar het (nieuw) oppervlaktewater ook 

afneemt. 

Door de aanleg van een gescheiden stelsel, het nieuw oppervlaktewater dat bij de tijdelijke bebouwing aangelegd wordt, een 

voldoende hoog bouwpeil boven het bestaand maaiveld/kruin van de weg en rekening te houden met de genoemde 

aandachtspunten wordt hydrologisch gezien neutraal tot positief ontwikkeld en is geen wateroverlast te verwachten door de 

voorgenomen planontwikkeling.  

Bij het definitieve bouwplan dient de uiteindelijke hemelwatervoorziening opgenomen te zijn. De benodigde 

waterberging/compensatie voor de toekomstige verharding dient voor- of gelijktijdig met de nieuwe verharding aangelegd te 

worden. Het omliggend terrein dient zo aangelegd te worden dat excessief water kan afstromen naar deze voorziening of het 

nabijgelegen oppervlaktewater. 

Eventueel benodigde vergunningen worden niet middels deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor bedoelde 

procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de bouwwerkzaamheden of bij ingrepen op de 

plaatselijke waterhuishouding (aanleg / werkzaamheden in (de buurt van) een watergang), moeten vergunningen of meldingen 

aangevraagd worden middels het Omgevingsloket. 
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN 

RANDVOORWAARDEN 

Afkoppelen/niet aankoppelen staat voor het scheiden van hemelwater- en afvalwaterafvoer, op een afgewogen manier zodat 

een duurzaam watersysteem ontstaat. Daarbij moet men rekening houden met de waterhuishouding, de inrichting van de 

openbare ruimte, de milieuhygiënische gevolgen en de zorg voor de volksgezondheid en welzijn.  

Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde afstromende neerslag 

rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar een aan te leggen voorziening stromen 

om in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die 

verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve van het 

reinigen en het onderhoud. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te 

garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden. 

Ondergrondse voorzieningen dienen altijd voorzien te zijn van een goed bereikbare blad- en zandvanger en/of 

ontluchtingspunt/overloop. Toe te passen duurzame materialen: 

• daken: dakpannen van natuurlijk, beton of keramisch materiaal of bekleed met EPDM rubber. 

• Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal of aluminium. 

• Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van natuurlijk of niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 

betonproducten. 

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast ontstaan. Het moet ten 

alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij bebouwing en bij derden ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de 

hemelwatervoorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, 

direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In 

geen geval mag de afvalwaterriolering op een hemelwatervoorziening worden aangesloten. 

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van het oppervlak 

veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard oppervlak ontstaat b.v. het reinigen 

van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien 

worden van de juiste bodembeschermende maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het 

vrijkomende afvalwater al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 

afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op 

oppervlaktewater worden geloosd.  

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken op de 

verharde oppervlakken. Daarnaast is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout minder wenselijk geacht. Bij toepassing 

kunnen deze stoffen met het hemelwater afstromen naar de bodem of het oppervlaktewater en deze nadelig beïnvloeden. 

Indien toepassing noodzakelijk blijkt, wordt geadviseerd dit zo effectief mogelijk te doen. 
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Bijlage 1: Topografische overzichtskaart 
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Bijlage 2: Geraadpleegde literatuur en Watertoets 
 

Wet- en regelgeving 

• Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021, Gemeente Heemstede en Bloemendaal; 

• Waterprogramma 2016-2021, Hoogheemraadschap Rijnland; 

• Keur, Hoogheemraadschap Rijnland; 

• Watervisie, provincie Noord-Holland, 2016-2021; 

• Provinciale Milieuverordening, Noord-Holland (PMV); 

• Landelijke Handreiking Watertoets; 

• Waterbeleid voor de 21e eeuw, Commissie Waterbeheer 21e eeuw; 

• Nationaal Bestuurakkoord Water, 2003 en actueel 2008; 

• Waterwet; 

• Het Nationaal Waterplan, 2016-2021; 

• Kader Richtlijn Water; 

• Wet en Besluit op de ruimtelijke ordening. 

Overige literatuur 

• Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006; 

• Ruimtelijke plannen Nederland; 

• Kaarten provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland. 

