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1 Inleiding 

In opdracht van Studio Pro6 heeft BK Ingenieurs B.V. (BK) in december 2017 een verkennend (asbest)bodemon-

derzoek uitgevoerd op de locatie Brouwerskolkweg 2 te Overveen. Het doel van het verkennend (asbest)bodem-

onderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie in kader van de voor-

genomen herontwikkeling/omgevingsvergunningaanvraag.   

 

Erkenning 

Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of bedrijven die (kritische) 

werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoeren en begeleiden. De erkenning voor deze 

werkzaamheden wordt verleend aan een persoon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

BK Ingenieurs B.V. is voor de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ in 

het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het 

uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bodemonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V. over erkenning 

afgegeven door de afdeling Bodem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de 

BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. BK Ingenieurs B.V. beschikt over personeel dat geregistreerd 

staat onder deze erkenning.  

 

Onafhankelijkheid 

In deze context verklaart BK dat hij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die van opdrachtnemer - 

opdrachtgever.  

 

In bijlage 6 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de uitvoering van het bodemonderzoek op de locatie, dat alle 

kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en 

de daarbij horende protocollen.  

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

• Hieronder zijn de uitgangspunten van het verkennend (asbest)bodemonderzoek genoemd. 

• Het vooronderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” (NEN 5725 uit 2009). 

• Het bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond” (NEN 5740+A1 uit 2016). 

• Het verkennend onderzoek asbest in grond moet voldoen aan de Nederlandse norm “Bodem- Inspectie, 

monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond” (NEN 5707 uit 2015). 

• Het onderzoek moet, voor zover mogelijk of noodzakelijk, een relatie leggen tussen de oorzaken/bronnen en 

de geconstateerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens.  

• Het bodemonderzoek, de monsterneming en rapportage zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd 

conform de eisen van de BRL SIKB 2000. 

• De boorprofielen zijn beschreven conform de NEN 5104 en alleen van toepassing op bodemonderzoek. De 

zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn vermeld conform NEN 5706. 

• De tekening in bijlage 1.2 is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. 

• De resultaten worden getoetst aan het kader van de Wet bodembescherming. 

• Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en de 

bijbehorende protocollen 2001 en 2018. 

• De voorbehandeling van de monsters is conform AS3000 uitgevoerd. De monsters zijn aangeleverd bij een 

RvA-geaccrediteerd laboratorium en is erkend in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor analyse en 

conservering van grond en grondwater onder AS3000. 
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1.2 Indeling van de rapportage 

Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is in hoofdstuk 2 omvat 

historische en actuele locatiegegevens en gegevens van bodemonderzoeken op aangrenzende terreinen. Verder 

worden in het vooronderzoek de regionale bodemopbouw, regionale geohydrologie en de onderzoekshypothese 

en -strategie beschreven. Het uitgevoerde bodemonderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 be-

handelt de resultaten van het veldwerk, de chemische analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en 

aanbevelingen van het onderzoek worden weergegeven in hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. Het voor-

onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door middel 

van inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan het veldwerk, op 11 december 2017 uitgevoerd. Daar-

naast zijn gegevens geïnterpreteerd van www.bodemloket.nl, cyclomedia, www.topotijdreis.nl, topografische- en 

geohydrologische kaarten en de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente .  

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld in tabel 1. De topografische ligging van de loca-

tie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. En 

in bijlage 1.3 is een foto-overzicht van de locatie opgenomen. 

tabel 1: gegevens onderzoekslocatie 

Adres Brouwerskolkweg 2 te Overveen 

Kadastrale aanduiding  Gemeente Bloemendaal, sectie E, nummer 2573 

Eigenaar Brolan B.V., Broek op Langedijk 

Oppervlakte 5.340 m2 

Bebouwing 2 gebouwen (circa 350 m2 en 615 m2) 

Terreinverharding De toegangsweg tot het hoofdgebouw is verhard met asfalt. Naast het hoofd-

gebouw is een met klinkers verhard parkeerterrein aanwezig. Het grootste ge-

deelte van het buitenterrein is onverhard en begroeid met bomen. 

 

In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.  

tabel 2: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch  

Gebruik locatie Gemeentehuis Gemeente Overveen 

Voormalige bodembedreigende activiteiten Huisbrandolie tank (in 1995 gereinigd en afgevuld met schoon zand) 

Huidig  

Gebruik locatie Leegstaande bebouwing 

Bodembedreigende activiteiten Geen 

Toekomstig  

Gebruik locatie Wonen 

Bodembedreigende activiteiten Geen 

 

Aan de voorzijde van het hoofdgebouw is onder het trottoir een gesaneerde ondergrondse huisbrandolietank 

(7.000 liter) aanwezig. Deze olietank is in 1995 door de firma Isotank inwendig gereinigd en afgevuld met schoon 

zand. Bij de olietank is geen verontreiniging met olieproduct in de bodem gevonden. De sanering van de tank is 

uitgevoerd onder KIWA-certificaat. 

 

In 2009 heeft reconstructie plaatsgevonden van de toegangsweg en het trottoir voor het hoofdgebouw. Tijdens 

de werkzaamheden bleek de funderingslaag van het trottoir verontreinigd te zijn met asbestsnippers. De funde-

ringslaag is hierna volledig afgegraven en afgevoerd door een gecertificeerd (asbest)saneringsbedrijf. 
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2.2 Voorgaand bodemonderzoek  

Onderzoekslocatie 

Op de locatie is in 1992 en 2011 bodemonderzoek uitgevoerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 3.  

tabel 3: bodemonderzoek onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek 

(soort, kenmerk, datum, bureau) 

Bijzonderheden/conclusie 

Brouwerskolkweg 2 Nulsituatie onderzoek, 1992, Wareco Geen boringen verricht of relevantie informatie beschikbaar 

Brouwerskolkweg 2 Grondwatermonitoring, 20020072,  

8 juli 2002, BK Ingenieurs 

In verband met het gebruik als gemeentewerf (ten noordwesten 

van de huidige onderzoekslocatie) is het grondwater onder-

zocht. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met ftala-

ten geconstateerd. De concentraties PAK zijn gelegen onder de 

detectie limiet. De grondwaterstand bevindt zich op 9 m -mv 

Brouwerskolkweg 2 Verkennend asbest- en bodemonder-

zoek, 20111244, 22 november 2011,  

BK ingenieurs 

Ter plaatse van plantsoenen lichte verontreiniging met lood, 

zink en PAK in de grond. Op het maaiveld is geen asbest aange-

toond. In de bovengrond is een gewogen asbestconcentratie 

van 0,8 mg/kg ds aangetoond. Dit is ruim onder de interventie-

waarde voor asbest (100 mg/kg ds). Het grondwater bevindt 

zich dieper dan 5 m- mv en is niet onderzocht. 

 

Voor zover bekend hebben ter plaatse van aangrenzende percelen geen activiteiten plaatsgevonden die de bo-

demkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie (negatief) hebben beïnvloed. 

2.3 Achtergrondgehalten 

In februari 2016 is de Bodemkwaliteitskaart regio IJmond vastgesteld (Anteagroup, kenmerk 0269712.00). In de 

Bodemkwaliteitskaart zijn voor de boven- en ondergrond de zones met naar verwachting vergelijkbare bodem-

kwaliteit aangegeven. Deze verwachting is gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten van bodemonderzoeken in 

deze zones. De onderzoekslocatie ligt in bodemkwaliteitszones 1 (bovengrond) en 4 (ondergrond). De verwachte 

gemiddelde (diffuse) bodemkwaliteit voor onverdachte locaties in deze zones is: 

• Bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv): voldoet aan achtergrondwaarde. De P95 voor de parameter minerale olie, zink 

en PCB ligt op klasse industrie. De P95 voor de parameters molybdeen en nikkel op klasse wonen.  

• Ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv): voldoet aan achtergrondwaarde. De P95 voor de parameter minerale olie en 

nikkel ligt op klasse industrie. De P95 voor de parameters kobalt, kwik, lood, zink, PCB’s en PAK op klasse wo-

nen.  

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 4 de regionale gegevens samengevat.  

tabel 4: regionale bodemopbouw 

Diepte  

(m t.o.v. NAP) 

Geohydrologische eenheid Lithologie Stratigrafische  

eenheid 

12,2 t/m -13  Bovenste Watervoerend 

Pakket 

matig fijn tot matig grof duin- en 

strandzand 

Formatie van Naaldwijk 

-13 t/m -24 Slecht Doorlatende Deklaag lichte tot zware kleien en veen Formaties van Naaldwijk en Nieuw-

koop 

-24 t/m -76 Eerste en Tweede  

Watervoerend Pakket 

matig fijne tot matig grove grind- 

en schelphoudende zanden 

Formatie van Boxtel, Urk en Sterksel 

-76 t/m -84 Tweede Scheidende Laag klei- en leemafzettingen met lokaal 

veenlagen 

Formatie van Waalre 
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De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie bedraagt circa 12,2 m +NAP. In bovenstaande tabel 

staat de regionale bodemopbouw schematisch weergegeven. De lokale bodemopbouw ter plaatse van de onder-

zoekslocatie kan hiervan afwijken. Vooral de lokale opbouw van het Bovenste Watervoerend Pakket en de Slecht 

Doorlatende Deklaag zijn van invloed op het verspreidingsrisico van mobiele verontreinigingen. De Eerste Schei-

dende Laag ontbreekt. Daarom vormen het Eerste en Tweede Watervoerend Pakket één geheel. 

 

Met behulp van TNO-kaarten is bepaald dat de stromingsrichting van het grondwater in het Bovenste Watervoe-

rend Pakket oostelijk is gericht. De grondwaterstand bedraagt circa 1,0 m +NAP. Door een lokale afwijking van de 

bodemopbouw en de aanwezigheid van grondwateronttrekkingen kan de plaatselijke stromingsrichting van het 

grondwater hiervan afwijken. 

 

De stroming van het grondwater in het gecombineerde Eerste en Tweede Watervoerend Pakket is oostelijk ge-

richt. De stijghoogte van het grondwater in het Eerste Watervoerend Pakket is circa 0,75 m -NAP. 

 

Omdat de grondwaterstand in het Bovenste Watervoerend Pakket hoger is dan de stijghoogte van het Eerste Wa-

tervoerend Pakket, is sprake van neerwaartse grondwaterstroming van het Bovenste naar het Eerste Watervoe-

rende Pakket. 

2.5 Onderzoekshypothese en -strategie  

Op basis van het vooronderzoek is de grond onverdacht op het voorkomen van matige tot sterke verontreinigin-

gen. Het onderzoeksprogramma voldoet aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond” (NEN 5740 2016). Op basis van de hypothese is voor de locatie gekozen voor de strategie onverdachte 

locatie (ONV).  

 

Omdat het grondwater zich dieper dan 5 m -mv bevindt, wordt het grondwater niet onderzocht. De boring met 

peilbuis is vervangen door een extra diepe boring tot 2,0 m -mv. 

 

Het huidige bodemonderzoek betreft een actualisatie van het reeds uitgevoerde onderzoek uit 2011. Zo ver mo-

gelijk is het boorplan uit 2011 overgenomen.  

 

De locatie is op basis van het voorgaand onderzoek verdacht op het voorkomen van asbest waarbij de interventie-

waarde niet wordt overschreden. Ter actualisatie is het asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd conform de meest 

recente versie van de Nederlandse Norm 5707 uit 2015, strategie kleinschalige onverdachte locatie (§6.4.5). 
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3 Uitgevoerd bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 11 december 2017. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 

personen die voor de betreffende werkzaamheden bij Bodem+ geregistreerd staan onder de erkenning van BK 

Ingenieurs B.V. In bijlage 6 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of boormeesters ver-

meld.  

De werkzaamheden zijn aangenomen door vestiging Utrecht en uitgevoerd door personeel van vestiging IJmuiden. 

3.1 Onderzoeksmethode 

Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikgemaakt is, staat per boring 

beschreven in de boorprofielen in bijlage 2. Tijdens de boorwerkzaamheden is de grond zintuiglijk beoordeeld op 

de aanwezigheid van bodemvreemde materialen en verontreinigende stoffen. 

 

Het was vanwege de aanwezige sneeuw niet mogelijk het maaiveld te inspecteren op aanwezigheid van asbest-

verdacht materiaal. De contactzone (0,0 – 0,5 m -mv) is onderzocht door handmatig graafgaten met minimale af-

metingen van 0,3 x 0,3 m te plaatsen. De uitkomende grond van de graafgaten is gezeefd over 20 mm. De fractie 

>20 mm is visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Van de uitkomende grond is per 

maximaal 0,5 m laagdikte een mengmonster van minstens 10 kg van de fractie <20 mm samengesteld. De grond-

monsters zijn geanalyseerd op de fractie >0,5 mm conform NEN 5707.  

 

De ondergrond (0,5 – 2,0 m -mv) is onderzocht door middel van het plaatsen van boringen en het visueel inspec-

teren van de uitkomende grond op aanwezigheid van asbest. 

3.2 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

In tabel 5 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat. 

tabel 5: uitgevoerd onderzoeksprogramma 

Aantal boringen  Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses grondwater 

12 x tot 0,5 m -mv 

4 x tot 2,0 m -mv 

16 x graafgat 

n.v.t  3 x NEN 5740 standaardpakket bovenlaag 

2 x NEN 5740 standaardpakket onderlaag 

3 x  asbest in grond 

n.v.t. 

m -mv meters beneden maaiveld 

 de bovenkant van het filter staat circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand 

 

In totaal zijn op basis van ligging, diepte en bodemopbouw vijf mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op 

een NEN 5740 grondpakket. Ten behoeve van de analyse op asbest zijn drie (meng)monsters samengesteld. Voor 

de samenstelling van de grond(meng)monsters wordt verwezen naar respectievelijk tabel 6 en 7 (resultaten).  

 

De locaties van de verrichte boringen en graafgaten zijn aangegeven op de overzichtstekening in bijlage 1.2. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4 Resultaten 

4.1 Ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke 

waarnemingen vermeld. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 11 december 2017. Tijdens de veldwerkzaamheden waren de weers-

omstandigheden voor het uit te voeren asbestonderzoek slecht. De temperatuur was circa 1 °C. De zon scheen 

zwak, er stond een matige wind en het sneeuwde zacht.  

 

Het maaiveld is was bedekt met een sneeuwlaag waardoor geen representatieve maaiveldinspectie heeft kunnen 

plaatsvinden. De inspectie-efficiëntie van de uit de graafgaten komende grond is 100%. Op het maaiveld en in de 

opgegraven en opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen.  

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot minimaal de geboorde diepte van 2,0 m -mv uit zand bestaat. Ter 

plaatse van boring 001 bevat de bodemlaag van 0,15 tot 0,50 m -mv antropogene bijmengingen met baksteen en 

aardewerk. Deze laag is als asbestverdacht beschouwd en afzonderlijk bemonsterd. 

4.2 Bodemnormering 

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 Milieu. BK ingenieurs maakt gebruik van het 

toetsprogramma van ALcontrol dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service 

van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. Voor de volledige tekst van de bo-

demnormering wordt verwezen naar www.overheid.nl.  

 

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze waarde zijn de gewogen 

asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd 

met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). Indien de gewogen asbestconcentratie in grond 

boven 100 mg/kg ds is vastgesteld, is sprake van met asbest verontreinigd grond.  

4.3 Samenvatting toetsingsresultaten 

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waar aan getoetst is, staan 

weergegeven in bijlage 4. In tabel 6 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in grond de 

normwaarden voor grond overschrijden. Met “gestandaardiseerd” wordt bedoeld: omgerekend naar standaard 

bodem. Daarnaast zijn de monsters tevens indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Deze gegevens 

staan eveneens opgenomen in tabel 6.  

 

In tabel 7 zijn de analyseresultaten van de mengmonster van de uitkomende grond opgenomen.  
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Op enkele analysecertificaten uit bijlage 3 staan de volgende disclaimers bij enkele parameters vermeld. 

 

- Op certificaat 12681523 staat bij monster MM3 vermeld dat het gehalte fluorantheen en benzo(a)pyreen  indicatief 

is in verband met de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. Een onbe-

kende en mogelijk niet geanalyseerde stof heeft de analyses van de betreffende parameter verstoord. De be-

trouwbaarheid van het analyseresultaat is daardoor beperkt. Gezien de resultaten van het voorgaand onderzoek 

en het huidige onderzoek wordt verwacht dat de resultaten representatief zijn voor de locatie.  
 
- Op certificaat 12681523 staat bij monster 001-2  vermeld dat er bij de analyse van minerale olie (C10-C40) com-

ponenten zijn aangetroffen die hoger zijn dan C40. Het gehalte minerale olie is correct bepaald en betrouwbaar. Er 

zijn echter ook zwaardere oliecomponenten in het monstermateriaal aanwezig. 
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tabel 6: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

Code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarneming 

en bodemsoort 

Uitgevoerde analyse > AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toet-

sing bbk 

001-2 001 (0,2 - 0,5) zand, matig baksteen, 

sporen aardewerk 

NEN 5740 pakket grond zink (218) 

PAK (2) 

minerale olie (250) 

- - Klasse Industrie 

MM1 002, 003, 

004, 005, 

006, 007 

(0,0 - 0,5) zand NEN 5740 pakket grond - - - Altijd toepasbaar 

 

MM2 001, 008, 

009, 010, 

012, 013 

(0,0 - 0,5) zand NEN 5740 pakket grond PAK (1.8) - - Altijd toepasbaar 

MM3 001, 003, 

006, 008, 

011 

(0,5 - 1,0) zand NEN 5740 pakket grond - - - Altijd toepasbaar 

MM4 003, 006, 

008, 011 

(1,0 - 1,5) zand NEN 5740 pakket grond - - - Altijd toepasbaar 

> 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 

 

tabel 7: analyseresultaten van de grondmonsters 

Monstercode Graafgat Traject 

(m -mv) 

Fractie [mm] Gewicht  

[kg droge grond] 

Hechtge-

bonden 

Soort asbest Gemeten 

asbestconcentratie 

Gewogen 

asbest-concentratie 

 Aangetoond Onderzocht  [mg/kg ds] [mg/kg ds] 

AGM1 002 t/m 007, 014, 016 0,0 - 0,5 - 0,5 - >20 17,10 n.v.t.. n.v.t.. 0 0 

AGM2 008 t/m 013, 015 0,0 - 0,5 - 0,5 - >20 16,03 n.v.t.. n.v.t.. 0 0 

AGM3 001 0,15 - 0,5 - 0,5 -> 20 16,07 n.v.t.. n.v.t.. 0 0 

n.v.t. niet van toepassing 
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4.4 Interpretatie van de analyseresultaten 

  

In de paragrafen 4.4.1 en 4.4.2 worden de analyseresultaten geïnterpreteerd. 

4.4.1 Verkennend bodemonderzoek 

In de bovengrond van boring 001, waar bijmengingen met baksteen en aardewerk zijn aangetroffen, zijn licht ver-

hoogde gehalten zink, PAK en minerale olie aangetoond.  

 

Verder is in de bovengrond plaatselijk maximaal een licht verhoogd gehalte met PAK aangetoond. 

 

In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  

 

De verhoogde gehalten met zink en PAK komen overeen met het voorgaand onderzoek en de verwachting vanuit 

de Bodemkwaliteitskaart. De laag met bodemvreemde bijmengen bij boring 001 en het licht verhoogde gehalte 

met minerale olie is tijdens voorgaand onderzoek niet aangetoond. De resultaten komen overeen met de Bodem-

kwaliteitskaart waarin wordt aangegeven dat voor de parameter minerale olie sterk heterogeen voorkomt in de 

zone waar binnen de onderzoekslocatie valt.  

4.4.2 Verkennend asbestbodemonderzoek 

In de contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) is geen asbest visueel aangetroffen of analytisch aangetoond. De locatie is niet 

verontreinigd met asbest.   

 

Door de aanwezige sneeuw heeft geen inspectie van het maaiveld plaatsgevonden. Gezien de resultaten van het 

voorgaand en huidige onderzoek wordt verwacht dat dit geen invloed heeft op de resultaten.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusies 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit vastgelegd. De hypothese 'onverdacht op het voorkomen 

van matige of sterke verontreinigingen' is juist gebleken en liggen in lijn met het voorgaande onderzoek en de 

Bodemkwaliteitskaart. Het uitvoeren van nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. Op grond van de milieuhy-

giënische kwaliteit van de bodem bestaat geen bezwaar voor de voorgenomen aanvraag van een omgevingsver-

gunning. De beslissing of op deze locatie gebouwd mag worden ligt uiteindelijk bij het bevoegd gezag. 

tabel 8: samenvatting conclusie 

Onderwerp Conclusie 

Adres Brouwerskolkweg 2 te Overveen 

Oppervlakte 5.340 m2 

Mate van verontreiniging grond / grondwater In de grond zijn maximaal lichte verontreinigingen geconstateerd. 

Zintuiglijk en analytisch is geen asbest aangetoond.  

Het grondwater is niet onderzocht, dit bevindt zich dieper dan 5 m -mv. 

Conclusie Geen bezwaar voorgenomen aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

 

Algemeen  

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.  

 

Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond. Het bodemonderzoek heeft 

over het algemeen een geldigheid van twee tot vijf jaar. De exacte geldigheidstermijn is afhankelijk van het be-

voegd gezag dat het onderzoek beoordeelt. 