Internet 

• www.dewatertoets.nl 

• www.bloemendaal.nl  

• www.rijnland.net  

• www.noord-holland.nl  

• www.dinoloket.nl  

• www.ahn.nl  

• www.pdok.nl  

 

http://www.dewatertoets.nl/
http://www.bloemendaal.nl/
http://www.rijnland.net/
http://www.noord-holland.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.pdok.nl/


datum 21-5-2021
dossiercode    20210521-13-26540

Op basis van de gegeven antwoorden concluderen wij dat wij een waterbelang hebben bij uw plannen. Wij verzoeken u om uw plannen in te
dienen bij ruimtelijkeplannen@rijnland.net. Mogelijk nemen wij contact met u op. Indien u wenst kunt u zelf ook contact opnemen met een
adviseur Ruimtelijke Plannen van de afdeling (Plantoetsing &) vergunningverlening en Handhaving van het Hoogheemraadschap van
Rijnland via het Klant Contact Team 071 - 306 3535

Wij verzoeken u te controleren of de in onze legger vastgelegde watergangen en waterkeringen overeenkomen met de bestemming in uw
verbeelding en deze eventueel aan te passen. De gegevens hiervan zijn te vinden op 
https://www.rijnland.net/regels/legger/legger-oppervlaktewaterenen https://www.rijnland.net/regels/legger/legger-regionale-keringenen 
https://www.rijnland.net/regels/legger/legger-primaire-keringen.

www.dewatertoets.nl

"mailto:ruimtelijkeplannen@rijnland.net"
https://www.rijnland.net/regels/legger/legger-oppervlaktewateren
https://www.rijnland.net/regels/legger/legger-regionale-keringen
https://www.rijnland.net/regels/legger/legger-primaire-keringen
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360 Bestemmingsplan "Blekersveld" (concept)
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Het planvoornemen bestaat om ter plaatse van het Blekers-

veld te Overveen maximaal 80 woningen te realiseren. Deze 

woningen zullen bestaan uit appartementen met variërende 

grootte. Tevens wordt de bijbehorende infrastructuur (par-

keerplaatsen en wegen) aangelegd.  

1.2 Toetsing besluit m.e.r.  

Toetsingskader 

Gemeenten en provincies moeten ook bij kleine bouwpro-

jecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Achter-

liggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het mi-

lieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine pro-

jecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 

m.e.r.-procedure nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een 

toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een 

project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. 

Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige milieu-

gevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure 

worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen 

van een MER nodig. 

 

Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is 

dient bepaald te worden of de ontwikkeling de drempelwaar-

den uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwik-

keling in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke mili-

eugevolgen zijn. 

 

De ontwikkeling van de woningbouw is aan te merken als 

een stedelijke ontwikkeling zoals opgenomen in het Besluit 

m.e.r.. Met betrekking tot de ontwikkeling is in onderdeel D 

11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. het volgende opge-

nomen: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijke 

ontwikkeling (met inbegrip van de bouw van een winkelcentra 

of parkeerterreinen).” De voorgenomen ontwikkeling ligt ver 

onder de drempelwaarde die is opgenomen in kolom 2. Er is 

sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Dit bete-

kent dat voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure 

gaat, het college van burgemeester en wethouders aan de 

hand van een aanmeldings-notitie moet beoordelen en be-

sluiten of een milieueffectrapport moet worden opgesteld 

e.e.a. conform paragraaf 7.6 Wet milieubeheer. 

1.3 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente be-

oordelen of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 

Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten 

het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine 

projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 

m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling 

kan tot twee conclusies leiden:  

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is 

geen milieueffectrapportage noodzakelijk;  

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet 

uitgesloten: er moet een milieueffectrapportage worden 

opgesteld.  

 

Procedure 

De initiatiefnemer dient de aanmeldingsnotitie in bij de ge-

meente. De gemeente (het bevoegd gezag) neemt binnen 6 

weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) 

een beslissing of een MER gemaakt moet worden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 vormt de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 3 vormt 

de vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport 

op te stellen is geheel afhankelijk van het feit of er sprake is 

van ‘bijzondere omstandigheden’. De bijzondere omstandig-

heden kunnen betrekking hebben op: 

a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot 

gevoelige gebieden ; 

b. de kenmerken van de activiteit ; 

c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu die de activiteit kan hebben. 

d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cu-

mulatie). 
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2 Effecten op milieu 

2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt getoetst of op basis van de criteria 

die zijn genoemd in bijlage III van de EEG-richtlijn milieuef-

fectbeoordeling een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet wor-

den. Het gaat hierbij om de volgende criteria (zie ook onder-

staande tabel): 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van het potentiële effect. 