 

Beperking van het onderzoek 

Hoewel het veldonderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verricht, blijft asbestonderzoek van de bo-

dem, zoals ieder milieutechnisch onderzoek, een steekproef. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat 

vooral asbestverontreinigingen zeer heterogeen verdeeld kunnen zijn. Bij asbestverontreinigingen is de kans een 

verontreinigingskern te missen daarom groter dan bij andere chemische verontreinigingen. 
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Projectnummer: 173655

Project: Brouwerskolkweg 2 te Overveen.

Opdrachtgever: Ra Ra

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

1

2

3

tegel0

7

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

15

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, 
sporen aardewerk, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor100

Boring: 002

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

tegel0

7

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

50

Boring: 003

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Schep

50

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

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Schep

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Schep

200

Boring: 004

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

tegel0

7

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

50

Boring: 005

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

50

Boring: 006

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0
6

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

50

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

200



Projectnummer: 173655

Project: Brouwerskolkweg 2 te Overveen.

Opdrachtgever: Ra Ra

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 007

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

klinker0

Edelmanboor
5

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Schep

50

Boring: 008

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

erf0
6

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

50

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

200

Boring: 009

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

50

Boring: 010

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

50

Boring: 011

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

tegel0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Schep

50

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

200

Boring: 012

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

50



Projectnummer: 173655

Project: Brouwerskolkweg 2 te Overveen.

Opdrachtgever: Ra Ra

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 013

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

50

Boring: 014

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

50

Boring: 015

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

50

Boring: 016

datum: 11-12-2017

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

1

groenstrook0

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

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

Wbb (<1-1-2013)

<AW

>AW

>T

>I
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3.1 Analyserapport grond 
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Blad 1 van 7

ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs

L Roskes

Postbus 264

1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1

Uw projectnummer : 173655

ALcontrol rapportnummer : 12681523, versienummer: 1

Rotterdam, 18-12-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 173655.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) 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,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 001-2 001 (15-50)

002 Grond (AS3000) MM1 002 (7-50) 003 (0-50) 004 (7-50) 005 (0-50) 006 (6-50) 007 (5-50)

003 Grond (AS3000) MM2 001 (7-15) 008 (6-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 012 (0-50) 013 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM3 001 (50-100) 003 (50-100) 006 (50-100) 008 (50-100) 011 (50-100)

005 Grond (AS3000) MM4 003 (100-150) 006 (100-150) 008 (100-150) 011 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 90.0
 

92.0
 

92.5
 

94.0
 

93.5
 

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 1.4
 

1.2
 

1.2
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
1.1

 
<1

 
1.5

 
1.0

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 73

 
<20

 
<20

 
<20

 
<20

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 3.5
 

1.9
 

1.7
 

<1.5
 

<1.5
 

koper mg/kgds S 8.6
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 17
 

20
 

19
 

<10
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S 0.69
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 8.0
 

4.4
 

4.0
 

3.3
 

3.3
 

zink mg/kgds S 92
 

36
 

39
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.15
 

0.06
 

0.16
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

0.04
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.43
 

0.12
 

0.49
 

0.01
3)

0.02
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.26
 

0.07
 

0.21
 

0.01
 

0.02
 

chryseen mg/kgds S 0.22
 

0.07
 

0.23
 

<0.01
 

0.02
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.16
 

0.04
 

0.13
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.30
 

0.07
 

0.21
 

0.01
3)

0.02
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.25
 

0.05
 

0.15
 

<0.01
 

0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.23
 

0.05
 

0.15
 

<0.01
 

0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.037
1)

0.557
1)

1.777
1)

0.079
1)

0.128
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

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



BK Ingenieurs

Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1

173655

12681523

11-12-2017

L Roskes

11-12-2017

18-12-2017

Blad 3 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 001-2 001 (15-50)

002 Grond (AS3000) MM1 002 (7-50) 003 (0-50) 004 (7-50) 005 (0-50) 006 (6-50) 007 (5-50)

003 Grond (AS3000) MM2 001 (7-15) 008 (6-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 012 (0-50) 013 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM3 001 (50-100) 003 (50-100) 006 (50-100) 008 (50-100) 011 (50-100)

005 Grond (AS3000) MM4 003 (100-150) 006 (100-150) 008 (100-150) 011 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12-C22 mg/kgds  6
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  20
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  28
2)

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.



BK Ingenieurs

Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1

173655

12681523

11-12-2017

L Roskes

11-12-2017

18-12-2017

Blad 5 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

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 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

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 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6554899 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

002 Y6554973 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y6554979 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

002 Y6554974 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

002 Y6554985 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

002 Y6554934 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

002 Y6554971 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

003 Y6554982 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

003 Y6554989 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

003 Y6554946 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

003 Y6554981 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

003 Y6554976 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

003 Y6554928 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

004 Y6554966 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

004 Y6554910 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

004 Y6554972 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

004 Y6554884 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

004 Y6554958 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

005 Y6554965 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

005 Y6554929 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

005 Y6554968 11-12-2017 11-12-2017 ALC201  

005 Y6554975 11-12-2017 11-12-2017 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.

001-2001 (15-50)

001



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.2 Analyserapport asbest 

   Laboratorium  : Kiwa Inspection & Testing 

Certificaatnr. : 2017.038758.1 

Aantal pagina's : 4 

  



15-12-17

173655(76013)

12-12-17

3

Analyse locatie: Rotterdam

15-12-17

2017.038758.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 173655(76013)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen

Bk Ingenieurs B.V.
t.a.v. Mevr. L. Roskes
Postbus 264
1970 AG IJmuiden
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 4

Uw referentie:

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.3 datum 01-03-17

Pagina 1 van 4



Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 19,88 kg

- - - Massa monster (droog) : 17,10 kg

- - - Droge stofgehalte : 86,0 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,5

- - - - n.a. - 5,2
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 5,7

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

1,4 20,0

809198035 

100

grens

-

0,1 (10 g)82,0
0,5

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-
0,5 - 1

2017.038758.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AGM1, Asbestmonster (0-50); BC 1000000520132

-

-

-

-8 - 20

boven-

1,72 - 4 -

0,2

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

11 december 2017

Bovengrens

1,8 100

11,2

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2017.038758.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

15 december 2017

(m/m)

95% betrouwbaar-

12 december 2017

Droge zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

1,8

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.3 datum 01-03-17
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 18,07 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,03 kg

- - - Droge stofgehalte : 88,7 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,5
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2017.038758.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

AGM2, Asbestmonster (15-50); BC 1000000538304

2017.038758.1

15 december 2017

809198036 

Droge zeefmethode
11 december 2017

conform NEN 5898 AS3000

12 december 2017

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 99,9856528

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

88,6 0,1 (10 g)
9,0 5,0 -

-
0,6 100 -

20,0

0,6 100 -
0,5 100

4 - 8
8 - 20

percentage

grens
< 0,1 100

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,6

-

-

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 17,65 kg

- - - Massa monster (droog) : 16,07 kg

- - - Droge stofgehalte : 91,1 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,5
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,1

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

12,1 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-
grens

-

-

-

-

-

-
-

-

15 december 2017

809198037 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

11 december 2017

100

2017.038758.1

2017.038758.1

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

Onze referentie

AGM3, Asbestmonster (0-50); BC 1000000520149

Resultaten

12 december 2017

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

16,5 100

42,6 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

11,3

8,5

7,1

100

100

(mm)

> 20

Droge zeefmethode

1,8
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4 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen 
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4.1 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen grond 

   Aantal pagina’s: 12 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 18-12-2017 - 16:18) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving 001-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 90,0 90  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,4 1,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 73 283 283  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,5 12,3 12,3  <=AW -0,02 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,6 17,8 17,8  <=AW -0,15 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 26,8 26,8  <=AW -0,05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,69 0,69 0,69  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8,0 23,3 23,3  <=AW -0,18 35 68 100 4 
zink mg/kg 92 218 218 * IN 0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,43 0,43  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,26 0,26  -- -      
chryseen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,30 0,3  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 2,037 2,04 2,04 * WO 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 6 30  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 20 100  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 28 140  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 250 * IN 0,01 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-001 001-2 001 (15-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 18-12-2017 - 16:18) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 92,0 92  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,1 1,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,9 6,68 6,68  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 31,5 31,5  <=AW -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 4,4 12,8 12,8  <=AW -0,34 35 68 100 4 
zink mg/kg 36 85,4 85,4  <=AW -0,09 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
chryseen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,557 0,557 0,557  <=AW -0,02 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-002 MM1 002 (7-50) 003 (0-50) 004 (7-50) 005 (0-50) 006 (6-50) 007 (5-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 18-12-2017 - 16:18) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 92,5 92,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,7 5,98 5,98  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 29,9 29,9  <=AW -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 4,0 11,7 11,7  <=AW -0,36 35 68 100 4 
zink mg/kg 39 92,5 92,5  <=AW -0,08 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,49 0,49  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
chryseen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,777 1,78 1,78 * WO 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-003 MM2 001 (7-15) 008 (6-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 012 (0-50) 013 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 18-12-2017 - 16:18) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 94,0 94  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,5 1,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -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 3,3 9,62 9,62  <=AW -0,39 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,079 0,079 0,079  <=AW -0,04 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-004 MM3 001 (50-100) 003 (50-100) 006 (50-100) 008 (50-100) 011 (50-100) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 18-12-2017 - 16:18) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 93,5 93,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,0 1,0  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -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 3,3 9,62 9,62  <=AW -0,39 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,128 0,128 0,128  <=AW -0,04 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-005 MM4 003 (100-150) 006 (100-150) 008 (100-150) 011 (100-150) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  ALcontrol 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). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>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 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



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 13.0.0,  toetsingsdatum: 19-12-2017 - 08:19) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving 001-2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 90,0 90  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,4 1,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 73 283 283  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,5 12,3 12,3  <=AW -0,02 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,6 17,8 17,8  <=AW -0,15 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 26,8 26,8  <=AW -0,05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,69 0,69 0,69  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8,0 23,3 23,3  <=AW -0,18 35 68 100 4 
zink mg/kg 92 218 218 * IN 0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,43 0,43  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,26 0,26  -- -      
chryseen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,30 0,3  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 2,037 2,04 2,04 * WO 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 6 30  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 20 100  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 28 140  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 250 * IN 0,01 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-001 001-2 001 (15-50) 
 



 
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 13.0.0,  toetsingsdatum: 19-12-2017 - 08:19) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 92,0 92  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,1 1,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,9 6,68 6,68  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 31,5 31,5  <=AW -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 4,4 12,8 12,8  <=AW -0,34 35 68 100 4 
zink mg/kg 36 85,4 85,4  <=AW -0,09 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
chryseen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,557 0,557 0,557  <=AW -0,02 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-002 MM1 002 (7-50) 003 (0-50) 004 (7-50) 005 (0-50) 006 (6-50) 007 (5-50) 
 



 
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 13.0.0,  toetsingsdatum: 19-12-2017 - 08:19) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 92,5 92,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1,7 5,98 5,98  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 19 29,9 29,9  <=AW -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 4,0 11,7 11,7  <=AW -0,36 35 68 100 4 
zink mg/kg 39 92,5 92,5  <=AW -0,08 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,49 0,49  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
chryseen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,777 1,78 1,78 * WO 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-003 MM2 001 (7-15) 008 (6-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 012 (0-50) 013 (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 13.0.0,  toetsingsdatum: 19-12-2017 - 08:19) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 94,0 94  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,5 1,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -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 3,3 9,62 9,62  <=AW -0,39 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,079 0,079 0,079  <=AW -0,04 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-004 MM3 001 (50-100) 003 (50-100) 006 (50-100) 008 (50-100) 011 (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 13.0.0,  toetsingsdatum: 19-12-2017 - 08:19) 

 
Projectcode 173655 
Projectnaam Brouwerskolkweg 2 te Overveen, grond 1 
Monsteromschrijving MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 93,5 93,5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,0 1,0  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -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 3,3 9,62 9,62  <=AW -0,39 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,128 0,128 0,128  <=AW -0,04 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 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12681523-005 MM4 003 (100-150) 006 (100-150) 008 (100-150) 011 (100-150) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  ALcontrol 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). 

<=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 ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventieaarde, 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 
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Brouwerskolkweg 2 te Overveen 

Verkennend (asbest)bodemonderzoek | 173655 | 2 januari 2018 

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. 

EC (µS/cm): geleidingsvermogen, weergegeven in microsiemens per centimeter 

Geval van ernstige verontreiniging: er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor 

ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie 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 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 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). 

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.  



 

 

 

    

Bijlage 

  

6 Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL 

SIKB 2000 

   Aantal pagina’s: 1 

 



BK ingenieurs 

pagina 1 van 1 

Brouwerskolkweg 2 te Overveen 

Verkennend (asbest)bodemonderzoek | 173655 | 2 januari 2018 

Bijlage 6: Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 173655 

Locatie: Brouwerskolkweg 2 te Overveen 

Opdrachtgever: Studio Pro6 

 

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 Datum veldwerk Handtekening 

Koen (K.) Stevens   

 



Bijlage 2  Akoestisch onderzoek
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Samenvatting 

In opdracht van De Brouwerskolk B.V. heeft M+P onderzoek verricht 

naar de transformatie van een kantoorgebouw en de projectie van vier 

nieuwbouwwoningen aan de Brouwerskolkweg 2 te Overveen. Om 

woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is een 

bestemmingswijziging noodzakelijk. Dit rapport dient ter ondersteuning 

van de omgevingsaanvraag voor wijziging van de bestemming. 

 

Het plangebied is mogelijk geluidsbelast vanwege railverkeer, 

wegverkeer en de naastgelegen gemeentewerf. Voor elk van deze 

bronnen is de geluidsbelasting op de woningen berekend aan de hand 

van rekenmodellen. 

 

Wat betreft railverkeer vindt geen overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde plaats. Dit blijkt uit de heersende waarden 

zoals opgenomen in het geluidregister spoor. 

 

Wat betreft wegverkeer liggen de nieuwe woningen binnen de zone 

van de Brouwerskolkweg en de N200. Berekeningen tonen aan dat de 

voorkeursgrenswaarde alleen wordt overschreden door de 

Brouwerskolkweg met maximaal 4 dB. Om het bouwplan mogelijk te 

maken is een hogere grenswaarde nodig. 

 

Relevant voor de geluidsbelasting ten gevolge van de gemeentewerf 

zijn de veegmachine en verkeersbewegingen op het terrein van de 

inrichting. Er wordt op alle toetspunten voldaan aan de 

standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. 
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Inleiding 

In opdracht van De Brouwerskolk B.V. heeft M+P onderzoek verricht 

naar de transformatie van een kantoorgebouw en de projectie van vier 

nieuwbouwwoningen aan Brouwerskolkweg 2 te Overveen. Om 

woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is een 

bestemmingswijziging noodzakelijk. Dit rapport dient ter ondersteuning 

van de omgevingsaanvraag voor wijziging van de bestemming. 

 

Het plangebied is mogelijk geluidsbelast vanwege wegverkeer, 

railverkeer en de naastgelegen gemeentewerf. Dit blijkt uit het 

voorontwerp Bestemmingsplan Brouwerskolkweg 2 Gemeente 

Bloemendaal van BRO d.d. 9 mei 2017.  

 

Het plangebied ligt binnen de zone van zowel de N200 als de 

Brouwerskolkweg. Wat betreft railverkeer wijst het geluidregister spoor 

uit dat de huidige emissie op het plangebied rond de 44 dB bedraagt. 

Hieruit concluderen wij dat geen sprake is van overschrijdingen ten 

gevolge van railverkeer.  

 

Aan de achterzijde van het gemeentepand is de gemeentewerf 

gelegen. Om de geluidsbelasting vanwege de milieustraat in kaart te 

brengen is de situatie ter plaatse beschouwd en zijn berekeningen 

uitgevoerd.  
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1 Uitgangspunten 

1.1 Bouwplan 

Aan het adres Brouwerskolkweg 2 is in de huidige situatie het 

monumentale pand Publieke Werken gelegen. Deze zal worden 

getransformeerd tot een woongebouw bestaande uit vier woningen. 

Naast het pand zijn vier nieuwbouwwoningen gepland. 

 

De verkaveling van de nieuwbouw hebben wij gebaseerd op een 

tekening van de toekomstige situatie, overhandigd door De 

Brouwerskolk B.V. op 13 november 2017, onder de naam “VO-01 

Overveen REV A 2017-11-01 SITUATIE.PDF”. 

 

Alle acht woningen in het plangebied zijn over de verschillende 

verdiepingen voorzien van waarneempunten. Een grafische weergave 

van het rekenmodel is opgenomen in figuur 5, Bijlage A. 

 

 

figuur 1 ligging van het plangebied (bron achtergrond: maps.google.com) 

 

 

1.2 Wegverkeer 

Het plangebied ligt binnen de geluidszones van de Brouwerskolkweg 

en de Zeeweg / N200. De nabijgelegen Tetterodeweg is een niet voor 

auto’s toegankelijke weg, met enkele uitzonderingen. Vanwege de 

lage verkeersintensiteit en daarmee de lage geluidsbelasting, is deze 

verder niet meegenomen in het onderzoek. 

 

Het bouwplan ligt binnen de bebouwde kom. In onderstaande tabel 

zijn de primaire gegevens van beide wegen opgenomen. 
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tabel I beschouwde wegen 

wegvak typering 
rijstro-

ken 

breedte 

[m] 

Maximumsnelheid 

[km/u] 

Wegdek 

verharding 

N200 
buiten-

stedelijk 
2 250 50 DAB 

Brouwerskolk-

weg 

buiten- 

stedelijk 
1 250 60 DAB 

 

 

1.3 Railverkeer 

Ten zuiden van het plangebied ligt de spoorverbinding tussen Haarlem 

en Zandvoort. De nieuwe woningen komen binnen de zone van het 

spoor te liggen. 

 

Het spoor is middels de Wet milieubeheer voorzien van 

referentiepunten waarop de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld. 

Ter hoogte van het plangebied liggen twee referentiepunten waardoor 

de geluidsbelasting aldaar direct valt af te lezen uit het geluidregister 

spoor. De ligging van het relevante referentiepunt is in blauw 

aangegeven in figuur 2. De heersende waarde op dat punt bedraagt 

43,9 dB. Dat is ver onder de voorkeursgrenswaarde (van 55 dB) voor 

railverkeer. Hiermee is een significante bijdrage van geluid door rail in 

het plangebied uitgesloten. 

 

 

figuur 2 ligging referentiepunt geluidproductieplafond spoor 

 

 

1.4 Gemeentewerf 

Aanliggend aan het plangebied ligt de gemeentewerf van Gemeente 

Bloemendaal. De geluidsimmissie ten gevolge van de gemeentewerf 

is onderzocht. Hiertoe is de bedrijfssituatie in kaart gebracht en een 

rekenmodel opgesteld. 

 

Aan de noordzijde van de gemeentewerf ligt de milieustraat. Aan deze 

zijde bevindt zich ook aannemer Paape B.V. en een depot van De 

Meerlanden, welke enkel wordt gebruikt ten behoeve van 

containerwissel bij de milieustraat. Aan de zuidkant van de werf ligt het 

hoofdkantoor, enkele opslagloodsen en een steendepot.  

 
De ligging van de onderdelen van de werf is weergegeven in figuur 3. 
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figuur 3 ligging van de onderdelen van de gemeentewerf (bron achtergrond: 

maps.google.com) 
 

Verkeersroute 

In de huidige situatie rijden zowel bezoekers als werknemers over de 

toerit die vanaf de Brouwerskolkweg de monumentale poort van het 

terrein passeert. Deze route loopt ten zuiden van het hoofdgebouw 

richting de milieustraat. In september 2018 zal een nieuwe entree 

worden gerealiseerd die tussen de kantoren en de watertoren langs 

naar de Brouwerskolkweg loopt. Deze toerit zal enkel worden gebruikt 

door werknemers en zal ter hoogte van het huidige hek van de 

terreingrens verbonden worden met de toerit voor bezoekers. Beide 

toeritten worden geasfalteerd. In dit onderzoek gaan wij uit van de 

toekomstige ligging van de toeritten. Een schets van de toekomstige 

situatie is opgenomen in figuur 4. De rode verticale lijn (deels 

gestippeld) geeft de nieuwe poort naar de inrichting aan. Wij zijn er 

vanuit gegaan dat dit de nieuwe grens van de gemeentewerf is. 

 

 

figuur 4 toekomstige ligging van de toerit 
 
 

Indirecte hinder 

In het kader van het Activiteitenbesluit worden alleen activiteiten van 

de gemeentewerf beoordeeld die zich afspelen op het terrein van de 

inrichting. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

moet ook de verkeersaantrekkende werking van een inrichting worden 

beschouwd. Dit betekent dat verkeersbewegingen over de openbare 

weg die zijn toe te schrijven aan de gemeentewerf meegenomen 

dienen te worden in het akoestisch onderzoek. In dit geval betreft het 
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verkeer over de toeritten vanaf de gemeentewerf tot aan de 

Brouwerskolkweg. 

 

De indirecte hinder wordt niet getoetst middels het activiteitenbesluit 

maar op basis van de Circulaire Indirecte Hinder [5] uit 1996. 

Geluidsbelasting van indirecte hinder wordt niet gecumuleerd met 

geluidsbelasting vanwege activiteiten op het terrein van de inrichting.  
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2 Wettelijk kader 

2.1 Inleiding 

Het wettelijk kader rondom de geluidsbelasting vanwege wegverkeer 

en industrielawaai wordt geregeld in de Wet geluidhinder [1].  

 

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer wordt uitgedrukt in Lden 

[dB]. Dit is een dosismaat voor het gewogen gemiddelde 

geluidsniveau per etmaal. 

 

De dosismaat Lden [dB] voor woningen wordt bepaald door het 

energetisch gemiddelde van de volgende waarden: 

▪ het equivalente geluidsniveau LAeq over de dagperiode (07.00 - 

19.00 uur); 

▪ het equivalente geluidsniveau LAeq over de avondperiode (19.00 - 

23.00 uur) vermeerderd met 5 dB; 

▪ het equivalente geluidsniveau LAeq over de nachtperiode (23.00 - 

07.00 uur) vermeerderd met 10 dB. 

 

De geluidsbelasting voor industrielawaai wordt uitgedrukt in 

etmaalwaarde Letm  in [dB(A)].  

 

De dosismaat etmaalwaarde voor woningen wordt bepaald door de 

hoogste van de volgende drie waarden: 

▪ het equivalente geluidsniveau LAeq over de dagperiode ( 07.00-

19.00 uur); 

▪ het equivalente geluidsniveau LAeq over de avondperiode (19.00-

23.00 uur)vermeerderd met 5 dB(A); 

▪ het equivalente geluidsniveau LAeq over de nachtperiode (23.00 - 

07.00 uur) vermeerderd met 10 dB(A). 

 

 

2.2 Wegverkeer 

De regelgeving voor wegverkeerslawaai, is vastgelegd in de Wet 

geluidhinder [1]. In artikel 74 van de Wgh is bepaald dat een weg een 

zone heeft die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende 

breedte aan weerszijden van de weg: 

 

b. in buitenstedelijk gebied: 

 

1 voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken of een of twee 

sporen: 250 meter; 

2 voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken of drie of meer 

sporen: 400 meter; 

3 voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter.… 

 

De geluidszones van de in dit onderzoek beschouwde wegen zijn 

gegeven in tabel I. 

 

Voor de onderstaande wegen is een uitzondering gemaakt. Deze 

wegen hebben geen geluidzone, het betreft dan een weg: 

 

a. die gelegen is binnen een als woonerf aangeduid gebied, of 

b. waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Binnen de geluidzone dient de geluidsbelasting te worden getoetst 

aan de voorkeursgrenswaarde. 

 

De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in Lden [dB]. Dit is een dosismaat 

voor het gewogen gemiddelde geluidsniveau per etmaal. De 

voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai bij nieuw te 

bouwen woningen bedraagt Lden = 48 dB.  
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Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde vindt plaats per weg. Alvorens 

de berekende geluidsbelasting wordt getoetst aan de 

voorkeursgrenswaarde mag, conform artikel art. 110g Wgh, een 

correctie worden toegepast. De hoogte van deze aftrek is aangegeven 

in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 [3]. De 

aftrek is afhankelijk van de ter plaatse als representatief te 

beschouwen snelheid van de lichte motorvoertuigen: 

 

Voor rijsnelheden v < 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. 

 

Een uitzondering die in de Wet Geluidhinder is gemaakt om 

woningbouw in situaties met een hoge geluidsbelasting mogelijk te 

maken is het toepassen van een zogenaamde dove gevel. Een dove 

gevel is een bouwkundige constructie: 

▪ waarin geen te openen delen aanwezig zijn en die een voldoende 

geluidwering heeft (binnenniveau 33 dB); 

▪ waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn 

(bijvoorbeeld een nooduitgang), mits de delen niet direct grenzen 

aan een geluidgevoelige ruimte. 

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan in veel 

gevallen door Burgemeester en Wethouders een hogere grenswaarde 

worden vastgesteld. Het verlenen van een hogere waarde moet nader 

gemotiveerd worden. De ontheffingsgronden zijn in principe 

vastgesteld in het gemeentelijke geluidbeleid. De maximale 

grenswaarde die kan worden verleend is afhankelijk van de situatie en 

is in beginsel voor buitenstedelijke situaties maximaal 53 dB. 

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal onder 

andere onderzoek moeten plaatsvinden naar de geluidwering van de 

betreffende woningen. De eisen met betrekking tot de minimale 

geluidwering van de gevel zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 

[2]. 

2.3 Industrielawaai 

In de VNG richtlijn bedrijven en milieuzonering is voor 

gemeentewerven (afval-inzameldepots) een richtafstand gegeven voor 

geluid van 45 dB(A) op 50 meter afstand. Deze richtafstand is 

gedefinieerd voor een gebied “rustige woonwijk”, welke van 

toepassing is op het plangebied. Uit jurisprudentie blijkt dat deze 

afstand geldt van de gevel van de woning tot de grens van de 

bestemming die milieubelastende functies toelaat.  

 

De afstand tussen de achtergevel van het gebouw publieke werken en 

de grens van de inrichting is ongeveer 10 meter. Echter, de 

milieustraat zelf alsmede de toerit voor vracht- en werkverkeer ligt op 

grotere afstand en wordt bovendien afgeschermd door bebouwing en 

hoogteverschil.  

 

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer) [4]. Hierin zijn onder andere de 

onderstaande grenswaarden gegeven: 

 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de 

in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de 

in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende 

activiteiten, mag op de gevel van woningen van derden en andere 

geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 

 

50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dag); 

45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avond); 

40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nacht). 

 

Het maximaal optredende geluidsniveau mag op de gevel van 

woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet 

meer bedragen dan: 
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70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dag); 

65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avond); 

60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nacht). 

 

De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur opgenomen maximale 

geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op laad- en 

losactiviteiten. 
 

 

2.4 Geluidbeleid Gemeente Bloemendaal 

De Gemeente Bloemendaal kent geen geluidbeleid. Het al dan niet 

toekennen van een hogere grenswaarde zal door een op zich staande 

motivatie dienen te worden vastgesteld. 
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3 Resultaten wegverkeer 

Met behulp van Geomilieu versie 4.30 is de geluidsbelasting op de 

woningen ten gevolge van wegverkeer bepaald. In figuur 6 is het 

rekenmodel grafisch weergegeven. De rekenresultaten zijn 

opgenomen in Bijlage B. 

 

De berekeningen tonen dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor 

wegverkeer alleen door de Brouwerskolkweg wordt overschreden. 

Hogere waarden zijn dus noodzakelijk. De maximale 

ontheffingswaarde van 53 dB voor een buitenstedelijk gebied wordt 

niet overschreden.  

 

Het betreft een overschrijding van maximaal 4 dB op de gevel van 

zowel het gebouw Publieke Werken als bij de geplande nieuwbouw.  

 

Om geluid afkomstig van de Brouwerskolkweg te beperken kan 

overwogen worden om deze te voorzien van stil asfalt in plaats van 

het huidige DAB. Gezien de beperkte omvang van het bouwplan zal 

de aanleg van een dergelijk wegdek niet kosteneffectief zijn.  
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4 Gemeentewerf 

4.1 Representatieve bedrijfssituatie 

Op de gemeentewerf bevindt zich een milieustraat waar afval en 

grondstoffen van de burgers uit de gemeente Bloemendaal worden 

ingenomen.  

 

De gemeentewerf is geopend voor publiek van maandag tot en met 

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en op de zaterdag van 9.00 tot 12.00 

uur. De normale werktijden van het personeel zijn van 7:30 tot 16:30 

uur. 

 

Activiteiten milieustraat 

 

De activiteiten die betrekking hebben op de milieustraat aan de 

noordzijde van het terrein omvatten het inzamelen van bouw- en 

sloopafval, afvalhout, niet composteerbaar bedrijfsafval, groenafval, 

witgoed, bruingoed, metalen, grofvuil, papier en karton, klein chemisch 

afval en enkele andere afvalstromen.  

 

Maatgevend voor de bedrijfssituatie is de doordeweekse dag omdat er 

op de zaterdag geen vrachtverkeer rijdt. Op een normale dag maken 

er tussen 08.00 en 12.00 uur zo’n 140 bezoekers gebruik van de 

milieustraat. Op piekdagen kan dit aantal oplopen tot 160 bezoekers. 

Van deze situatie wordt uitgegaan. Maximaal worden er op een dag 2 

containers gewisseld met behulp van vrachtwagens van bedrijf De 

Meerlanden. Voor het wisselen van de containers wordt per keer 10 

minuten bedrijfstijd van de vrachtwagens in de berekening 

meegenomen. De vrachtwagens staan normaal op het depot van De 

Meerlanden elders geparkeerd. De Meerlanden heeft naast een depot 

ook een perscontainer bij de milieustraat staan. Deze wordt 

gedurende 30 minuten gebruikt voor het samenpersen van afval. 

 

Activiteiten gemeentewerf 

 

Behalve de milieustraat wordt de werf gebruikt voor het parkeren van 

6 tractoren en 12 pickups. Deze verlaten ’s ochtends om 07:30 het 

terrein en komen om 16:00 ’s middags weer terug. Van de 

werknemers komen de meesten tussendoor tweemaal terug voor 

pauze en lunch in de kantine op de werf. Twee tractoren en twee 

pickups komen tussendoor niet terug omdat de werknemers lunchen 

bij de gemeentewerf in Bennebroek. Het in- en uitladen van de 

pickups gebeurt naast de milieustraat in de afscherming van het 

hoofdgebouw. 

 

Zo’n 20 werknemers komen dagelijks met een personenauto van en 

naar werk gereden. De auto’s worden midden op het terrein 

geparkeerd in de parkeervakken, en tevens langs de westzijde van het 

hoofdgebouw. De maximaal toegestane rijsnelheid op het terrein van 

de inrichting bedraagt 15 km/uur. Buiten het terrein van de inrichting 

bedraagt deze 30 km/uur.  

 

Op het terrein van de gemeentewerf worden verschillende materialen 

en objecten opgeslagen, zoals hout, lantaarnpalen, bestrating en 

hekwerk. Aan de kant van de Tetterodeweg is een depot voor bak- en 

straatstenen welke vijfmaal daags worden opgehaald met een pickup 

om elders in de gemeente te worden ingezet. 

 

Eén keer per dag wordt het terrein gedurende een half uur met een 

veegmachine schoongeveegd. Eén keer per dag wordt gedurende 15 

minuten gebruik gemaakt van een heftruck.  
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Aannemer 

 

Op het terrein is tevens aannemer Paape B.V. gesitueerd. De 

werknemers van het aannemersbedrijf arriveren ‘s ochtends tussen 

06.30 en 07.00 uur met 5 personenauto’s welke geparkeerd staan op 

de parkeervakken midden op de werf.Vanaf 07:00 uur vertrekken de 

bedrijfswagens en rond 16:00 uur komen deze weer terug. Het betreft 

1 vrachtwagen, 4 pickups en twee mobiele kranen. De 

werkzaamheden van de aannemer op het terrein van de 

gemeentewerf beperken zich tot het eenmaal daags samenpersen van 

afval in de containers met een kraan. 

 

Relevante bronnen 

 

Berekeningen wijzen uit dat activiteiten rondom de milieustraat, zoals 

het storten van afval, verkeersbewegingen, containerwissel en gebruik 

van de perscontainer, geen relevante akoestische bijdrage leveren op 

de toetspunten. Deze bronnen zijn daarom niet meegenomen in het 

onderzoek. 

 

In tabel I staan de relevante geluidsbronnen behorende bij de 

representatieve bedrijfssituatie. 

 

Incidentele bedrijfssituatie 

 

Gemiddeld wordt eens in de 6 weken het groenafval opgehaald. 

Hierbij rijden er 35 vrachtwagens voor de afvoer. Het laden van de 

vrachtwagens geschiedt met de mobiele kraan. Omdat het een 

uitzonderlijke bedrijfssituatie betreft wordt deze apart beschouwd. Het 

Activiteitenbesluit kent geen incidentele bedrijfssituatie. Het is aan het 

bevoegd gezag of deze situatie bij de representatieve bedrijfssituatie 

wordt beoordeeld of dat voor deze uitzonderlijke situatie 

maatwerkvoorschriften worden opgesteld.  

tabel I Overzicht relevante geluidsbronnen representatieve bedrijfssituatie 

Nr. 

route 
Omschrijving 

geluidsvermogen 

in dB(A) 

aantal 

bewegingen/ 

bedrijfsduur 

dagperiode 

LWAeq LWAmax Dag 

01 auto stationair bij slagboom 82 98 15 min 

M01 personenauto's bezoekers milieustraat 90 98 160 

M02 vrachtwagens gemeentewerf 102 107 2 

M03 personenauto's werknemers 90 98 20 

M04 rijden mobiele kraan 98 102 2 

M05 pickups steendepot 96 100 5 

M06 rijden elektrische heftruck 90 106 1 

M07 pickups gemeente 96 100 32 

M08 Tractoren gemeente 103 108 14 

M09 pickups aannemer 96 100 4 

M10 personenauto's aannemer 90 98 
5 (dag) en 
5 (nacht) 

 

 

 

Voor de berekening van de incidentele bedrijfssituatie zijn de bronnen 

in tabel II opgenomen in het rekenmodel. 
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tabel II Overzicht relevante geluidsbronnen rincidentele bedrijfssituatie 

Nr. 

route 
Omschrijving 

geluidsvermogen 

in dB(A) 

aantal 

bewegingen/ 

bedrijfsduur 

dagperiode 

LWAeq LWAmax Dag 

01 auto stationair bij slagboom 82 98 15 min 

02/03 kraan 104 110 30 min 

M01 personenauto's bezoekers milieustraat 90 98 160 

M02 vrachtwagens gemeentewerf 102 107 37 

M03 personenauto's werknemers 90 98 20 

M04 rijden mobiele kraan 98 102 2 

M05 pickups steendepot 96 100 5 

M06 rijden elektrische heftruck 90 106 1 

M07 pickups gemeente 96 100 32 

M08 Tractoren gemeente 103 108 14 

M09 pickups aannemer 96 100 4 

M10 personenauto's aannemer 90 98 
5 (dag) en 
5 (nacht) 

 

 

4.2 Rekenresultaten 

Op basis van de hiervoor weergegeven representatieve bedrijfssituatie 

en de bijbehorende bronvermogens en bedrijfsduren is een 

rekenmodel opgesteld met behulp van Geomilieu versie 4.30. 

 

De berekende geluidsbelasting op de waarneempunten uit figuur 5 zijn 

opgenomen in Bijlage D. 

 

Representatieve bedrijfssituatie 

 

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij 

de omliggende woningen maximaal LAr,LT = 46 / -- / 21 dB(A) bedraagt 

in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. De grenswaarde van 50 

dB(A) etmaalwaarde wordt niet overschreden. 

 

De meest relevante bijdrage op het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau is afkomstig van de veegmachine en de 

personenauto’s. In tabel VI is de bijdrage analyse gegeven van 

toetspunt 15_C, welke de hoogste geluidsbelasting kent. 

 

De maximaal optredende geluidsniveaus LA,max bedraagt maximaal 68 

/ -- / 55 dB(A) in respectievelijk de dag/avond/nachtperiode. Dit toont 

dat de maximaal optredende geluidsniveaus niet tot overschrijdingen 

leiden. 

 

Incidentele bedrijfssituatie 

 

De rekenresultaten van de incidentele bedrijfssituatie zijn opgenomen 

in Bijlage D. Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau bij de omliggende woningen maximaal LAr,LT = 47 / 

-- / 21 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-/avond- en 
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nachtperiode. Ook in deze situatie is wordt de grenswaarde niet 

overschreden. 

 

De maximaal optredende geluidsniveaus LA,max bedragen maximaal 68 

/ -- / 55 dB(A). Wederom is er geen overtreding van de maximale 

geluidsniveaus uit het Activiteitenbesluit. 

 

 

4.3 Indirecte hinder 

Conform de zogeheten Schrikkelcirculaire [5] is de geluidsbelasting 

berekend ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer op de weg.  

 

De bronnen die in het kader van indirecte hinder zijn meegenomen in 

het onderzoek staan opgenomen in tabel III. In figuur 9 is het 

rekenmodel voor de indirecte hinder grafisch weergegeven. 

 

Resultaten 

 

De resultaten van de berekeningen aan indirecte hinder zijn 

opgenomen in Bijlage D. Uit de resultaten blijkt dat het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de omliggende woningen 

maximaal LAr,LT = 51 / -- / 31 dB(A) bedraagt in respectievelijk de 

dag/avond/nachtperiode.  

 

De berekende waarden liggen maximaal 1 dB(A) boven de in de 

circulaire genoemde voorkeursgrenswaarde (LAetmaal = 50 dB(A)). Deze 

overschrijding vindt plaats op één enkel toetspunt (09_A). Vanwege de 

minimale overschrijding is het aannemelijk dat de 

verkeersaantrekkende werking niet tot grote hinder bij de woningen zal 

leiden.  

 

tabel III Overzicht relevante geluidsbronnen indirecte hinder 

Nr. 

route 
Omschrijving 

geluidsvermogen 

in dB(A) 

aantal 

bewegingen/ 

bedrijfsduur 

dagperiode 

LWAeq LWAmax Dag 

M01 vrachtwagens gemeentewerf 102 107 2 

M02 Tractoren gemeente 103 108 14 

M03 Pickups 96 100 36 

M04 personenauto's bezoekers milieustraat 90 98 180 

M05 personenauto's 90 98 180 

M06 Pickups steendepot 96 100 5 

M07 rijden mobiele kraan 98 102 2 

M08 personenauto's 90 98 
5 (dag) en 
5 (nacht) 
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5 Conclusie 

In opdracht van De Brouwerskolk B.V. heeft M+P onderzoek verricht 

naar de transformatie van een kantoorgebouw en de projectie van vier 

nieuwbouwwoningen aan de Brouwerskolkweg 2 te Overveen. Om 

woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is een 

bestemmingswijziging noodzakelijk. Dit rapport dient ter ondersteuning 

van de omgevingsaanvraag voor wijziging van de bestemming. 

 

Het plangebied is mogelijk geluidsbelast vanwege railverkeer, 

wegverkeer en de naastgelegen gemeentewerf. 

 

Wat betreft railverkeer vindt geen overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde plaats. Ter plaatse van het plangebied is in het 

kader van de systematiek van geluidproductieplafonds een 

referentiepunt vastgesteld. Uit het geluidregister spoor kan worden 

afgelezen dat de heersende geluidsbelasting in het gebied met 44 dB 

ruim onder de grenswaarde ligt. 

 

De nieuwe woningen liggen binnen de zone van de Brouwerskolkweg 

en de N200. Berekeningen tonen aan dat de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB alleen wordt overschreden door de Brouwerskolkweg met 

maximaal 4 dB. De maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk 

gebied wordt niet overschreden. Voor het bouwplan zijn hogere 

grenswaarden nodig. Het treffen van geluidsreducerende maatregelen 

bij de weg zijn, gezien de omvang van het bouwplan, niet doelmatig. 

Daarbij komt dat deze de totale overschrijding niet volledig weg zullen 

nemen. 

 

Tot slot is de geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van de 

naastliggende gemeentewerf onderzocht. De woningen liggen binnen 

de VNG-richtafstand van 50 m. De indeling van de gemeentewerf is 

gunstig voor wat betreft de geluidsemissie. Relevant voor de 

geluidsbelasting op de woningen zijn vooral veegmachine en de 

verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting. Echter, er wordt 

voldaan aan de standaardvoorschriften uit het Acitiviteitenbesluit. 

 

Met betrekking tot indirecte hinder vanwege de verkeersaantrekkende 

werking van de gemeentewerf kan geconcludeerd worden dat met een 

overschrijding van 1 dB op de streefwaarde geen grote hinder zal 

worden ervaren ter plaatse van de nieuwe woningen. 



 

M+P.STPRO6.17.01.1 | 8 januari 2018 18 

6 Literatuurlijst 

[1] Wet geluidhinder, Staatsblad 99 van 16 februari 1979 tot en met de 

wijziging Staatsblad 131 2017 van 17 maart 2017;  

[2] Bouwbesluit 2012, Staatsblad 416 van 29 augustus 2011 tot en met 

de wijziging Staatsblad 425 van 12 november 2015; 

[3] Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, nr. IENM/BSK-2012/37333,  

Staatscourant 11810 van 12 juni 2012 tot en met de wijziging van 17 

juni 2015, Staatscourant 2015,16753; 

[4] Activiteitenbesluit milieubeheer (Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer), Staatsblad 415 van 19 oktober 2007, 

inclusief de wijzigingen tot en met Staatsblad 387 van 13 oktober 

2015; 

[5] Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de 

inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op 

basis van de Wet milieubeheer (Circulaire indirecte hinder), 29 februari 

1996.  