 

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld op basis van de 

onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het ruimte-

lijke plan. In de onderstaande tabellen vindt de beoorde-

ling/toets plaats aan de criteria die zijn genoemd in bijlage III 

van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Kenmerken van het project 

Kenmerken van het project 

 Omvang van het project 
 Cumulatie met andere projecten 
 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 
 Productie van afvalstoffen 
 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën 

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 
 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden (wetlands, kustgebieden, 
berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij communautaire wetge-
ving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, landschap-
pen van historisch, cultureel of archeologisch belang 

Kenmerken van het potentiële project 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 
 Grensoverschrijdende karakter van het effect 
 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 
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 2.2 Kenmerken van het project  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Kenmerken van het project  

Criteria  Toets  

Omvang van het project Het plangebied Blekersveld te Overveen heeft een oppervlakte van circa 9.191 m2. Het project betreft de realisatie van maximaal 80 nieuwe wonin-
gen met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen. 

Cumulatie met andere projecten In het plan ‘Blekersveld, Overveen – fase 1’ wordt in de realisatie van 30 tijdelijke woningen voorzien.  

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen Doordat er woningbouw wordt mogelijk gemaakt zullen er permanente natuurlijke bronnen worden gebruikt. 

Productie van afvalstoffen Naast het reguliere afval van de toekomstige bebouwing en functies zal geen sprake zijn van de productie van andere afvalstoffen. 

Verontreiniging en hinder De ontwikkeling vindt plaats in stedelijk gebied.  
Tijdens de aanlegfase is er mogelijk sprake van tijdelijke hinder als gevolg van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden. Na de aanleg zijn er maximaal 
80 woningen met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen aanwezig in het plangebied. Deze veroorzaken geen verontreiniging en hinder buiten 
de reguliere effecten van een woon- en werkgebied. 
Akoestiek wegverkeer: Er heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden. In het onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai 
berekend voor de gewenste wooneenheden aan het Blekersveld in Overveen. Uit de berekeningen volgt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
milieubeheer wordt overschreden als gevolg van de N208.  In de verdere planuitwerking zal rekening gehouden moeten worden met geluidwerende 
maatregelen. Er kan echter gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de 
weg staat. Daarmee kan gesteld worden dat het aspect wegverkeerslawaai de haalbaarheid van het plan niet in de weg staat.  
Luchtkwaliteit: Er is onderzoek uitgevoerd naar het effect op de luchtkwaliteit door de ontwikkeling van de woningen. Uit het onderzoek volgt dat ruim-
schoots wordt voldaan aan de normstelling voor luchtkwaliteit die is opgenomen in de Wet milieubeheer. De ontwikkeling van de woningen draagt niet 
in betekende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Daarbij is ter plaatse sprake van een goed woon- en leefklimaat.  
Externe veiligheid: In de directe omgeving van het plangebied liggen geen risicovolle inrichtingen. Het plangebied is gelegen binnen het invloedgebied 
van de N208. Voor deze weg is een verantwoording van het groepsrisico opgesteld.  
Ecologie: Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt vervolgonderzoek naar jaarrond beschermde nesten en kleine marterachtigen geadviseerd. 
Deze onderzoeken zullen te zijner tijd worden uitgevoerd.  
Stikstofdepositie: Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is ‘Kennemerland-Zuid’ (op circa 0.56 kilometer afstand). Uit stikstofberekeningen volgt 
dat vanwege het plan ter plaatse van dit nabij gelegen Natura 2000-gebied een stikstofdepositiebijdrage berekend wordt van ten hoogste 0,1 mol 
N/ha/jaar voor zowel de aanleg- als gebruiksfase. Significante negatieve effecten zijn hiermee op voorhand uit te sluiten. 
Water: In de waterparagraaf worden adviezen toegelicht waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens de ontwikkeling van de woningen. Re-
kening houdend met deze adviezen zijn er geen belemmeringen te verwachten voor het planinitiatief vanuit het aspect ‘water’.   
Bodem: Ter plaatse van de planlocatie is sprake van saneringsnoodzaak. Hiertoe is een saneringsplan opgesteld. Doel is het volledig verwijderen van 
de sterke verontreiniging met PAK en PCB in de grond. Na sanering zijn er geen belemmeringen voor onderhavig planvoornemen.   
Geur: In de directe omgeving zijn geen veehouderij bedrijven  aanwezig. 

Risico van ongevallen Er is met de realisatie van woningbouw ter plaatse van Blekersveld te Overveen geen sprake van een nieuwe risicobron 
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 2.3 Plaats van het project  

 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald 

wat verstaan wordt onder een gevoelig gebied. Als gevoelig 

gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op 

basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cul-

tuurhistorische waarden en waterwingebieden. 

 

  

Tabel 3 Plaats van het project 

Criteria  Toets  

Bestaand grondgebruik De voorgestelde ontwikkeling vindt plaats aan het Blekersveld te Overveen. De planlocatie bestaat momenteel uit groenvoorzieningen (een grasveld en 
een omheining van bomen en hagen). 

Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratiever-
mogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

Het plangebied ligt binnen het deelgebied ‘Zuid-Kennemerland’ van de provincie Noord-Holland.  Het ensemble Zuid-Kennemerland ligt aan de Noord-
zeekust in het zuidwesten van Noord-Holland. Het ensemble bevat naast een brede zone van jonge duinlandschap, ook strandwallen- en strandvlakten-
landschap en veenpolderlandschap. 

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in 
het bijzonder aandacht voor: 
 gevoelige gebieden (wetlands, kustgebieden, berg- 

en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habi-
tat- en Vogelrichtlijngebieden) 

 Natura 2000-gebieden liggen op een relatief kleine afstand (meest nabijgelegen op circa 0,56 kilometer). Significante effecten op dit Natura 2000-
gebied zijn uitgesloten middels een stikstofdepositie onderzoek. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn niet 
aan de orde. 

 gebieden waarin bij communautaire wetge-
ving vastgestelde normen inzake milieukwali-
teit reeds worden overschreden 

 Het plangebied ligt niet in de omgeving van gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwa-
liteit reeds worden overschreden. 

 gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid 
 

 Het plangebied ligt in een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid.  
 

 landschappen van historisch, cultureel of ar-
cheologisch belang. 

 Archeologie: Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische sporen en resten 
in de top van Oude Duinafzettingen aanwezig zijn. Advies berust zich op planaanpassing of het uitvoeren van een proefsleuvenon-
derzoek. Voor de uitvoering van het planinitiatief zal met deze adviezen rekening gehouden dienen te worden. 

 Cultuurhistorie:  Het plangebied ligt binnen het deelgebied ‘Zuid-Kennemerland’ van de provincie Noord-Holland.  Het ensemble 
Zuid-Kennemerland ligt aan de Noordzeekust in het zuidwesten van Noord-Holland. Het ensemble bevat naast een brede zone 
van jonge duinlandschap, ook strandwallen- en strandvlakten-landschap en veenpolderlandschap.  Het plan heeft geen effect op 
de kernkwaliteiten van Zuid-Kennemerland. 
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2.4 Kenmerken van het potentiële effect  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 4  Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied  Toets  

Beschermd natuurmonument Er is geen sprake van een beschermd natuurmonument.  

Habitat en vogelrichtlijngebieden Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een Habitat of vogelrichtlijngebied. 

Watergebied van internationale betekenis Het plangebied ligt niet in de nabijheid van een watergebied van internationale betekenis. 

Natuurnetwerk Nederland / Natuur-netwerk Brabant (NNB) 
(voormalige EHS) 

Het plangebied is niet gelegen binnen het NNN. 

Landschappelijk waardevol gebied Er is geen sprake van een landschappelijk waardevol gebied.  

Waterwinlocaties. waterwingebieden, en grondwaterbe-
schermingsgebieden 

Er is geen sprake van een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 

Beschermd monument In het plangebied zijn geen beschermde monumenten aanwezig.  

Belvedère-gebied Het plangebied betreft geen Belvedère-gebied. 

  

Tabel 5  Kenmerken van het potentiële effect 

Criteria  Toets  

Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de 
getroffen bevolking) 

Op de locatie wordt een woongebied gerealiseerd. De effecten van de aanleg zijn beperkt tot de locatie zelf. De effecten zijn daarmee zeer beperkt. 

Grensoverschrijdende karakter van het effect Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect. 

Waarschijnlijkheid van het effect Van onevenredige effecten voor de omgeving is geen sprake. 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect Er is sprake van een woongebied. De effecten zijn blijvend. Zoals echter al verwoordt in het voorgaande zijn deze effecten niet van dien aard dat 
sprake is van een onevenredige aantasting. 
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3 Vormvrije m.e.r.-
beoordeling 

 

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergele-

ken met de drempelwaarden uit onderdeel D van het Besluit 

m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend 

met: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; en 

3. de kenmerken van het potentiële effect; 

sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een acti-

viteit die vele malen kleinschaliger is. Bij elk plan is sprake 

van invloed op het milieu, maar deze is niet zodanig dat nor-

men worden overschreden. De potentiële effecten van het 

plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, 

zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit geen be-

langrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het door-

lopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 

 

Wij bevelen u aan - na nadere kennisname van deze beoor-

deling - een gemeentelijk besluit voor te bereiden waarin 

wordt aangegeven dat voor de verdere planvorming van het 

bestemmingsplan ‘Blekersveld, Overveen – fase 2’, ge-

meente Bloemendaal geen milieueffectrapportage wordt ver-

eist.  
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