 

M+P.STPRO6.17.01.1 | 8 januari 2018 19 

 

  

 
Bijlage A  

 

 Figuren  
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figuur 5 waarneempunten 
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figuur 6 rekenmodel wegverkeer 
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figuur 7 rekenmodel gemeentewerf – representatieve bedrijfssituatie 
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figuur 8 rekenmodel gemeentewerf - incidentele bedrijfssituatie 
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figuur 9 rekenmodel gemeentewerf - indirecte hinder 
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Bijlage B  

 

 Rekenresultaten wegverkeer  
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14_A Nieuwbouw woning 2 voorgevel 1,50 - 47 -

14_B Nieuwbouw woning 2 voorgevel 4,50 41 52 -

14_C Nieuwbouw woning 2 voorgevel 7,50 42 52 -

15_A Nieuwbouw woning 2 achtergevel 1,50 41 - -

15_B Nieuwbouw woning 2 achtergevel 4,50 40 - -

15_C Nieuwbouw woning 2 achtergevel 7,50 41 - -

16_A Nieuwbouw woning 3 voorgevel 1,50 - 47 -

16_B Nieuwbouw woning 3 voorgevel 4,50 42 52 -

16_C Nieuwbouw woning 3 voorgevel 7,50 42 52 -

17_A Nieuwbouw woning 3 achtergevel 1,50 41 - -

17_B Nieuwbouw woning 3 achtergevel 4,50 40 - -

17_C Nieuwbouw woning 3 achtergevel 7,50 41 - -

18_A Nieuwbouw woning 4 voorgevel 1,50 - 46 -

18_B Nieuwbouw woning 4 voorgevel 4,50 42 52 -

18_C Nieuwbouw woning 4 voorgevel 7,50 42 52 -

19_A Nieuwbouw woning 4 zijgevel 1,50 - - -

19_B Nieuwbouw woning 4 zijgevel 4,50 - 47 -

19_C Nieuwbouw woning 4 zijgevel 7,50 - 48 -

20_A Nieuwbouw woning 4 achtergevel 1,50 41 - -

20_B Nieuwbouw woning 4 achtergevel 4,50 40 - -

20_C Nieuwbouw woning 4 achtergevel 7,50 41 - -

M+P.STPRO6.17.01 - Rekenresultaten wegverkeer versie

L den [dB], na 

aftrek, 

buitenstedelijk 

L den [dB], na 

aftrek, 

buitenstedelijk 

omschrijving N200

Brouwerskolkw

eg

01_A woning 1 voorgevel 1,50 42 51 -

01_B woning 1 voorgevel 4,50 43 52 -

02_A woning 1 zijgevel 1,50 - 46 -

02_B woning 1 zijgevel 4,50 - 48 -

03_A woning 1 achtergevel 1,50 42 - -

03_B woning 1 achtergevel 4,50 42 - -

03_C woning 1 achtergevel 7,50 42 - -

04_A woning 2 voorgevel 1,50 44 50 -

04_B woning 2 voorgevel 4,50 45 52 -

05_A woning 2 achtergevel 1,50 43 - -

05_B woning 2 achtergevel 4,50 43 - -

05_C woning 2 achtergevel 7,50 44 - -

06_A woning 3 voorgevel 1,50 43 50 -

06_B woning 3 voorgevel 4,50 44 52 -

07_A woning 3 achtergevel 1,50 43 - -

07_B woning 3 achtergevel 4,50 42 - -

07_C woning 3 achtergevel 7,50 43 - -

08_A woning 4 voorgevel 1,50 44 50 -

08_B woning 4 voorgevel 4,50 45 52 -

09_A woning 4 zijgevel 1,50 47 46 -

09_B woning 4 zijgevel 4,50 48 48 -

10_A woning 4 achtergevel 1,50 45 - -

10_B woning 4 achtergevel 4,50 45 - -

10_C woning 4 achtergevel 7,50 46 - -

11_A Nieuwbouw woning 1 voorgevel 1,50 - 48 -

11_B Nieuwbouw woning 1 voorgevel 4,50 41 51 -

11_C Nieuwbouw woning 1 voorgevel 7,50 41 52 -

12_A Nieuwbouw woning 1 zijgevel 1,50 - 44 -

12_B Nieuwbouw woning 1 zijgevel 4,50 - 47 -

12_C Nieuwbouw woning 1 zijgevel 7,50 - 48 -

13_A Nieuwbouw woning 1 achtergevel 1,50 41 - -

13_B Nieuwbouw woning 1 achtergevel 4,50 40 - -

13_C Nieuwbouw woning 1 achtergevel 7,50 41 - -

wnp

hoogte 

[m] L cum (L *VL)
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Bijlage C  

 

 Invoergegevens industriemodel  
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lijst van mobiele bronnen representatieve bedrijfssituatie 

 

id omschrijving mobiele bron X-1 Y-1 M-1 H-1 snelheid aantal(D) aantal(A) aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k LwrTot 

M01 personenauto's bezoekers milieustraat 101227,6 489713,1 -3 0,75 10 160 -- -- 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

M02 vrachtwagens gemeentewerf 101226,8 489748 -3 1 10 2 -- -- 66,1 78,3 90,5 90,4 96,4 97,2 94,8 90 80,3 102,05 

M03 personenauto's werknemers 101227,7 489713,2 -3 0,75 10 20 -- -- 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

M04 rijden mobiele kraan 101227,6 489712,9 -5 1 5 2 -- -- 57,1 72 81,7 88,7 91,7 93,8 91 84,1 74 98,01 

M05 pickups steendepot 101128,2 489701,6 -3 0,75 10 5 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M06 rijden elektrische heftruck 101134,3 489747,2 -3 0,75 5 1 -- -- 48 59 69 76 81 82 86 83 73 89,78 

M07 pickups gemeente 101135,3 489746,2 -3 1 10 32 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M08 Tractoren gemeente 101134,1 489841,1 -3 1,5 10 14 -- -- 57,7 69,4 86,6 88,4 93,5 99,4 98,5 88,1 80,8 103 

M09 pickups aannemer 101135,7 489840,3 -5 1 10 4 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M10 personenauto's aannemer 101135,4 489841,1 -5 1 15 5 -- 5 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

 

 

 

lijst van puntbronnen representatieve bedrijfssituatie 

 

Naam Omschr. X Y Mv H Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) 

1 auto stationair bij slagboom 101219,6 489713,3 -3 0,75 0 360 48,5 63,5 67,5 68,5 73,5 78,5 75,5 70,5 67,5 82,06 0,25 -- -- 
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lijst van mobiele bronnen incidentele bedrijfssituatie 

 

id omschrijving mobiele bron X-1 Y-1 M-1 H-1 snelheid aantal(D) aantal(A) aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k LwrTot 

M01 personenauto's bezoekers milieustraat 101227,6 489713,1 -3 0,75 10 160 -- -- 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

M02 vrachtwagens gemeentewerf 101226,8 489748 -3 1 10 37 -- -- 66,1 78,3 90,5 90,4 96,4 97,2 94,8 90 80,3 102,05 

M03 personenauto's werknemers 101227,7 489713,2 -3 0,75 10 20 -- -- 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

M04 rijden mobiele kraan 101227,6 489712,9 -5 1 5 2 -- -- 57,1 72 81,7 88,7 91,7 93,8 91 84,1 74 98,01 

M05 pickups steendepot 101128,2 489701,6 -3 0,75 10 5 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M06 rijden elektrische heftruck 101134,3 489747,2 -3 0,75 5 1 -- -- 48 59 69 76 81 82 86 83 73 89,78 

M07 pickups gemeente 101135,3 489746,2 -3 1 10 32 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M08 Tractoren gemeente 101134,1 489841,1 -3 1,5 10 14 -- -- 57,7 69,4 86,6 88,4 93,5 99,4 98,5 88,1 80,8 103 

M09 pickups aannemer 101135,7 489840,3 -5 1 10 4 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M10 personenauto's aannemer 101135,4 489841,1 -5 1 15 5 -- 5 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

 

 

lijst van puntbronnen incidentele bedrijfssituatie 

 

Naam Omschr. X Y Mv H Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) 

1 auto stationair bij slagboom 101219,6 489713,3 -3 0,75 0 360 48,5 63,5 67,5 68,5 73,5 78,5 75,5 70,5 67,5 82,06 0,25 -- -- 

2 kraan 101204,4 489827,9 -4,3 1,5 0 360 58 81 89 91 96 98 98 95 88 103,54 0,5 -- -- 

3 kraan 101189,1 489837,2 -4,89 1,5 0 360 58 81 89 91 96 98 98 95 88 103,54 0,5 -- -- 
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lijst van mobiele bronnen indirecte hinder 

 

id omschrijving mobiele bron X-1 Y-1 M-1 H-1 snelheid aantal(D) aantal(A) aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k LwrTot 

M01 vrachtwagens gemeentewerf 101261,7 489738,7 -3 1 25 2 -- -- 66,1 78,3 90,5 90,4 96,4 97,2 94,8 90 80,3 102,05 

M02 Tractoren gemeente 101261,5 489738,7 -3 1,5 25 14 -- -- 57,7 69,4 86,6 88,4 93,5 99,4 98,5 88,1 80,8 103 

M03 Pickups 101261,1 489738,3 -3 1 25 36 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M04 personenauto's bezoekers milieustraat 101236,7 489709,6 -3 0,75 25 180 -- -- 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

M05 personenauto's 101328,1 489714,3 0 0,75 25 180 -- -- 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

M06 Pickups steendepot 101239,5 489710,6 -3 1 25 5 -- -- 77,3 84,3 79,6 82,7 84,7 87,1 91,5 89,5 84,5 96,01 

M07 rijden mobiele kraan 101261,5 489738,9 -3 0,75 5 2 -- -- 57,1 72 81,7 88,7 91,7 93,8 91 84,1 74 98,01 

M08 personenauto's 101263,2 489743,1 -3 0,75 25 5 -- 5 56,5 71,5 75,5 76,5 81,5 86,5 83,5 78,5 75,5 90,06 

 

lijst van schermen (alle modellen) 

 

id omschrijving scherm X-1 Y-1 M-1 H-1 Cp Refl L 63 Refl L250 Refl L 1k Refl L 4k Refl R 63 Refl R250 Refl R 1k Refl R 4k Refl R 8k 

1 nok hoofdgebouw 101138,6 489723,1 6 -3 0 dB 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 nog loods 101177,2 489698 6 -3 0 dB 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

3 nog loods 101117,2 489740,1 6 -3 0 dB 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

tabel IV lijst van waarneempunten 

Naam Omschr. X Y Maaiveld Gevel Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F 

1 woning 1 voorgevel 101274,2 489689,1 0 Ja 1,5 4,5 -- -- -- -- 
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Naam Omschr. X Y Maaiveld Gevel Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F 

2 woning 1 zijgevel 101266,6 489689,2 0 Ja 1,5 4,5 -- -- -- -- 

3 woning 1 achtergevel 101263 489695,1 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

4 woning 2 voorgevel 101278,8 489700 0 Ja 1,5 4,5 -- -- -- -- 

5 woning 2 achtergevel 101269,4 489705,3 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

6 woning 3 voorgevel 101283,6 489708,8 0 Ja 1,5 4,5 -- -- -- -- 

7 woning 3 achtergevel 101274,7 489714,8 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

8 woning 4 voorgevel 101290,3 489719,2 0 Ja 1,5 4,5 -- -- -- -- 

9 woning 4 zijgevel 101286,8 489725,7 0 Ja 1,5 4,5 -- -- -- -- 

10 woning 4 achtergevel 101279,1 489724,9 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

11 Nieuwbouw woning 1 voorgevel 101256,9 489658,1 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

12 Nieuwbouw woning 1 zijgevel 101250,2 489659,2 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

13 Nieuwbouw woning 1 achtergevel 101246,5 489664,1 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

14 Nieuwbouw woning 2 voorgevel 101260,1 489664,1 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

15 Nieuwbouw woning 2 achtergevel 101249,6 489669,7 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

16 Nieuwbouw woning 3 voorgevel 101264,5 489672,4 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

17 Nieuwbouw woning 3 achtergevel 101254 489678 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

18 Nieuwbouw woning 4 voorgevel 101267,7 489678,3 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 

19 Nieuwbouw woning 4 zijgevel 101263,8 489683,8 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 
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Naam Omschr. X Y Maaiveld Gevel Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F 

20 Nieuwbouw woning 4 achtergevel 101257,1 489683,7 -3 Ja 1,5 4,5 7,5 -- -- -- 
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Bijlage D  

 

 Rekenresultaten industriemodel  
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tabel V Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau representatieve bedrijfssituatie 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A 1,5 23 -- -1,17 23 

01_B 4,5 24,51 -- 0,26 24,51 

02_A 1,5 39 -- 9,91 39 

02_B 4,5 41,18 -- 13,03 41,18 

03_A 1,5 41,26 -- 17 41,26 

03_B 4,5 43,48 -- 19,19 43,48 

03_C 7,5 44,69 -- 20,75 44,69 

04_A 1,5 21,68 -- -1,64 21,68 

04_B 4,5 23,22 -- -0,31 23,22 

05_A 1,5 41,17 -- 18,18 41,17 

05_B 4,5 42,98 -- 19,91 42,98 

05_C 7,5 43,99 -- 20,92 43,99 

06_A 1,5 21,41 -- -1,67 21,41 

06_B 4,5 22,92 -- -0,3 22,92 

07_A 1,5 40,96 -- 18,22 40,96 

07_B 4,5 42,61 -- 19,92 42,61 

07_C 7,5 43,64 -- 20,87 43,64 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

08_A 1,5 21,66 -- -1,33 21,66 

08_B 4,5 22,97 -- -0,02 22,97 

09_A 1,5 28,85 -- 8,37 28,85 

09_B 4,5 30,22 -- 9,56 30,22 

10_A 1,5 40,71 -- 18,17 40,71 

10_B 4,5 42,21 -- 19,81 42,21 

10_C 7,5 43,25 -- 20,75 43,25 

11_A 1,5 24,62 -- 0,51 24,62 

11_B 4,5 25,81 -- 1,35 25,81 

11_C 7,5 27,92 -- 3,93 27,92 

12_A 1,5 38 -- 8,59 38 

12_B 4,5 39,93 -- 9,31 39,93 

12_C 7,5 41,09 -- 10,91 41,09 

13_A 1,5 40,81 -- 13,17 40,81 

13_B 4,5 44,86 -- 17,09 44,86 

13_C 7,5 46,07 -- 20,01 46,07 

14_A 1,5 24,15 -- 0,09 24,15 

14_B 4,5 25,06 -- 0,17 25,06 
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Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

14_C 7,5 27,01 -- 2,66 27,01 

15_A 1,5 40,88 -- 14,72 40,88 

15_B 4,5 45,06 -- 18,21 45,06 

15_C 7,5 46,27 -- 21,02 46,27 

16_A 1,5 24,38 -- 0,16 24,38 

16_B 4,5 25,7 -- 1,36 25,7 

16_C 7,5 27,79 -- 3,76 27,79 

17_A 1,5 40,77 -- 14,59 40,77 

17_B 4,5 43,16 -- 16,45 43,16 

17_C 7,5 44,42 -- 19,08 44,42 

18_A 1,5 23,09 -- -0,83 23,09 

18_B 4,5 24,81 -- 0,44 24,81 

18_C 7,5 26,85 -- 2,62 26,85 

19_A 1,5 37,73 -- 14,96 37,73 

19_B 4,5 41,9 -- 19,5 41,9 

19_C 7,5 43,35 -- 21,46 43,35 

20_A 1,5 40,84 -- 15,21 40,84 

20_B 4,5 43,21 -- 17,36 43,21 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

20_C 7,5 44,51 -- 19,66 44,51 
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tabel VI Bijdrage analyse toetspunt 15_C, LA,LT 

Naam Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal 

15_C Nieuwbouw woning 2 achtergevel 46,27 -- 21,02 46,27 

O01 veegmachine 41,34 -- -- 41,34 

M01 personenauto's bezoekers milieustraat 41,07 -- -- 41,07 

M08 Tractoren gemeente 37,08 -- -- 37,08 

M05 pickups steendepot 35,73 -- -- 35,73 

M07 Pickups gemeente 33,59 -- -- 33,59 

M03 personenauto's werknemers 32,05 -- -- 32,05 

M04 rijden mobiele kraan 31,14 -- -- 31,14 

M09 pickups aannemer 28,95 -- -- 28,95 

M02 vrachtwagens gemeentewerf 27,59 -- -- 27,59 

1 auto stationair bij slagboom 24,17 -- -- 24,17 

M06 rijden elektrische heftruck 23,32 -- -- 23,32 

M10 personenauto's aannemer 19,26 -- 21,02 31,02 
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tabel VII Maximaal optredende geluidsniveaus representatieve bedrijfssituatie 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A 1,5 40,76 -- 29,24 

01_B 4,5 42,82 -- 31,82 

02_A 1,5 60,73 -- 40,56 

02_B 4,5 63,61 -- 43,09 

03_A 1,5 60,55 -- 50,23 

03_B 4,5 62,9 -- 52,41 

03_C 7,5 63,23 -- 52,9 

04_A 1,5 38,91 -- 29,18 

04_B 4,5 41,32 -- 31,87 

05_A 1,5 60,7 -- 50,39 

05_B 4,5 63,27 -- 53,1 

05_C 7,5 63,24 -- 53,35 

06_A 1,5 39,12 -- 29,37 

06_B 4,5 41,57 -- 32,08 

07_A 1,5 60,99 -- 50,65 

07_B 4,5 63,47 -- 53,41 

07_C 7,5 63,44 -- 53,55 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

08_A 1,5 39,24 -- 29,82 

08_B 4,5 41,71 -- 32,47 

09_A 1,5 50,59 -- 39,45 

09_B 4,5 52,96 -- 41,96 

10_A 1,5 61,2 -- 50,72 

10_B 4,5 63,63 -- 53,48 

10_C 7,5 63,6 -- 53,6 

11_A 1,5 44,98 -- 35,58 

11_B 4,5 46,16 -- 36,68 

11_C 7,5 48,81 -- 39,43 

12_A 1,5 64,15 -- 44,32 

12_B 4,5 66,49 -- 43,1 

12_C 7,5 66,41 -- 45,19 

13_A 1,5 64,01 -- 49,07 

13_B 4,5 68,06 -- 52,55 

13_C 7,5 67,96 -- 54,2 

14_A 1,5 42,35 -- 33,6 

14_B 4,5 45,01 -- 33,54 
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Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

14_C 7,5 45,5 -- 35,94 

15_A 1,5 62,8 -- 49,52 

15_B 4,5 67,29 -- 53,23 

15_C 7,5 67,39 -- 54,68 

16_A 1,5 43,21 -- 32,43 

16_B 4,5 44,45 -- 34,99 

16_C 7,5 46,4 -- 37,15 

17_A 1,5 62,7 -- 48,01 

17_B 4,5 65,65 -- 50,37 

17_C 7,5 65,79 -- 51,51 

18_A 1,5 41,11 -- 30,33 

18_B 4,5 44,61 -- 32,51 

18_C 7,5 44,93 -- 34,72 

19_A 1,5 58,38 -- 48,12 

19_B 4,5 63,26 -- 52,98 

19_C 7,5 64,02 -- 54,09 

20_A 1,5 62,55 -- 48,65 

20_B 4,5 65,48 -- 51,08 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

20_C 7,5 65,63 -- 52 
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tabel VIII Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau incidentele bedrijfssituatie 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A 1,5 24,85 -- -1,17 24,85 

01_B 4,5 26,2 -- 0,26 26,2 

02_A 1,5 39,6 -- 9,91 39,6 

02_B 4,5 41,87 -- 13,03 41,87 

03_A 1,5 42,64 -- 17 42,64 

03_B 4,5 44,87 -- 19,19 44,87 

03_C 7,5 46,23 -- 20,75 46,23 

04_A 1,5 23,81 -- -1,64 23,81 

04_B 4,5 25,11 -- -0,31 25,11 

05_A 1,5 42,86 -- 18,18 42,86 

05_B 4,5 44,67 -- 19,91 44,67 

05_C 7,5 45,75 -- 20,92 45,75 

06_A 1,5 23,66 -- -1,67 23,66 

06_B 4,5 24,94 -- -0,3 24,94 

07_A 1,5 42,78 -- 18,22 42,78 

07_B 4,5 44,44 -- 19,92 44,44 

07_C 7,5 45,5 -- 20,87 45,5 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

08_A 1,5 23,94 -- -1,33 23,94 

08_B 4,5 25,12 -- -0,02 25,12 

09_A 1,5 31,79 -- 8,37 31,79 

09_B 4,5 33,17 -- 9,56 33,17 

10_A 1,5 42,61 -- 18,17 42,61 

10_B 4,5 44,15 -- 19,81 44,15 

10_C 7,5 45,22 -- 20,75 45,22 

11_A 1,5 26,12 -- 0,51 26,12 

11_B 4,5 27,15 -- 1,35 27,15 

11_C 7,5 29,32 -- 3,93 29,32 

12_A 1,5 38,49 -- 8,59 38,49 

12_B 4,5 40,2 -- 9,31 40,2 

12_C 7,5 41,39 -- 10,91 41,39 

13_A 1,5 41,45 -- 13,17 41,45 

13_B 4,5 45,48 -- 17,09 45,48 

13_C 7,5 46,9 -- 20,01 46,9 

14_A 1,5 25,68 -- 0,09 25,68 

14_B 4,5 26,48 -- 0,17 26,48 
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Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

14_C 7,5 28,43 -- 2,66 28,43 

15_A 1,5 41,59 -- 14,72 41,59 

15_B 4,5 45,74 -- 18,21 45,74 

15_C 7,5 47,21 -- 21,02 47,21 

16_A 1,5 25,99 -- 0,16 25,99 

16_B 4,5 27,39 -- 1,36 27,39 

16_C 7,5 29,47 -- 3,76 29,47 

17_A 1,5 41,63 -- 14,59 41,63 

17_B 4,5 43,99 -- 16,45 43,99 

17_C 7,5 45,48 -- 19,08 45,48 

18_A 1,5 24,93 -- -0,83 24,93 

18_B 4,5 26,45 -- 0,44 26,45 

18_C 7,5 28,47 -- 2,62 28,47 

19_A 1,5 39,43 -- 14,96 39,43 

19_B 4,5 43,88 -- 19,5 43,88 

19_C 7,5 45,58 -- 21,46 45,58 

20_A 1,5 41,82 -- 15,21 41,82 

20_B 4,5 44,28 -- 17,36 44,28 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

20_C 7,5 45,8 -- 19,66 45,8 

 
  



 

M+P.STPRO6.17.01.1 | 8 januari 2018 41 

tabel IX Maximaal optredende geluidsniveaus incidentele bedrijfssituatie 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

01_A 1,5 40,76 -- 29,24 

01_B 4,5 42,82 -- 31,82 

02_A 1,5 60,73 -- 40,56 

02_B 4,5 63,61 -- 43,09 

03_A 1,5 60,55 -- 50,23 

03_B 4,5 62,9 -- 52,41 

03_C 7,5 63,23 -- 52,9 

04_A 1,5 38,91 -- 29,18 

04_B 4,5 41,32 -- 31,87 

05_A 1,5 60,7 -- 50,39 

05_B 4,5 63,27 -- 53,1 

05_C 7,5 63,24 -- 53,35 

06_A 1,5 39,12 -- 29,37 

06_B 4,5 41,57 -- 32,08 

07_A 1,5 60,99 -- 50,65 

07_B 4,5 63,47 -- 53,41 

07_C 7,5 63,44 -- 53,55 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

08_A 1,5 39,24 -- 29,82 

08_B 4,5 41,71 -- 32,47 

09_A 1,5 50,59 -- 39,45 

09_B 4,5 52,96 -- 41,96 

10_A 1,5 61,2 -- 50,72 

10_B 4,5 63,63 -- 53,48 

10_C 7,5 63,6 -- 53,6 

11_A 1,5 44,98 -- 35,58 

11_B 4,5 46,16 -- 36,68 

11_C 7,5 48,81 -- 39,43 

12_A 1,5 64,15 -- 44,32 

12_B 4,5 66,49 -- 43,1 

12_C 7,5 66,41 -- 45,19 

13_A 1,5 64,01 -- 49,07 

13_B 4,5 68,06 -- 52,55 

13_C 7,5 67,96 -- 54,2 

14_A 1,5 42,35 -- 33,6 

14_B 4,5 45,01 -- 33,54 
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Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

14_C 7,5 45,5 -- 35,94 

15_A 1,5 62,8 -- 49,52 

15_B 4,5 67,29 -- 53,23 

15_C 7,5 67,39 -- 54,68 

16_A 1,5 43,21 -- 32,43 

16_B 4,5 44,45 -- 34,99 

16_C 7,5 46,4 -- 37,15 

17_A 1,5 62,7 -- 48,01 

17_B 4,5 65,65 -- 50,37 

17_C 7,5 65,79 -- 51,51 

18_A 1,5 41,11 -- 30,33 

18_B 4,5 44,61 -- 32,51 

18_C 7,5 44,93 -- 34,72 

19_A 1,5 58,38 -- 48,12 

19_B 4,5 63,26 -- 52,98 

19_C 7,5 64,02 -- 54,09 

20_A 1,5 62,55 -- 48,65 

20_B 4,5 65,48 -- 51,08 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht 

20_C 7,5 65,63 -- 52 
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tabel X Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau indirecte hinder 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

01_A 1,5 35,49 -- 15,49 35,49 

01_B 4,5 38,33 -- 18,65 38,33 

02_A 1,5 34,1 -- 19 34,1 

02_B 4,5 36,58 -- 22,08 36,58 

03_A 1,5 40,93 -- 25,93 40,93 

03_B 4,5 42,62 -- 28,23 42,62 

03_C 7,5 42,53 -- 29,49 42,53 

04_A 1,5 38,98 -- 18,51 38,98 

04_B 4,5 41,26 -- 21,4 41,26 

05_A 1,5 43,06 -- 27,33 43,06 

05_B 4,5 44,36 -- 29,22 44,36 

05_C 7,5 44,24 -- 29,96 44,24 

06_A 1,5 40,49 -- 20,13 40,49 

06_B 4,5 41,82 -- 22,19 41,82 

07_A 1,5 45,02 -- 28,06 45,02 

07_B 4,5 45,45 -- 29,56 45,45 

07_C 7,5 45,25 -- 30,19 45,25 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

08_A 1,5 45,98 -- 25,94 45,98 

08_B 4,5 46,08 -- 26,16 46,08 

09_A 1,5 50,9 -- 30,92 50,9 

09_B 4,5 50,47 -- 30,65 50,47 

10_A 1,5 49,06 -- 30,45 49,06 

10_B 4,5 49,04 -- 31,2 49,04 

10_C 7,5 48,47 -- 31,4 48,47 

11_A 1,5 29,59 -- 11,87 29,59 

11_B 4,5 33,81 -- 14,93 33,81 

11_C 7,5 35,71 -- 17,22 35,71 

12_A 1,5 29,55 -- 17,24 29,55 

12_B 4,5 30,8 -- 17,96 30,8 

12_C 7,5 32,4 -- 19,64 32,4 

13_A 1,5 35,79 -- 22,08 35,79 

13_B 4,5 39,62 -- 25,87 39,62 

13_C 7,5 40,56 -- 28,61 40,56 

14_A 1,5 29,17 -- 11,33 29,17 

14_B 4,5 34,43 -- 15,15 34,43 
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Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

14_C 7,5 36,2 -- 17,38 36,2 

15_A 1,5 36,34 -- 23,41 36,34 

15_B 4,5 40,51 -- 26,94 40,51 

15_C 7,5 41,18 -- 29,56 41,18 

16_A 1,5 27,21 -- 10,46 27,21 

16_B 4,5 36,36 -- 16,81 36,36 

16_C 7,5 37,75 -- 18,81 37,75 

17_A 1,5 37,56 -- 23,45 37,56 

17_B 4,5 39,77 -- 25,38 39,77 

17_C 7,5 40,1 -- 27,72 40,1 

18_A 1,5 26,07 -- 9,42 26,07 

18_B 4,5 37,53 -- 17,71 37,53 

18_C 7,5 38,49 -- 19,3 38,49 

19_A 1,5 34,64 -- 23,34 34,64 

19_B 4,5 39,9 -- 27,95 39,9 

19_C 7,5 40,15 -- 29,81 40,15 

20_A 1,5 38,42 -- 24,05 38,42 

20_B 4,5 40,81 -- 26,32 40,81 

Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

20_C 7,5 40,9 -- 28,31 40,9 
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INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding 

 

De gemeente Bloemendaal is voornemens het perceel langs de Brouwerskolkweg 2 in Overveen (gemeente 

Bloemendaal) de nieuwe bestemming ‘wonen’ te geven en het perceel vervolgens te verkopen. Na de 

verkoop zal het bestaande monumentale pand worden verbouwd tot appartementen. Tevens wordt er een 

nieuw gebouw bijgebouwd. Voor de voorbereiding van het bestemmingsplan van de Brouwerskolkweg is in 

2013 al een Natuurtoets uitgevoerd. Dit onderzoek is inmiddels gedateerd. De gemeente heeft daarom aan 

Witteveen+Bos gevraagd een nieuw ecologisch onderzoek in de vorm van een Natuurtoets uit te voeren.  

 

 

1.2 Doel 

 

In de Natuurtoets wordt bepaald of de aanleg en het gebruik van de nieuwe bestemming ‘Brouwerskolkweg 

2 in Overveen’ effecten hebben op de volgende bestaande natuurwaarden in en rond het plangebied: 

- Natura 2000 (Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming); 

- Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten en andere nationaal beschermde soorten (Wet natuurbescherming - 

soortenbescherming); 

- Natuurnetwerk Nederland (Provinciaal beleid). 

 

In de toets wordt ook bepaald welke vervolgstappen eventueel nodig zijn. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 omvat een beschrijving van het plangebied en de voorgenomen activiteiten. Hoofdstuk 3 

behandelt het toetsingskader voor de Wet natuurbescherming en het provinciale natuurbeleid. In hoofdstuk 

4 is vervolgens een Voortoets uitgewerkt met betrekking tot gebiedsbescherming binnen de Wet 

natuurbescherming. Daarop volgend is in hoofdstuk 5 een Soortenbeschermingstoets (Wet 

natuurbescherming) uitgewerkt. In hoofdstuk 6 vindt de toetsing en beoordeling in relatie tot het provinciale 

natuurbeleid plaats (Natuurnetwerk Nederland en Weidevogelleefgebieden). In hoofdstuk 7 zijn de conclusie 

uit hoofdstukken 4, 5 en 6 samengevat. Tot slot is in hoofdstuk 8 de geraadpleegde literatuur weergegeven.  
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PLANGEBIED EN VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 

 

 

2.1 Plangebied 

 

Het perceel van de Brouwerskolkweg 2 ligt in het westelijke deel van de plaats Overveen (gemeente 

Bloemendaal), in de provincie Noord-Holland. Het plangebied en de omgeving liggen op een aantal oude 

duinen en bestaan uit een afwisseling tussen gebouwen, wegen, parkeerplaatsen, bossen en struwelen. 

Direct ten westen van het plangebied ligt een milieustraat (afbeelding 2.1). Het plangebied is aan het westen, 

zuiden en noorden omsloten (op minimaal 75 m afstand) door het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. 

 

 

Afbeelding 2.1 Indicatie van het plangebied (rode arcering) ten opzichte van de omgeving 
 

 
 

 

2.2 Voorgenomen activiteiten 

 

Nadat de wijziging van het bestemmingplan definitief is, verkoopt de gemeente Bloemendaal het perceel 

aan de Brouwerskolkweg 2. Het perceel wordt verkocht aan een projectontwikkelaar, welke pas na aankoop 

een definitief plan maakt voor de locatie. Op het moment van schrijven van deze Natuurtoets is daarom niet 

inzichtelijk welke ontwikkelingen en werkzaamheden er exact plaats gaan vinden. Wel is bekend dat het 

bestaande monumentale pand, een kantoor van de gemeente Bloemendaal (zie roze arcering in afbeelding 

2.2), niet gesloopt maar enkel gerenoveerd/verbouwd wordt. Er worden geen buitenmuren afgebroken. Op 
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een bouwvlak ten zuiden van het kantoorgebouw wordt in ieder geval een nieuw pand gebouwd. Naar 

verwachting worden er op de gehele planlocatie 20 appartementen gerealiseerd. 

 

 

Afbeelding 2.2 Plangebied van de Brouwerskolkweg 2. Roze geeft het bestaand, te vernieuwen pand weer. In rood is het bouwvlak  

aangegeven waarop een nieuw gebouw wordt gebouwd [lit. 2] 
 

 
 

 

In deze Natuurtoets gaan we uit van de volgende typen werkzaamheden in de aanlegfase: 

- kappen van bomen en rooien van struiken en ondergroei; 

- bouwrijp maken van nieuwe bouwvlak (ontgraven); 

- aan- en afvoer van materiaal en materieel; 

- storten van funderingen, timmer- en metselwerk, aanleggen van bestratingen; 

- werkzaamheden aan gevel en dak bestaande gebouw; 

- werkzaamheden aan binnenzijden van beide gebouwen; 

- werkzaamheden aan spouwmuren. 

 

Er wordt ervan uitgegaan dat er met de nieuwe bestemming ‘wonen’ (ongeveer 20 appartementen) niet 

meer menselijke activiteit (personen, verkeersbewegingen) optreedt in vergelijking met de huidige 

bestemming ‘kantoren’ (ongeveer 40 werknemers en aanloop van inwoners van de gemeente). Wel wordt er 

mogelijk aanvullende straat- en buitenverlichting geplaatst en is mogelijk de verdeling van 

verkeersbewegingen anders (meer bewegingen na kantoortijden).  

 

N.B. Na vaststellen van het definitieve plan voor de Brouwerskolkweg 2, dient getoetst te worden of 

bovenstaande uitgangspunten nog steeds gelden in relatie tot de aanlegfase (werkzaamheden) en 

gebruiksfase. Indien dit niet het geval is en er bijvoorbeeld andere typen werkzaamheden plaatsvinden dan 

hierboven genoemd, dienen deze aanvullend getoetst te worden aan de beschermde natuurwaarden in (de 

omgeving van) het plangebied.  
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3  

 

 

 

 

 

 

TOETSINGSKADER 

 

 

3.1 Wet natuurbescherming 

 

3.1.1 Gebiedsbescherming 

 

In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen voor gebiedsbescherming vastgelegd. De 

regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of 

kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn 

(HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving 

verankerd.  

 

Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. Projecten of 

andere handelingen, die gelet op de instandhoudingdoelen, verslechterende of significant verstorende 

gevolgen kunnen hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied, zijn volgens artikel 2.7, lid 2 

van de Wet natuurbescherming vergunningplichtig. Voor elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-

gebied dient te worden beoordeeld of kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden/ontwikkeling een 

significant negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden in het betreffende gebied. Indien 

significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dient een ‘passende 

beoordeling’ te worden uitgevoerd. Kunnen dergelijke significante effecten wel worden uitgesloten, maar 

kan er wel enige verslechtering plaatsvinden, dan is een verslechteringtoets vereist.  

 

In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de vergunning, c.q. de 

instemming, worden geweigerd, tenzij aan de ‘ADC-criteria’ voldaan wordt. Dit betekent dat er geen 

alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en dat door compensatie 

de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft. 

 

Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de instandhoudingsdoelen die in de 

aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. Instandhoudingsdoelen betreffen zowel 

habitattypen als habitat- en vogelsoorten. In het kader van de alternatievenafweging wordt beoordeeld of er 

onderscheid is in de mate waarin de verschillende alternatieven effect hebben op de instandhoudingsdoelen 

en of er voor de verschillende alternatieven de kans bestaat dat significant negatieve effecten optreden. 

 

Programma aanpak stikstof (PAS) 

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Het PAS steunt op twee pijlers om de 

doelen van Natura 2000-gebieden zeker te stellen: daling van stikstofdepositie en ecologische 

herstelmaatregelen. Als gevolg van de daling van de stikstofdepositie en de in het programma opgenomen 

herstelmaatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden economische activiteiten worden 

toegelaten die stikstofdepositie veroorzaken. De totale hoeveelheid stikstofdepositie die voor de groei van 

bestaande activiteiten en nieuwe economische ontwikkelingen beschikbaar is, is de zogenoemde 

‘depositieruimte’. Hiervan kan een gedeelte in de vorm van ‘ontwikkelingsruimte’ worden toegewezen aan 

nieuwe activiteiten. 
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Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de PAS bij hun vergunningaanvraag voor nieuwe en uitbreiding 

van bestaande activiteiten. De PAS levert dan de onderbouwing dat er geen natuurdoelen in gevaar komen. 

Voor elk project op de prioritaire projectenlijst is ontwikkelingsruimte gereserveerd. Prioritaire projecten zijn 

projecten van aantoonbaar nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. In de bijlage van de Regeling 

programmatische aanpak stikstof is een lijst met deze prioritaire projecten opgenomen. Voor de bepaling 

van de benodigde hoeveelheid ontwikkelingsruimte is rekening gehouden met de specifieke 

projectkenmerken van een project.  

 

 

3.1.2 Soortenbescherming 

 

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit drie beschermingsregimes: een 

beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en ‘andere soorten’ 

(art. 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen. In de navolgende 

paragrafen worden de verbodsbepalingen waaraan getoetst wordt, toegelicht. 

 

Vogelrichtlijnsoorten 

Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten zoals aangeduid in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle van nature in het wild levende vogelsoorten op het Europese 

grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen: 

- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen; 

- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of 

nesten weg te nemen; 

- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 

- het is verboden vogels opzettelijk te storen. 

 

Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Deze toevoeging is 

een wijziging ten opzichte van de beoordeling onder de Flora- en faunawet (Ffw). Het bepalen of sprake is 

van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk.  

 

Ten opzichte van de Flora- en faunawet treden er onder de Wet natuurbescherming geen veranderingen op 

in de lijst met beschermde vogelsoorten. Uitgangspunt is tevens dat de lijst met jaarrond beschermde 

vogelnesten van RvO uit 2009 die onder de Flora- en faunawet gehanteerd werd, ongewijzigd blijft onder de 

Wet natuurbescherming.  

 

Habitatsoorten 

Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op 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. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 

van Bern. Voor deze dieren en planten van de Habitatrichtlijn gelden de volgende verbodsbepalingen: 

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen; 

- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren; 

- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;  

- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;  

- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen.  

 

‘Andere soorten’ 

Het beschermingsregime voor de ‘andere soorten’ heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de 

Wet natuurbescherming. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die, buiten de 

Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende 

verbodsbepalingen: 
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- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;  

- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of 

te vernielen; 

- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen.  

 

Binnen de soortenlijsten in bijlage A en B bij de Wet natuurbescherming is geen onderscheid gemaakt 

tussen licht en zwaar beschermde soorten. Zowel het Ministerie van EZ als de provincies zijn bevoegd om 

binnen deze lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste 

voorwaarden gelden in het geval van een ontheffingaanvraag. Provincie Noord-Holland heeft een vrijstelling 

van de verbodsbepalingen opgenomen die voor dezelfde soorten als onder de voormalige Ffw (tabel 1-

soorten) geldt. 

 

 

3.2 Provinciaal beleid - Natuurnetwerk Nederland & weidevogelleefgebieden 

 

Het beleidskader omtrent het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en Weidevogelleefgebieden in de Provincie 

Noord-Holland is beschreven in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 [lit. 3]. De ruimtelijke regels uit de 

Structuurvisie zijn doorvertaald naar de Provinciale Ruimtelijke Verordening [lit. 4]. In onderstaande 

paragrafen worden de onderdelen van de Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening die 

betrekking hebben op het NNN verder beschreven. Weidevogelleefgebieden worden niet verder behandeld 

in het toetsingskader, aangezien dit gebieden in het veenweidelandschap zijn. 

 

N.B. Voorheen werd het NNN de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. In de Structuurvisie is deze 

wijziging in terminologie al wel doorgevoerd. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt nog steeds de 

term EHS gebruikt. In het toetsingskader hanteren we de termen zoals benoemd in de beleidsdocumenten. 

Voor de beoordeling (hoofdstuk 6) hanteren we de nieuwe term NNN. 

 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 

 

NNN 

In de Structuurvisie staat op welke manier de provincie de ruimte in Noord-Holland, en daarmee ook de 

provinciale groenstructuur, tot 2040 wil gebruiken en ontwikkelen. Bij het maken van ruimtelijke plannen 

moeten gemeenten rekening houden met de Structuurvisie. De Structuurvisie 2040 dateert van 2010. In 2015 

is de Structuurvisie voor het laatst bijgewerkt.  

 

Een belangrijk onderdeel van de provinciale groenstructuur is het NNN. Het NNN vormt een samenhangend 

netwerk van (inter)nationaal belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen. Dit netwerk bestaat voor een 

groot deel uit reeds bestaande natuurgebieden en grote wateren. Daarnaast worden nieuwe natuurgebieden 

gerealiseerd. Het NNN wordt in de periode tot en met 2027 gerealiseerd.  

 

Het NNN wordt beschermd op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De Provincie Noord-

Holland is in veel gevallen bevoegd gezag om een afweging te maken als sprake is van ruimtelijke 

ontwikkelingen die strijdig zijn met de bijzondere kenmerken en waarden van het natuurgebied. Doorgaans 

zijn dergelijke ontwikkelingen niet toegestaan. Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen die een negatief effect 

hebben op natuurgebieden toch moeten doorgaan vanwege een groot maatschappelijk belang en gebrek 

aan alternatieve locaties, wordt de schade aan de natuur zoveel mogelijk gemitigeerd en gecompenseerd. 

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de PRV staan de regels waaraan 

bestemmingsplannen in Noord-Holland moeten voldoen. Ook bevat de PRV beschermingsregimes voor het 

waarborgen van bijvoorbeeld de groene (buffer)zones tussen de grote steden. Een beschermingsregime 

betekent dat nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen de regels die in die gebieden gelden. Er mogen 

dus niet zomaar nieuwe gebouwen worden gebouwd in natuurgebieden of in het open landschap. Naar 

aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid wordt de PRV regelmatig aangepast. Op het 
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moment van opstellen van dit rapport is de PRV voor het laatst aangepast op 12 december 2016. In artikel 

19 en 25 van de PRV zijn regels voor ruimtelijke ingrepen in respectievelijk de EHS en provinciale Ecologische 

Verbindingszones (19) en weidevogelleefgebieden (25) vastgelegd. 

 

EHS 

Voor de gronden die op de kaart 4 van de PRV (EHS-kaart) zijn aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur en 

als Ecologische Verbindingszone, geldt dat een bestemmingsplan de gronden als ‘natuur’ bestemt indien de 

natuurfunctie reeds is gerealiseerd. Een bestemmingsplan kan geen bestemmingen en regels bevatten die 

omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van 

de Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische Verbindingszone significant aantasten.  

 

In afwijking van bovenstaande kan een bestemmingsplan wel voorzien in nieuwe activiteiten dan wel 

wijziging van bestaande activiteiten voor zover een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot 

doel heeft de kwaliteit of kwantiteit van de Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone 

per saldo te verbeteren. Echter moeten dan wel de volgende punten in het bestemmingsplan wordt 

opgenomen: 

- op welke wijze schade aan de Ecologische Hoofdstructuur zoveel mogelijk wordt voorkomen en 

resterende schade wordt gecompenseerd; 

- hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd. 

 

Gedeputeerde staten kunnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische 

Verbindingszone wijzigen: 

- ten behoeve van een verbetering van de samenhang of de planologische inpassing van de Ecologische 

Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone; 

- ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling 

 

Een wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone is 

mogelijk voor zover de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur en de 

Ecologische Verbindingszone worden behouden en de oppervlakte van de Ecologische Hoofdstructuur ten 

minste gelijk blijft. 

 

Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van: 

1 de wezenlijke kenmerken en waarden om deze nader te specificeren of aan te vullen in het belang van 

de instandhouding en verdere ontwikkeling van de natuurdoelen van de Ecologische Hoofdstructuur en 

de Ecologische Verbindingszone; 

2 de wijze waarop compensatie plaatsheeft. 

 

Natuurbeheerplan Noord-Holland 2017 

Het Natuurbeheerplan 2017 [lit. 5] is op 27 september 2016 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-

Holland en vervangt integraal het Natuurbeheerplan Noord-Holland 2016. Het plan vormt een belangrijk 

instrument voor de realisering van natuur en is het officiële beleidskader waarin de provinciale ambities voor 

behoud en herstel van natuur zijn uitgewerkt.  

 

Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland 2014 

Voor het treffen van fysieke maatregelen ter compensatie van de aantasting van de ecologische 

hoofdstructuur of een ecologische verbindingszone gelden de volgende voorwaarden volgens de 

Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland [lit. 6]: 

- maatregelen vinden plaats in nog niet gerealiseerde ecologische hoofdstructuur of ecologische 

verbindingszone of aansluitend aan bestaande ecologische hoofdstructuur of ecologische 

verbindingszone; 

- maatregelen vinden plaats in de nabijheid van de aantasting tenzij wordt aangetoond dat dit niet 

mogelijk is; 

- maatregelen vinden plaats in een gebied dat minimaal gelijk is aan de oppervlakte van het aangetaste 

gebied; 

- maatregelen compenseren de aangetaste wezenlijke kenmerken en waarden volledig; 
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- maatregelen ten behoeve van de ontwikkeling van de gewenste natuur en ontwikkelingsbeheer 

omvatten een duur van tenminste 5 jaar, en in geval van bos 10 jaar. 

 

Als een ingreep het EHS-gebied niet geheel vernietigt maar (ondanks de afgesproken mitigerende 

maatregelen) verstoort of versnippert of de functionaliteit aantast, zal de compensatie moeten zorgen voor 

het opheffen van de effecten daarvan. De verstoring kan bestaan uit verstoring door mensen of verkeer, 

verstoring door meer licht of verstoring door een toename van geluid. In de praktijk betekent dat meestal 

ook realisatie van extra areaal EHS. Het bepalen van de omvang van de compensatie is per locatie en per 

ingreep gebaseerd op expert-judgement. De omschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden in het 

natuurbeheerplan geeft daarbij richting. In bepaalde situaties of bij aantastingen aan de EHS die kleiner zijn 

dan 3 ha en aan Weidevogelleefgebieden die kleiner zijn dan 5 ha, bestaat de mogelijkheid van financiële 

compensatie aan de Provincie Noord-Holland in plaats van fysieke compensatie. De compensatie en de 

afspraken hierover worden vastgelegd in een compensatieplan en een compensatieovereenkomst tussen de 

initiatiefnemer en de provincie. Deze twee documenten dienen als bijlage bij het bestemmingsplan te 

worden bijgevoegd. Als planologische vastlegging in het bestemmingsplan niet mogelijk is, dient uit de 

onderbouwing van het bestemmingsplan te blijken wanneer en hoe fysieke compensatie planologisch wordt 

geregeld en dat het bevoegd gezag daaraan medewerking zal verlenen. 
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4  

 

 

 

 

WET NATUURBESCHERMING - VOORTOETS 

 

 

4.1 Afbakening  

 

4.1.1 Beschermde gebieden 

 

In de omgeving van het plangebied ligt één beschermd gebied, te weten Natura 2000-gebied 

Kennemerland-Zuid (minimaal 75 m afstand, zie afbeelding 4.1). Andere Natura 2000-gebieden liggen op 

ruim 10 km (Noord-Hollands Duinreservaat) en 12 km (Polder Westzaan) afstand. 

 

 

Afbeelding 4.1 Ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid (geel) [lit. 1] 
 

 
 

 

Gebiedsbeschrijving Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid 

 

Status 

Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is op 25 april 2013 door de staatssecretaris van het ministerie van 

Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied [lit. 7].  

 

Gebiedsbeschrijving 

Kennemerland-Zuid is een gebied van ruim 8.164 ha en ligt in de provincie Noord-Holland. Het gebied 

betreft een Habitatrichtlijngebied en wordt beheerd door Natuurmonumenten, Waternet, Staatsbosbeheer, 
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Gemeente Velzen, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Zuid-Hollands 

Landschap en verschillende particulieren. Het is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het 

Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat uit 

kalkrijke duinen. Het gebied heeft een soortenrijke en kenmerkende begroeiing, met duinroosvegetaties in 

het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en 

diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten 

zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglop (ten noorden van de Bloemendaalse Zeeweg, tussen Parnassia 

en IJmuiden) het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral 

rondom Zandvoort groot. Hier komen over voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere 

duinen van het zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook zijn er in het 

zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de 

enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en 

een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de binnenduinrand zijn diverse 

landgoederen aanwezig. Hier zijn een aantal oude buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk deel 

bebost zijn met naaldbos en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora [lit. 1]. 

 

Instandhoudingsdoelen 

Het gebied is aangemeld voor in totaal 18 instandhoudingsdoelen, waarvan 15 voor habitattypen en 3 voor 

habitatsoorten [lit. 7]. In tabel 3.1 staan de habitattypen en -soort met hun bijbehorende 

instandhoudingdoelen vermeld. 

 
 

Tabel 4.1 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid [lit. 7] 
 

Habitattypen en -soorten  SVI 

landelijk 

Doelst. 

opp.vl. 

Doelst. 

kwal. 

Doelst. 

pop. 

Habitattypen      

H2110  Embryonale duinen + = =  

H2120  Witte duinen - > >  

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) -- > > 

 
H2130B *Grijze duinen (kalkarm) -- = > 

 
H2130C *Grijze duinen (heischraal) -- > > 

 
H2150  *Duinheiden met struikhei + = = 

 
H2160  Duindoornstruwelen + = (<) = 

 
H2170  Kruipwilgstruwelen + = (<) = 

 
H2180A Duinbossen (droog) + = = 

 
H2180B Duinbossen (vochtig) - = > 

 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) - = = 

 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) - > > 

 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - > > 

 
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) - = = 

 

H2190D 

Vochtige duinvalleien (hoge 

moerasplanten) - > > 

 
Habitatsoorten 

     
H1014 Nauwe korfslak - = = = 

H1318 Meervleermuis 

 

= = = 

H1903 Groenknolorchis -- > > > 
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SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

=   Behoudsdoelstelling 

>   Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

=(<)   Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

*   Voor een naam betekent dat het prioritair habitattype of ene prioritaire soort betreft. Dit zijn typen  

  en/of soorten, die gevaar lopen te verdwijnen en voor welke instandhouding de Europese   

  Gemeenschap een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, omdat een belangrijk deel van hun   

  natuurlijke verspreidingsgebied op Europees grondgebied ligt.  

 

 

4.1.2 Verstoringsaspecten en instandhoudingsdoelen 

 

Op basis van de verwachte werkzaamheden aan en ingebruikname van de Brouwerskolkweg 2 kunnen 

verstoringsaspecten (tabel 3.2) in de aanleg- en gebruiksfase een mogelijk negatief effect hebben op de 

instandhoudingsdoelen binnen het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (en daarbuiten in het geval van 

externe werking). Voor de bepaling van deze verstoringsaspecten is de effectenindicator van het Ministerie 

van EZ [lit. 8] geraadpleegd. Hiervoor is in de effectenindicator de activiteit ‘woningbouw’ geselecteerd. De 

effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke negatieve effecten ten gevolge van een activiteit 

en/of plannen kunnen worden verkend, maar dient vooral als leidraad. In onderhavige toets wordt deze dan 

ook gebruikt als leidraad. 

 

 
Tabel 4.2 Relevante verstoringsaspecten in het kader van de werkzaamheden en het gebruik van de Brouwerskolkweg 2 
 

Verstoringaspecten Natura 2000-gebied Kennermerland-Zuid Aanlegfase Gebruiksfase 

verstoring door geluid (13) x  

verstoring door licht (14) x x 

verstoring door trilling (15) x  

 

 

Alle relevante verstoringsaspecten hebben geen effect op habitattypes. Habitattypes zijn namelijk 

ongevoelig voor geluid, licht en trilling. Significant (negatieve) effecten op habitattypen door de aanleg en 

het gebruik van de nieuwe bestemming Brouwerskolkweg 2 zijn daarom op voorhand uit te sluiten. Een 

nadere effectbeoordeling is voor habitattypen niet nodig. 

 

Verstoring door geluid 

In de aanlegfase is het gebruik van groot materieel voorzien en vinden er bouwwerkzaamheden, 

ontgravingen en aan- en afvoer van materieel en materiaal plaats. Als gevolg van de werkzaamheden neemt 

de geluidsbelasting op de omgeving tijdelijk toe. Dit kan een verstorend effect hebben op soorten waarvoor 

een instandhoudingsdoel geldt in het Natura 2000-gebied. Van de drie habitatsoorten die binnen 

Kennermerland-Zuid beschermd zijn, worden de nauwe korfslak en groenknolorchis niet als gevoelig voor 

geluidsverstoring beschouwd. De meervleermuis kan bij een hele hoge geluidsbelasting wel gevoelig zijn 

voor verstoring door geluid.  

 

Gezien de aard van de werkzaamheden, waarbij geen activiteiten worden uitgevoerd die een zeer hoge 

geluidbelasting veroorzaken zoals heien, is er geen sprake van een heel hoge geluidbelasting in het Natura 

2000-gebied als gevolg van het plan. Hetzelfde geldt voor het voorziene gebruik van het plangebied 

(wonen). Directe effecten in het Natura 2000-gebied als gevolg van geluidverstoring in de aanleg- en 

gebruiksfase worden daarom op voorhand uitgesloten.  

 

Mogelijk is er wel sprake van geluidverstoring van meervleermuizen die buiten de grenzen van het Natura 

2000-gebied foerageren of verblijven (en beschermd zijn middels het principe van externe werking). Deze 

verstoring treedt mogelijk op in de aanlegfase. In de gebruiksfase treedt er met betrekking tot 

geluidverstoring geen verandering op in vergelijking met de huidige situatie. In zowel de oorspronkelijk 
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(kantoren) als nieuwe bestemming (wonen) zijn namelijk in dezelfde orde van grootte mensen aanwezig en 

vinden er in gelijke mate verkeersbewegingen plaats. De effecten van geluid op de meervleermuis via 

externe werking in de aanlegfase worden beoordeeld in paragraaf 4.2 ‘Effectbeoordeling’. 

 

Verstoring door licht 

Verstoring door licht is aan de orde wanneer in de schemering en gedurende de nacht sprake is van een 

toename van verlichting in het leefgebied van soorten die verstoring door licht kunnen ondervinden. Voor 

Natura 2000-gebied Kennermerland-Zuid is dit alleen relevant voor meervleermuis.  

 

Tijdens de aanlegfase wordt mogelijk in de schemer- en donkerperiode gewerkt met kunstlicht (bijvoorbeeld 

in het najaar en de lente). Er wordt ervan uitgegaan dat er met de nieuwe bestemming ‘wonen’ niet meer 

verkeersbewegingen plaatsvinden in vergelijking met de huidige bestemming ‘kantoren’. Er wordt geen 

toename van lichtgebruik door autoverkeer van bewoners verwacht. Mogelijk wordt wel aanvullende straat- 

en huisverlichting geplaatst. Door afscherming van de verlichting door omliggende bosschages is zowel in 

de aanleg- als gebruiksfase geen sprake van lichtverstoring binnen het Natura 2000-gebied Kennermerland-

Zuid. Mogelijk is er wel sprake van verstoring van vleermuizen die buiten de grenzen van het Natura 2000-

gebied foerageren of verblijven (en beschermd zijn middels het principe van externe werking). De effecten 

van lichtverstoring op de meervleermuis via externe werking in zowel de aanleg- als gebruiksfase, worden 

daarom beoordeeld in paragraaf 4.2 ‘Effectbeoordeling’. 

 

Verstoring door trilling 

Verstoring door trilling kan aan de orde zijn wanneer er in de buurt van verblijfplaatsen van soorten trillingen 

worden veroorzaakt door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. Van de drie habitatsoorten die binnen 

Kennermerland-Zuid beschermd zijn, worden de nauwe korfslak en groenknolorchis niet als gevoelig voor 

trillingen beschouwd. De meervleermuis kan wel verstoord worden door trillingen in de verblijfplaatsen.  

 

Trillingen treden doorgaans binnen 50 m van de bron op. Door de afstand van het plangebied ten opzichte 

van het Natura 2000-gebied is het uit te sluiten dat trillingen tot in het Natura 2000-gebied Kennermerland-

Zuid reiken. Mogelijk is er wel sprake van verstoring van vleermuizen die buiten de grenzen van het Natura 

2000-gebied verblijven maar wel behoren tot de populatie van het Natura 2000-gebied
1
 (en beschermd zijn 

middels het principe van externe werking). Deze verstoring treedt mogelijk op in de aanlegfase. In de 

gebruiksfase treedt er met betrekking tot trillingsverstoring geen verandering op in vergelijking met de 

huidige situatie. In zowel de oorspronkelijk (kantoren) als nieuwe bestemming (wonen) zijn namelijk in 

dezelfde orde van grootte mensen aanwezig en vinden er in gelijke mate verkeersbewegingen plaats. De 

effecten van verstoring door trillingen op de meervleermuis via externe werking in de aanlegfase worden 

daarom beoordeeld in paragraaf 4.2 ‘Effectbeoordeling’. 

 

Overige effecten 

In de effectenindicator worden ook de aspecten oppervlakteverlies (1) versnippering (2), verontreiniging (7), 

verdroging (8), optische verstoring (16) en verstoring door mechanische effecten (17) benoemd. Deze 

aspecten worden echter op voorhand uitgesloten omdat de werkzaamheden geheel buiten de begrenzing 

van het Natura 2000-gebied vallen en geen grondwateronttrekkingen zijn voorzien.  

 

In de effectenindicator worden verzuring (3) en vermesting (4) niet benoemd als relevante 

verstoringsaspecten. Omdat de effectenindicator als leidraad wordt gebruikt is voor dit project nagegaan of 

effecten door verzuring en vermesting op voorhand inderdaad uit te sluiten zijn. Verzuring en vermesting 

kan in dit project ontstaan door het vrijkomen van o.a. stikstof als gevolg van verbranding van fossiele 

brandstoffen door motorvoertuigen of verwarmingsinstallaties. De vrijgekomen stikstof (emissie) kan 

neerslaan (depositie) en daar verzuring en vermesting veroorzaken. In de originele functie als 

kantoorgebouw werken ongeveer 40 medewerkers van de gemeente Bloemendaal op de Brouwerskolkweg 

2. Tegelijkertijd is er dagelijks aanloop van inwoners van de gemeente. Dit gaat gepaard met 

verkeersbewegingen van motorvoertuigen, wat in de huidige situatie een (beperkte) stikstofemissie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Vleermuizen maken in het jaar gebruik van meerdere verblijfplaatsen die op verschillende locaties liggen. Zie ook kader 

‘Meervleermuis’ in paragraaf 4.2. 
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veroorzaakt. Deze emissie kan een bijdrage kan leveren aan de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied. 

Deze emissie komt te vervallen als de locatie niet meer wordt gebruikt. Het plan voor de Brouwerskolkweg 2 

is beperkt van grootte. Stikstofemissie tijdens de aanlegfase (door aanvoer van personeel en materieel, 

gebruik van materieel) zijn hiermee van dezelfde orde grootte als de stikstofemissie door dagelijkse 

motorvoertuigbewegingen in de oorspronkelijke bestemming. In de gebruiksfase van de Brouwerskolkweg 2 

(ongeveer 20 appartementen) zal het dagelijkse aantal motorvoertuigbewegingen naar verwachting zelfs 

lager liggen dan in de originele functie (40 medewerkers plus aanloop inwoners). Omdat zowel het 

bestaande gebouw als de nieuwe gebouwen van verwarming zijn/worden voorzien en de gerenoveerde en 

nieuwe gebouwen naar verwachting beter geïsoleerd zijn, zal het project geen verschil tot gevolg hebben 

voor het vrijkomen van stikstof uit verwarmingsinstallaties. Geconcludeerd wordt dat verzuring en 

vermesting inderdaad op voorhand uitgesloten kunnen worden. 

 

Ook de effecten van verzoeting, verzilting, vernatting, verandering van stroomsnelheid, 

overstromingsfrequentie, dynamiek substraat, verandering in populatiedynamiek en de bewuste verandering 

soortensamenstelling kunnen met betrekking tot de aanleg en gebruik bij voorbaat worden uitgesloten. Er is 

geen verandering in grondwaterpeilen en bodemopbouw voorzien. Verandering in populatiedynamiek en de 

bewuste verandering soortensamenstelling is uitgesloten omdat het plangebied buiten de begrenzing van 

het Natura 2000-gebied ligt. 

 

 

4.2 Effectbepaling en -beoordeling Natura 2000-gebied Kennermerland-Zuid 

(meervleermuis) 

 

In deze paragraaf worden de effecten weergegeven die door het voornemen kunnen optreden op de 

instandhoudingsdoelen van de meervleermuis (zie kader) in Natura 2000-gebied Kennermerland-Zuid. In de 

afbakening is reeds bepaald dat directe effecten op het Natura 2000-gebied Kennermerland-Zuid zijn uit te 

sluiten. Er is mogelijk alleen sprake van effecten via externe werking. Bij de effectbepaling wordt voor het 

verstoringsaspect ‘licht’ onderscheid gemaakt in de aanleg- en gebruiksfase. Voor de verstoringsaspecten 

‘geluid’ en ‘trilling’ is alleen de aanlegfase relevant (zie paragraaf 4.1). 

 

Onderstaand worden de verstoringaspecten (zoals weergegeven in tabel 4.2) samen onderzocht, omdat deze 

verstoringen vaak tegelijk optreden. 

 

Meervleermuis 

Voor de meervleermuis geldt een behoudsdoelstelling voor zowel oppervlakte en kwaliteit van het 

leefgebied als voor omvang van de populatie. In Natura 2000-gebied Kennermerland-Zuid hebben oude 

bunkers een belangrijke functie als paar- en winterverblijf voor meervleermuizen. Buiten de winterperiode 

verblijft de meervleermuis buiten het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid [lit. 9]. In het beheerplan van 

het vergelijkbare Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide, waar voor de meervleermuis ook een 

instandhoudinsgdoel is geformuleerd, wordt benoemd dat de meervleermuizen buiten het gebied onder 

andere in spouwmuren of onder daken van woonhuizen verblijven. De mannetjes wonen in de zomer binnen 

een straal van 30 km van hun winterverblijf [lit. 10.].  

 

In de zomerperiode vliegt de meervleermuis na zonsondergang uit, waarbij afstanden tot zo’n 10 km worden 

overbrugd. Tijdens de vlucht worden houtwallen, waterwegen en andere structuren in het landschap 

gevolgd. Het foerageren gebeurt boven open water, zoals kanalen, vaarten, plassen en meren [lit. 9]. 

 

 

4.2.1 Verstoring door geluid, licht en trilling 

 

Geluid, licht en trilling werken potentieel verstorend voor meervleermuizen die zich in en rond het 

plangebied begeven. 
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Aanlegfase 

In verblijfplaatsen zijn vleermuizen afgeschermd tegen verstoring van licht en geluid van buitenaf. De soort 

kan echter tijdens het foerageren, op vliegroutes en tijdens het in- en uitvliegen van een verblijfplaats wel 

verstoring door licht en geluid ondervinden. Deze verstoring treedt alleen op in de actieve periode van 

vleermuizen (periode maart - november, tussen een uur voor zonsondergang tot een uur na zonsopkomst), 

wanneer invliegopeningen van verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebieden belicht worden en/of als 

hier een geluidsbelasting van meer dan 80dB optreedt ter hoogte van het leefgebied (zie bijlage I voor een 

toelichting). Binnen het plangebied van de Brouwerskolkweg is geen geschikt foerageergebied voor de 

meervleermuis aanwezig in de vorm van open water, zoals kanalen, vaarten, plassen en meren. Door de 

afwezigheid van uitgesproken lijnvormige elementen in het daarnaast uitgesloten dat het plangebied 

onderdeel uitmaakt van een vliegroute. Effecten door geluid- en lichtverstoring van meervleermuizen op 

vliegroutes en in foerageergebieden buiten het Natura 2000-gebied zijn daarmee uitgesloten. Effecten van 

licht en geluidverstoring bij invliegopeningen van verblijfplaatsen worden in de volgende alinea, samen met 

effecten van trillingverstoring in verblijfplaatsen behandeld. 

 

In tegenstelling tot geluid en licht, treedt verstoring door trilling alleen op wanneer meervleermuizen 

overdag in verblijfplaatsen zitten of op het moment dat ze willen uitvliegen. Trillingen hebben geen effect als 

vleermuizen reeds in de lucht vliegen. Het is echter niet bekend of meervleermuizen buiten de winterperiode 

(in de winter verblijven ze in de bunkers in het duingebied) gebruik maken van het monumentale pand aan 

de Brouwersklokweg 2 als verblijfplaats. In de muren van het monumentale pand zijn net onder de daklijst 

open stootvoegen aanwezig, waardoor de tussenruimte in de spouwmuur toegankelijk is als verblijfplaats. 

Omdat niet bekend is of het gebouw buiten de winterperiode door meervleermuizen van de populatie uit 

het Natura 2000-gebied gebruikt wordt als verblijfplaats, zijn negatieve effecten op het instandhoudingsdoel 

van de soort door geluid-, licht- en trillingverstoring in de verblijfplaats of bij het uitvliegen van de 

verblijfplaats tijdens de werkzaamheden niet op voorhand uit te sluiten. Dit mede omdat de landelijke 

populatie ‘maar’ circa 550 individuen omvat, en het instandhoudingsdoel een behoudsdoelstelling betreft.  

 

Om eventuele negatieve effecten door geluid, licht en trilling in de aanlegfase uit te kunnen sluiten of te 

beoordelen, dient het gebruik van het plangebied buiten de winterperiode door de meervleermuis nader 

onderzocht te worden. Dit onderzoek moet voorafgaand aan de werkzaamheden plaatsvinden. Uit het 

onderzoek moet blijken of meervleermuizen buiten de winterperiode gebruik maken van het gebouw als 

verblijfplaats, wat voor soort verblijfplaats het is en om hoeveel individuen het gaat.  

 

 

Afbeelding 4.2 De open stootvoegen van het gebouw bieden toegang tot potentieel geschikte verblijfplaatsen voor de  

meervleermuis in de spouwmuur 
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Gebruiksfase 

In de gebruiksfase treedt alleen mogelijk lichtverstoring op, door bijvoorbeeld aanvullende straat-, tuin-, en 

huisverlichting en meer verkeersbewegingen in de schemer en het donker. Als deze verlichting in de directe 

nabijheid van bijvoorbeeld een invliegopening van een verblijfplaats van een meervleermuis wordt geplaatst 

of optreedt, werkt deze mogelijk verstorend. Het is echter niet bekend of meervleermuizen buiten de 

winterperiode gebruik maken van het monumentale pand aan de Brouwersklokweg 2 als verblijfplaats. De 

open stootvoegen in het gebouw hebben wel potentie als verblijfplaats. Omdat niet bekend is of het 

gebouw buiten de winterperiode door meervleermuizen gebruikt wordt als verblijfplaats, zijn negatieve 

effecten op het instandhoudingsdoel van de soort door licht in de gebruiksfase niet op voorhand uit te 

sluiten. Om eventuele negatieve effecten uit te kunnen sluiten, dient het gebruik van het plangebied buiten 

de winterperiode door de meervleermuis nader onderzocht te worden (zie laatste linea onder kopje 

‘Aanlegfase). 

 

 

4.3 Conclusies Voortoets 

 

Zonder nader onderzoek naar de functie van het plangebied als verblijfplaats buiten de winterperiode voor 

de meervleermuis, kunnen significant negatieve effecten door geluid-, licht- en trillingverstoring in de 

aanlegfase en lichtverstoring in de gebruiksfase niet worden uitgesloten. Het onderzoek naar de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van meervleermuizen in het zomerhalfjaar dient volgens het 

vleermuisprotocol 2017 te lopen van 1 april tot en met 15 september en moet voorafgaand aan de 

werkzaamheden plaatsvinden. Indien onderzoek verblijfplaatsen van de meervleermuis aantoont, dienen de 

effecten van de werkzaamheden op de meervleermuis passend beoordeeld te worden en is mogelijk een 

vergunning Wet natuurbescherming nodig. Als er geen verblijfplaatsen van de meervleermuis worden 

aangetroffen, zijn een Passende Beoordeling en vergunning Wet natuurbescherming in relatie tot de 

meervleermuis niet nodig. 
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5  

 

 

 

 

WET NATUURBESCHERMING - SOORTENBESCHERMING 

 

 

5.1 Methode 

 

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna vast te kunnen stellen, is een bureaustudie en een 

verkennend veldbezoek uitgevoerd. De bureaustudie bestaat uit het raadplegen van de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF; geraadpleegd op 15 maart 2017, waarnemingen van de laatste 10 jaar) [lit. 11]. Ter 

verificatie van en aanvulling op de bureaustudie is vervolgens een veldbezoek uitgevoerd op 17 maart 2017, 

waarbij zowel het gebouw (binnen en buitenkant) als de directe omgeving zijn bekeken. Soortgerichte 

inventarisaties en tellingen van afzonderlijke dier- en plantensoorten zijn hierbij niet meegenomen. Wel zijn 

toevallige waarnemingen van soorten genoteerd. De inventarisatie is niet vlakdekkend en slechts indicatief. 

 

Op basis van de bekende verspreidingsinformatie van soorten, biotoopeisen van beschermde soorten, het 

veldbezoek en de resultaten van de bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen 

vinden in en nabij het plangebied. Aan de hand van het plan/de werkzaamheden en de 

verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden en of er 

sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming.  

 

Onderstaand is per soortgroep beschreven of de soorten gebruik maken van (de omgeving van) het 

plangebied als leefgebied.  

 

 

5.2 Beschrijving per soortgroep 

 

5.2.1 Vaatplanten 

 

Bureaustudie 

In het plangebied zelf zijn geen vaatplantensoorten aangetroffen die beschermd zijn onder de Wet 

natuurbescherming. Op ongeveer 1 km ten noorden van het plangebied, op het terrein van natuurcamping 

Zeegweg, is wel de beschermde plant stofzaad (beschermingsregime ‘Andere soorten’) waargenomen  

[lit. 11]. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. Hierbij moet vermeldt worden 

dat het veldbezoek niet in de gunstigste inventarisatieperiode voor vaatplanten heeft plaatsgevonden. De 

vegetatie in het plangebied bestaat voornamelijk uit de boom- en struiksoorten berk, wilg, vlier, liguster, 

beuk en meidoorn. De dichte maar lage ondergroei bestaat voor het grootste deel uit klimop en kleine 

berenklauw (afbeelding 5.1).  
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Afbeelding 5.1 Vegetatie in het plangebied 
 

 
 

 

Effecten en conclusie 

In het plangebied zijn geen beschermde vaatplanten waargenomen. Het plangebied ligt buiten het 

verspreidingsgebied van een aantal beschermde vaatplanten of in het plangebied ontbreekt het aan geschikt 

biotoop in de vorm van vochtige of natte plekken, substraat (muren, stenen, leem, klei humus, veen of löss), 

open en zonnige plekken, dennen- en wilgenbossen, (kalk)graslanden en akkers [lit. 12 & 13]. Op basis 

hiervan wordt het voorkomen van beschermde vaatplanten uitgesloten. Nader onderzoek of een 

ontheffingsaanvraag zijn daarom niet nodig.  

 

 

5.2.2 Grondgebonden zoogdieren 

 

Bureaustudie 

In en rond het plangebied is het voorkomen van veldmuis, huisspitsmuis, bosmuis, eekhoorn, egel, konijn, 

ree, vos, boommarter en bunzing (beschermingsregime ‘Andere soorten’) vastgesteld [lit 11]. Daarnaast 

worden rond het gebouw en het terrein af en toe damherten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) 

waargenomen (persoonlijke mededeling Gemeente Bloemendaal). Er zijn geen soorten waargenomen die 

beschermd zijn via de Habitatrichtlijn [lit. 11]. 

 

Veldbezoek 

Door de aanwezigheid van struiken en jonge bomen, met een lage ondergroei van klimop (afbeelding 5.2), 

biedt het plangebied geschikt leefgebied aan verschillende algemeen voorkomende muizensoorten 

(veldmuis, bosmuis, huisspitsmuis) en andere kleine zoogdieren zoals het konijn en de egel 

(beschermingsregime ‘Andere soorten’). Het plangebied is te kleinschalig en te open om als essentieel 

leefgebied te dienen voor grotere zoogdieren zoals damhert, ree en vos. Het plangebied biedt geen geschikt 

leefgebied voor de soorten eekhoorn, boommarter en bunzing (beschermingsregime ‘Andere soorten’). Dit 

komt door het ontbreken van voldoende grote bomen (eekhoorn en boommarter) en vochtige tot natte 

habitats (bunzing). Daarnaast zijn er geen goede insluipmogelijkheden voor de boommarter in het 

monumentale pand van de gemeente. Het veldbezoek heeft uitgewezen dat de zolder van het pand geen 

potentie biedt als verblijfplaats van de boommarter. Het plangebied biedt ook geen geschikt leefgebied voor 

soorten die beschermd zijn via de Habitatrichtlijn. 
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Afbeelding 5.2 De lage ondergroei biedt geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende muizensoorten en kleine zoogdieren 

 zoals het konijn en de egel 
 

 
 

 

Effecten en conclusie 

De aanwezigheid van een aantal grondgebonden zoogdiersoorten binnen het plangebied met het 

beschermingsregime ‘Andere soorten’, kan niet worden uitgesloten. De werkzaamheden kunnen deze 

soorten doden, verstoren en vernietiging van het leefgebied van deze beschermde soorten tot gevolg 

hebben. Voor het doden/verstoren van de niet uit te sluiten soorten en het vernietigen van het leefgebied 

ervan, geldt echter een vrijstelling in het kader van ruimtelijke inrichting (Verordening vrijstelling soorten 

Noord-Holland, 3 oktober 2016). Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn daarom niet nodig. Wel 

is te allen tijde de zorgplicht van kracht. 

 

 

5.2.3 Vleermuizen 

 

Bureaustudie 

In en rond het plangebied zijn verschillende vleermuissoorten waargenomen [lit. 11]. De aanwezigheid van 

acht vleermuissoorten is vastgesteld. Alle vleermuizen zijn beschermd onder het regime van de 

Habitatrichtlijn. In het onderstaand kader zijn de biotoopeisen van de aangetroffen vleermuizen beschreven. 

 

Beschrijving biotoopeisen vleermuizen in omgeving plangebied [lit. 14] 

 

Franjestaart 

De franjestaart is een soort van half open tot zeer dicht bos en kleinschalig, gesloten landschap. De soort 

wordt vaak in of bij relatief waterrijk, vochtig (loof)bos gevonden en jaagt daar in lanen, tussen en door de 

boomkronen, boven en rondom vijvers, grachten en beken en in open broekbos. Gebruikt als 

zomeronderkomen vooral spleten, scheuren en spechtengaten in bomen en in mindere mate zolders en 

schuren. Als winterverblijf zijn vooral onderaardse locaties bekend zoals grotten, kalksteengroeven, bunkers, 

forten, vestingwerken, oude steenfabrieken, ijs- en kasteelkelders. Voor vliegroutes wordt begeleidende 

vegetatie zeer strikt gevolgd.  

 

Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis komt voor in een grote verscheidenheid van landschappen en jaagt in 

uiteenlopende biotopen als bos, waterrijke gebieden, parken en tuinen in steden en dorpen, ook vaak rond 

lantaarnpalen. Mijdt het liefst open terrein. Gebruikt als onderkomen vooral smalle ruimten in gebouwen, 

zoals spouwmuren, achter vensterluiken of onder dakpannen. Hierbij worden soms ook bomen gebruikt 

waarbij beschutting wordt gezocht achter de schors. De vliegroutes lopen vrijwel altijd langs beplanting 
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zoals hagen en bomenrijen. De gewone dwergvleermuis brengt de winterslaap soms ook in groeves en 

kasteelkelders door. 

 

Gewone grootoorvleermuis 

Gewone grootoorvleermuizen jagen op beschutte plekken in bossen en kleinschalig parkachtig landschap, 

boven bospaden, lanen en open plekken, langs bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenbegroeiing of 

langs de kroon van (bloeiende) bomen. Als wendbare vliegers jagen ze ook veel in gebouwen. De soort 

wordt aangetroffen op zolders, achter betimmeringen, daklijsten en vensterluiken, in spouwmuren en onder 

dakpannen, als ook in holten en spleten in bomen en in vleermuiskasten. Als winterverblijf worden grotten, 

kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en (kasteel)kelders 

gebruikt. Overwinterende gewone grootoorvleermuizen zijn echter ook op zolders, in kerktorens, en een 

enkele keer in boomholten gevonden. De gewone grootoorvleermuis volgt lijnvormige structuren als 

vliegroute, maar in bos of heel kleinschalig landschap vliegen ze overal doorheen.  

 

Laatvlieger 

De laatvlieger is een gebouwbewonende soort die overal in Nederland wordt aangetroffen, vooral in relatief 

open gebied. Het is een typische soort van het agrarische landschap en de rand van bebouwingskernen. In 

de buurt van de bebouwde kom wordt de laatvlieger vaak gezien jagend op insecten in het licht van 

straatlantaarns. De soort heeft een grillige vlucht met trage vleugelslag, lange banen met wijde bochten en 

plotselinge uitvallen. Doorgaans vliegt de laatvlieger in de beschutting van bosranden, heggen en lanen op 

een hoogte tussen 5 en 20 m boven (vochtige) graslanden, weilanden, langs kanalen en vaarten en in tuinen 

en parken met vijvers. Bij windstil weer kunnen laatvliegers ook boven open water jagen. 

 

Meervleermuis 

De meervleermuis is een gebouwbewonende soort. Kraamkolonies van de soort bevinden zich in diverse 

typen gebouwen (kerken, boerderijen, woonhuizen), steevast in de nabijheid van waterrijke gebieden. 

Belangrijke overwinteringsplekken zijn oude bunkers. De vleermuis vliegt na zonsondergang uit, waarbij 

afstanden tot zo’n 10 km worden overbrugd. Tijdens de vlucht worden houtwallen, waterwegen en andere 

structuren in het landschap gevolgd. Het foerageren gebeurt boven open water, zoals kanalen, vaarten, 

plassen en meren.  

 

Rosse vleermuis 

Rosse vleermuizen zijn typische bewoners van oude bomen, maar tegelijkertijd zijn ze gebonden aan open, 

waterrijk landschap zoals: uiterwaarden, moerassen, infiltratiegebieden, veengebieden, grote meren en de 

Oostvaardersplassen. Rosse vleermuizen jagen hoog in de lucht, op meer dan 100 m hoogte, veelal boven 

water of moeras. Ze vliegen met hoge snelheid in rechte, lange banen waarbij ze plotselinge duikvluchten en 

uitvallen maken. Ze blijven op relatief grote afstand van bomenrijen en bosranden. Direct na het uitvliegen 

jagen dieren veel lager, boven een open plek in het bos, langs een bosrand of boven beschutte waterpartijen 

of weilanden.  

 

Ruige dwergvleermuis 

De ruige dwergvleermuis is een soort van half open, bosrijke landschappen. Ruige dwergvleermuizen jagen 

in een relatief snelle, rechtlijnige vlucht, op 2 tot 5 m hoogte, op enige afstand van de vegetatie. Vaak jagen 

ze langs bosranden, door lanen, boven open plekken in bos en langs houtwallen. Waterpartijen en beschutte 

oevers vormen een belangrijk onderdeel van het leefgebied. Bij relatief windstil weer kunnen ze tot ver 

boven open water vliegen. Ze jagen ook graag bij straatlantaarns. Echter, bebouwing en ook open gebied 

zijn minder in trek. 

 

Watervleermuis 

De watervleermuis is een boombewonende soort van half open tot gesloten, waterrijk en bosrijk landschap. 

Grote dichtheden van deze soort worden vooral daar gevonden waar zowel beschut water als oud bos of 

oude bomen aanwezig zijn. De soort jaagt vlak boven het wateroppervlak van beschutte wateren of aan de 

beschutte kant van vijvers in landgoederen en parken en langs smalle vaarten, langzaam stromende rivieren 

en beken. Bij windstil weer wordt beschutting minder belangrijk. De watervleermuis kan ook boven land 

jagen, relatief laag boven bospaden of op beschutte, open plekken in het bos, en soms hoger tussen de 
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boomkronen. Watervleermuizen vangen insecten van het wateroppervlak of vlak boven het water. 

 

Veldbezoek 

In het plangebied zijn geen bomen aanwezig die geschikt zijn voor vleermuizen om in te verblijven. Het zijn 

voornamelijk jonge bomen of bomen zonder kieren of scheuren waar vleermuizen in weg kunnen kruipen. In 

de muren van het monumentale pand zijn net onder de daklijst open stootvoegen aanwezig. Gezien de 

aanwezigheid van verschillende gebouwbewonende soorten in de directe nabijheid van het plangebied 

(zoals gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis), kan niet worden 

uitgesloten dat vleermuizen de spouwmuren als verblijfplaats gebruiken, zowel in het zomer- als 

winterhalfjaar. Het plangebied en de directe omgeving bieden in de vorm van bosranden en struwelen 

daarnaast geschikt foerageergebied voor een aantal vleermuissoorten. Door de afwezigheid van 

uitgesproken lijnvormige elementen in het uitgesloten dat het plangebied onderdeel uitmaakt van een 

vliegroute.  

 

 

Afbeelding 5.3 De open stootvoegen van het gebouw bieden toegang tot potentieel geschikte verblijfplaatsen in de spouwmuur  

voor de gebouwbewonende vleermuizen 
 

 
 

 

Effecten en conclusie - aanlegfase 

Het plangebied fungeert mogelijk als verblijfplaats (spouwmuren van het monumentale pand) en 

foerageergebied (bosranden en struwelen) voor een aantal vleermuissoorten. Tijdens de aanlegfase valt de 

volgende verstoring niet uit te sluiten: 

1 vernietiging/beschadiging van verblijfplaatsen 

· treedt op als er bijvoorbeeld na-isolatie van muren plaatsvindt of de muren tot aan de buitenmuur 

worden gestript 

2 verstoring van vleermuizen door trillingen in verblijfplaatsen  

· vindt plaats als er in de directe nabijheid van verblijfplaatsen bijvoorbeeld beton wordt gefreesd in 

muren of de vloer. 

3 verstoring van vleermuizen door licht en geluid in foerageergebieden en tijdens in- en uitvliegen  

· vindt plaats als in de actieve periode van vleermuizen (maart - november, tussen een uur voor 

zonsondergang tot een uur na zonsopkomst) wordt gewerkt met kunstlicht of als een 

geluidsbelasting van meer dan 80dB optreedt ter hoogte van foerageergebieden of invliegopeningen 

van verblijfplaatsen (zie bijlage I voor een toelichting) 

 

Vernietiging/beschadiging van verblijfplaatsen is een overtreding van artikel 3.5 (lid 4) van de Wet 

natuurbescherming. Verstoring van vleermuizen is een overtreding van artikel 3.5 (lid 2) van de Wet 

natuurbescherming 
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Het is echter niet duidelijk of en in welke mate vleermuizen gedurende de seizoenen gebruik maken van het 

monumentale pand aan de Brouwerskolkweg 2 als verblijfplaats. Het is hiermee ook niet duidelijk of een 

overtreding van artikel 3.5 (lid 2 en 4) optreedt. Om te bepalen of de werkzaamheden resulteren in (1) 

vernietiging/beschadiging van verblijfplaatsen, (2) verstoring van vleermuizen door trillingen in 

verblijfplaatsen en (3) verstoring van geluid/licht tijdens het in- en uitvliegen van verblijfplaatsen, dient nader 

onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen in het gebouw te worden uitgevoerd (zie verderop).  

 

Nader onderzoek naar de functie van het plangebied als foerageergebied is niet nodig. In de directe 

omgeving van het plangebied zijn ruim voldoende alternatieve foerageergebieden van gelijkwaardige 

kwaliteit waar vleermuizen naar kunnen uitwijken in de aanlegfase.  

 

Effecten en conclusie - gebruiksfase 

In de gebruiksfase worden geen verblijfplaatsen beschadigd/vernietigd. Daarnaast treedt er met betrekking 

tot geluid- en trillingsverstoring geen verandering op in vergelijking met de huidige situatie. In zowel de 

oorspronkelijk (kantoren) als nieuwe bestemming (wonen) zijn namelijk in dezelfde orde van grootte mensen 

aanwezig en vinden er worden er niet meer verkeersbewegingen verwacht.  

 

Tijdens de gebruiksfase valt verstoring van vleermuizen door licht en geluid in foerageergebieden en tijdens 

in- en uitvliegen niet uit te sluiten. Mogelijk wordt namelijk aanvullende straat-, tuin-, en huisverlichting 

geplaatst en vinden er relatief gezien meer verkeersbewegingen in de schemer en het donker plaats omdat 

bewoners vaak na kantoortijden thuiskomen. Als deze verlichting in de directe nabijheid van bijvoorbeeld 

een invliegopening van een verblijfplaats van vleermuizen optreedt, werkt deze mogelijk verstorend. Dit is 

een overtreding van artikel 3.5 (lid 2) van de Wet natuurbescherming. 

 

Het is echter niet duidelijk of en in welke mate vleermuizen in de actieve periode (maart - november) gebruik 

maken van het monumentale pand aan de Brouwerskolkweg 2 als verblijfplaats. Om te bepalen of er in de 

gebruiksfase een overtreding van artikel 3.5 (lid 2) optreedt tijdens het in- en uitvliegen van verblijfplaatsen, 

dient nader onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen in het gebouw te worden uitgevoerd (zie 

verderop).  

 

Nader onderzoek naar de functie van het plangebied als foerageergebied is niet nodig. In de directe 

omgeving van het plangebied zijn ruim voldoende alternatieve foerageergebieden van gelijkwaardige 

kwaliteit waar vleermuizen naar kunnen uitwijken in de gebruiksfase.  

 

Nader onderzoek voor vleermuizen 

Zowel in de aanleg- als gebruiksfase treedt potentieel verstoring op van vleermuizen: 

- aanlegfase: vernietiging/beschadiging van verblijfplaatsen, verstoring van vleermuizen door trillingen in 

verblijfplaatsen (gehele jaar) en verstoring van vleermuizen door licht en geluid tijdens in- en uitvliegen 

(maart - november) 

- gebruiksfase: verstoring van vleermuizen door licht tijdens in- en uitvliegen (maart - november) 

 

Omdat de aanwezigheid van beschermde functies van vleermuizen in het plangebied niet kan worden 

uitgesloten, is nader soortgericht onderzoek nodig. Zonder nader onderzoek kan geen gefundeerde basis 

gevormd worden voor een ontheffingsaanvraag. Het onderzoek heeft daarom als doel de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van vleermuizen te bepalen in het monumentale gebouw aan de Brouwerskolkweg 2. Het 

onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen dient een jaarrond onderzoek te zijn, 

aangezien het pand jaarrond potentie biedt als verblijfplaats. Het onderzoek moet voor aanvang van de 

werkzaamheden zijn afgerond. Indien het onderzoek verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebouw 

aantoont, dient: 

- nader bepaald te worden of een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt overtreden; 

- nader bepaald te worden welke mitigerende/compenserende maatregelen genomen moeten worden; 

- mogelijk een ontheffing Wet natuurbescherming voor de betreffende soorten te worden aangevraagd. 

 

Als er geen verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetroffen, zijn maatregelen en een ontheffing Wet 

natuurbescherming in relatie tot vleermuizen niet nodig. 
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5.2.4 Vogels 

 

Bureaustudie 

Het plangebied ligt in een bosrijk gebied in de direct nabijheid van de woonkern van Bloemendaal. De 

aanwezigheid van voornamelijk bosvogels en vogels van bewoond gebied in en rondom het plangebied is 

dan ook evident. Zo is de aanwezigheid van soorten als boomklever- en kruiper, glanskop, groene en grote 

bonte specht, bosuil, houtduif, kauw, ekster, tjiftjaf en verschillende soorten mezen en vinken vastgesteld. 

Daarnaast is in de omgeving van het plangebied de aanwezigheid van een aantal vogelsoorten vastgesteld 

waarvan de nesten jaarrond beschermde zijn, te weten buizerd, havik, wespendief, gierzwaluw en huismus 

[lit. 11]. 

 

Veldbezoek  

Tijdens het veldbezoek zijn verschillende algemeen voorkomende vogelsoorten waargenomen. De bomen 

en struiken zijn geschikt als nestplaats voor verschillende vogelsoorten. Zo is tijdens het veldbezoek een nest 

van een houtduif in één van de bomen waargenomen. Daarnaast is een mezenkast aanwezig in het 

plangebied. Er zijn geen holtes in bomen of geschikte broedlocaties in het gebouw waargenomen waar 

soorten als de bosuil gebruik van kan maken. In of nabij het plangebied zijn geen jaarrond beschermde 

nesten waargenomen. Het monumentale pand en de omgeving zijn niet geschikt als leefgebied voor de 

huismus. Het dak bestaat weliswaar uit dakpannen, maar deze sluiten goed op elkaar aan waarmee er 

nauwelijks geschikte broedlocaties bestaan. Daarnaast ligt het pand relatief geïsoleerd ten opzichte van 

andere bebouwing en is er geen geschikt foerageergebied voor de huismus aanwezig in de omgeving in de 

vorm van open veldjes en overhoekjes. 

 

 

Afbeelding 5.4 Mezenkast in het plangebied 
 

 
 

 

Effecten en conclusie  

Werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli) kunnen nesten, rustplaatsen en 

eieren van vogels beschadigen of vernietigen. Er is dan sprake van een overtreding van artikel 3.1 (lid 2) van 

de Wet natuurbescherming. Daarnaast kunnen de werkzaamheden tijdens het broedseizoen individuen 

verstoren. Er is dan sprake van een overtreding van artikel 3.1 (lid 4) van de Wet natuurbescherming. Voor 

vogels met jaarrond beschermde nesten geldt dat het verstoren van individuen van nest- en rustplaatsen en 
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het vernielen, beschadigen of wegnemen van vogelnesten ook buiten het broedseizoen verboden is. Voor 

werkzaamheden aan de Brouwerskolkweg 2 is dit laatste niet aan de orde, aangezien er geen jaarrond 

beschermde nesten in en direct rond het plangebied aanwezig zijn.  

 

Het verkrijgen van ontheffing voor het verstoren van broedvogels is meestal niet mogelijk.  

De effecten op vogels en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen, te weten door in principe drie mogelijkheden: 

- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september kunnen broeden; 

- voor de start van de werkzaamheden bepalen tot waar de werkzaamheden gevorderd zullen zijn als het 

broedseizoen start. Potentiële broedplekken zoals struiken, bomen, bosschages, etc. in het plangebied, 

dienen voor het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor broedende vogels door de vegetatie 

kort te maaien of op andere wijze ongeschikt te maken voor broedvogels; 

- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken (werkzaamheden 

niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt 

wordt. Mogelijk is deze optie niet haalbaar gezien de aard van de werkzaamheden. 

 

Als wordt geconstateerd dat in de directe omgeving van de werkzaamheden geen vogels broeden bij de 

start van de werkzaamheden, vindt geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. Als de 

werkzaamheden plaats gaan vinden in het broedseizoen, zal er een deskundige moeten vaststellen dat er 

geen broedende vogels aanwezig zijn. Mochten er broedende vogels aanwezig zijn zal er pas gestart mogen 

worden met de werkzaamheden (of doorgegaan met werken) wanneer er geen broedende vogels meer 

aanwezig zijn. 

 

 

5.2.5 Vissen 

 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. De aanwezigheid en de verstoring van beschermde 

vissoorten is daarmee uit te sluiten. Nader onderzoek en/of een ontheffingsaanvraag is niet nodig. 

 

 

5.2.6 Amfibieën en reptielen 

 

Bureaustudie 

In het plangebied zijn geen beschermde amfibieën en reptielen waargenomen. In de directe omgeving van 

het plangebied is de aanwezigheid van verschillende algemeen voorkomende amfibiesoorten vastgesteld. 

Het betreft onder meer de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander (beschermingsregime 

‘Andere soorten’). Daarnaast is de hazelworm ten noordwesten van het plangebied vastgesteld 

(beschermingsregime ‘Andere soorten’). In de directe omgeving van het plangebied zijn ook de 

rugstreeppad en zandhagedis waargenomen [lit. 11]. Beide soorten zijn beschermd middels de 

Habitatrichtlijn. In het onderstaand kader zijn de biotoopeisen van de rugstreeppad en zandhagedis 

beschreven.  

 

Beschrijving biotoopeisen amfibieën en reptielen in omgeving plangebied [lit. 14] 

 

Rugstreeppad 

De rugstreeppad leeft vooral in open terreinen met kale, zandige ondergrond. Voorbeeld zijn duin- en 

heidegebieden, uiterwaarden, oude kleiafgravingen, verlaten zandgroeven, met zand opgespoten terreinen 

in haven- en industriegebieden en afgeplagde terreinen. De rugstreeppad is verder ook bekend van de 

polders in Noord- en Zuid-Holland. De rugstreeppad staat bekend als superpionier en duikt regelmatig op 

bij bouwterreinen en pas opgespoten gronden in stedelijk gebied. In zijn voortplantingswater heeft de 

rugstreeppad het liefste zo min mogelijk begroeiing. Overwinteringlocaties zijn vaak zandige plekken en 

bosjes in nabijheid van water, soms wel 1 m diep onder de grond.  
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Zandhagedis 

Zandhagedissen komen voor in zandige, droge, open terreinen in heiden en duinen, respectievelijk met 

struikhei (Calluna vulgaris) en helm (Ammophila arenaria) als de belangrijkste structuurbepalende soorten. 

De aanwezigheid van voldoende zonnige plekken om op te kunnen warmen is een belangrijk vereiste voor 

het leefgebied van de zandhagedis. Hierbij is optimaal de afwisseling van hoge en lage planten en van 

plekken met open zand en dichte begroeiing.  

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek is één kleine watersalamander (beschermingsregime ‘Andere soorten’) in een 

regenput in het plangebied aangetroffen. Dit individu is waarschijnlijk in de put gevallen en niet meer in 

staat geweest eruit te klimmen. De put dient geen functie voor de soort. Er zijn geen andere amfibieën of 

reptielen waargenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat het veldbezoek, met betrekking tot een inventarisatie 

van amfibieën en reptielen, niet in de meest geschikte periode van het jaar heeft plaatsgevonden.  

 

 

Afbeelding 5.5 Kleine watersalamander aangetroffen in een regenput in het plangebied 
 

 
 

 

Het struweel in het plangebied en de directe omgeving ervan bieden geschikt leefgebied voor beschermde 

amfibiesoorten die onder het soortenbeschermingsregime ‘Andere soorten’ vallen, zoals de gewone pad en 

de bruine kikker. 

 

In de huidige situatie biedt het plangebied geen geschikt leefgebied voor de rugstreeppad, zandhagedis en 

hazelworm: 

- de rugstreeppad is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de 

duinen, de uiterwaarden van de grote rivieren, opgespoten terreinen, heidevelden en akkers [lit. 15]. Dit 

habitat ontbreekt in het plangebied. Daarnaast ontbreekt het in het plangebied aan voortplantingswater; 

- Voor de zandhagedis is een gevarieerde en in hoogte afwisselende vegetatie van groot belang, waarbij 

er voldoende open, zonnige plekken zijn om op te kunnen warmen. Een typisch habitat voor de 

zandhagedis is dan ook zandige, droge en open terreinen met helm [lit. 16]. In het plangebied ontbreekt 

het aan geschikte open en zanderige plekken waar de soort overwinteringsholen kan graven. Ook zijn 

geen open, zonnige plekken aanwezig en er is geen in hoogte afwisselende vegetatie aanwezig; 

- De hazelworm leeft op warme, beschutte, halfopen terreinen met vochthoudende bodem zoals 

bosranden, open plekken in bossen, ruige heidevelden, kalkgraslanden, vestingwerken, bermen van 

wegen en spoorwegen [lit. 12 & 17] Het plangebied voorziet niet in dit habitat.  
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Effecten en conclusie 

 

Aanlegfase 

De aanwezigheid van amfibieën die onder de Wet natuurbescherming beschermd zijn middels het 

beschermingsregime ‘Andere soorten, is waarschijnlijk in het plangebied. De werkzaamheden kunnen 

resulteren in het beschadigen of vernielen van rustplaatsen of het doden van dieren. Voor deze soorten 

geldt echter een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (Verordening vrijstelling soorten 

Noord-Holland, 3 oktober 2016). Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten is niet nodig. Wel is te allen 

tijde de zorgplicht van kracht. 

 

De rugstreeppad is in de huidige situatie niet aanwezig in het plangebied, maar komt wel verspreid rond het 

plangebied voor. Het is dus niet uit te sluiten dat de soort poelen en plassen koloniseert die tijdens de 

werkzaamheden ontstaan of overwinteringsholen graaft in het losse zand van het bouwvlak. Het bouwvlak 

met los zand kan daarnaast een aantrekkende werking hebben op zandhagedissen. Ze kunnen het terrein in 

de aanlegfase gebruiken als voortplantingsplaats of overwinteringsplek. 

 

Om negatieve effecten op de rugstreeppad en zandhagedis te voorkomen, moet gezorgd worden dat beide 

soorten het plangebied tijdens de aanlegfase niet gaan gebruiken. Dit kan door het plangebied voorafgaand 

aan de werkzaamheden af te schermen met stevig plastic of worteldoek met een hoogte van 50 cm boven 

de grond en minimaal 10 cm ingegraven in de grond. De voorzieningen die getroffen zijn om het gebied 

ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en beheerd worden, dat ze hun functie te allen tijde 

kunnen vervullen. De afrastering dient regelmatig op kieren en op overhangende vegetatie gecontroleerd te 

worden. Ook moet gelet worden op adequate voorzieningen bij toegangswegen voor bouwverkeer [lit. 15 & 

16]. 

 

Als deze mitigerende niet worden genomen, bestaat de kans op verstoring of doden van individuen van de 

rugstreeppad of zandhagedis of het vernietigen van voortplantings- of rustplaatsen. Dit is een overtreding 

van artikel 3.5 (lid 4) van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat een ontheffing moet worden 

aangevraagd, waarbij volgens artikel 3.8 (lid 5) van de Wet natuurbescherming moet worden bepaald dat: 

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (zoals de volksgezondheid, de openbare 

veiligheid), met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige 

effecten; 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 

Gezien de aard van de werkzaamheden (renovatie en woningbouw) is het verkrijgen van een ontheffing op 

basis van bovenstaande drie voorwaarden waarschijnlijk niet mogelijk en dienen effecten volledig 

gemitigeerd te worden.  

 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase treedt in relatie tot reptielen en amfibieën geen verandering op in het gebruik van het 

plangebied. In zowel de oorspronkelijk (kantoren) als nieuwe bestemming (wonen) zijn namelijk mensen 

aanwezig en vinden er verkeersbewegingen plaats.  

 

 

5.2.7 Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 

 

Bureaustudie 

In het plangebied zijn geen beschermde dagvlinders, libellen en overige ongewervelden aangetroffen. Op 

ongeveer 1,5 km ten noordwesten van het plangebied, rond het duinwater Het Wed, is de aanwezigheid van 

de aardbeivlinder en de duinparelmoervlinder vastgesteld. Ongeveer 2 km ten noord- en zuidwesten van het 

plangebied, in twee bosrijke delen, is de aanwezigheid bruine eikenpage vastgesteld [lit. 11]. Deze drie 

soorten zijn beschermd via het beschermingsregime ‘Andere soorten’. 
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Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vlinders, libellen en ongewervelden aangetroffen die onder de Wet 

natuurbescherming beschermd zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat het veldbezoek, met betrekking tot 

vlinders, libellen en ongewervelden, niet in de meest geschikte periode van het jaar heeft plaatsgevonden. 

Het plangebied en de directe omgeving voldoen daarnaast niet aan de (over het algemeen hoge) eisen van 

beschermde vlinders, libellen en ongewervelden zoals heide, plantenrijke vennen, zuurstofrijke beken, 

verlandingsvegetaties met krabbescheer, zandstrandjes langs de grote rivieren, bloem- en/of kruidenrijke 

graslanden, blauwgraslanden, veengebieden, moerassen, bos, stromend water. Daarnaast komen de 

waardplanten van de soorten niet in het plangebied voor [lit. 18 19]. 

 

Effecten en conclusie 

In het plangebied zijn geen beschermde vlinders, libellen en andere ongewervelden waargenomen. Op basis 

van de aanwezige biotopen kan het voorkomen van beschermde soorten (en dus een negatief effect) 

worden uitgesloten. De aardbeivlinder komt in voornamelijk voor in bloemrijke graslanden en 

kalkgraslanden. De duinparelmoervlinder komt in de duinen voor in open duingraslanden en vochtige 

duinvalleien. De eikenpage komt voor bij grotere eiken in zonnige bosranden, eikenlanen, houtwallen, 

parken, binnenduinen en open plekken in het bos. Deze habitats zijn niet aanwezig in het plangebied. 

Tevens voldoet (de omgeving van) het plangebied niet aan de eisen van andere beschermde soorten 

(bloem- en/of kruidenrijke graslanden, blauwgraslanden, veengebieden, vennen, moerassen, bos, heide, 

zuurstofrijk stromend water en grote rivieren) of komen de waardplanten van de soorten er niet voor [lit. 18 

& 19]. Nader onderzoek en/of een ontheffingsaanvraag is niet nodig. 
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NATUURNETWERK NEDERLAND 

 

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. In de wet en (vanwege de overgangssituatie) in verreweg de meeste relevante 

beleidsdocumenten heet dit echter nog steeds de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In deze beoordeling 

wordt de nieuwe term NNN aangehouden. 

 

 

6.1 Gegevens 

 
Het plangebied bevindt zich niet in NNN-gebied Het plangebied ligt op ongeveer 75 m van de begrenzing 

van het NNN (zie bovenste kaart in afbeelding 6.1). De natuurbeheertypen ter hoogte van het NNN bestaan 

ten noorden van het plangebied voornamelijk uit N08.02 Open Duin en N15.01 Duinbos. Ten zuiden van het 

plangebied bestaat het NNN uit N08.02 Open Duin, N15.01 Duinbos, N08.03 Vochtige Duinvallei en een 

klein oppervlak aan N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland (zie onderste kaart in afbeelding 6.1) [lit. 20]. 

 

 

Afbeelding 6.1 Boven: begrenzing van het NNN (groen) 2017 ten opzichte van het plangebied (rode cirkel); onder:  

natuurbeheertypen binnen het NNN [lit. 20] 
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6.2 Effecten en conclusies 
 

Voor gronden die grenzen aan het NNN, maar daar zelf buiten liggen, gelden volgens het provinciale NNN-

beleid geen beperkingen. Het NNN in de Provincie Noord-Holland heeft, in tegenstelling tot Natura 2000-

gebieden, geen ‘externe werking’ die een toets van gebruik aangrenzend aan het natuurgebied verplicht 

stelt. Omdat het plangebied van de Brouwerskolkweg 2 geheel buiten het NNN valt, is er geen sprake van 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. Een vergunning is dan ook niet aan de orde. 
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CONCLUSIES 

 

 

7.1 Gebiedsbescherming (Voortoets) 

 

In tabel 7.1 zijn de conclusies ten aanzien van de Voortoets samengevat.  

 

 

Tabel 7.1 Conclusies Voortoets 
 

Verstoringsaspect Effect op de meervleermuis 

lichtverstoring onbekend, nader onderzoek moet functie van het gebouw als 

verblijfplaats voor de meervleermuis bepalen 
geluidverstoring 

verstoring door trilling 

 

 

7.2 Soortenbescherming 

 

In de onderstaande tabel 7.2 zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde soorten 

samengevat. 

 
 

Tabel 7.2 Samenvattende tabel soortenbescherming 
 

Soortgroep Kans op overtreding Wnb? Overtreding te voorkomen 

door mitigatie? 

Ontheffing aanvragen? 

vaatplanten nee, aanwezigheid beschermde 

soorten kan worden uitgesloten 

n.v.t. nee 

grondgebonden 

zoogdieren 

nee, voor de soorten die 

mogelijk in het plangebied 

voorkomen geldt een vrijstelling 

in het kader van de Verordening 

vrijstellingen soorten Noord-

Holland. Hiervoor is wel de 

zorgplicht van kracht 

n.v.t. nee, wel is de zorgplicht van 

kracht 

vleermuizen ja, werkzaamheden en het 

gebruik kunnen individuen 

verstoren (licht-, geluid- of 

trillingverstoring) of 

verblijfplaatsen 

vernietigen/beschadigen 

(spouwmuren) indien 

verblijfplaatsen van vleermuizen 

in het gebouw aanwezig zijn 

onbekend, afhankelijk van 

nader 

onderzoek 

naar de functie van het 

gebouw als verblijfplaats 

voor vleermuizen 

onbekend, afhankelijk van 

nader 

onderzoek 

naar de functie van het 

gebouw als verblijfplaats voor 

vleermuizen 

vogels nee, geen jaarrond beschermde 

nesten aanwezig in het 

n.v.t. nee 
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Invulling algemene zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat iedereen die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna 

kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in 

redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 

worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 

voorkomen, deze zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.  

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. De zorgplicht betekent 

niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze 

gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. In de praktijk betekent de zorgplicht dat in eerste instantie de 

vaste rust- of verblijfplaatsen waar mogelijk gespaard moeten blijven. Indien dit niet mogelijk is, vinden de 

werkzaamheden in ieder geval plaats buiten de kwetsbare perioden voor de aanwezige soorten of vinden de 

werkzaamheden plaats buiten de verstoringafstand van de betreffende soorten, voor zover dit redelijkerwijs 

mogelijk is. Bij lokale werkzaamheden wordt voor zover mogelijk in één richting gewerkt en wel in de 

richting van de uitwijkmogelijkheden, zodat aanwezige mobiele soorten kunnen uitwijken. Deze maatregel 

wordt in de uitvoeringsspecificatie van de aannemer opgenomen.  

 

Het kan daarnaast voorkomen dat beschermde soorten zich in het plangebied vestigen of begeven na 

oplevering van de definitieve natuurtoets. Met deze soorten is dan geen rekening gehouden in het kader van 

de Soortenbeschermingstoets Wet natuurbescherming. Indien het vermoeden bestaat dat er tijdens de 

werkzaamheden beschermde soorten of (jaarrond beschermde) nesten van broedvogels aanwezig zijn 

waarmee middels de natuurtoets geen rekening gehouden is, dienen de werkzaamheden ter plaatse 

gestaakt te worden en dient een deskundig ecoloog ingeschakeld te worden.  

 

Er staat nog niet vast wie de ecologische begeleiding uitvoert, maar de deskundigheid van deze personen 

moet aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoen: 

- hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; 

- hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; 

- hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het 

Netwerk Groene Bureaus; 

plangebied 

 ja, indien broedende vogels 

worden verstoord 

ja, werken buiten 

broedseizoen en 

broedhabitat vóór het 

broedseizoen ongeschikt 

maken. Indien haalbaar ook 

continu doorwerken.  

nee, voor het verstoren van 

broedende vogels kan in het 

kader van dit project geen 

ontheffing worden verleend. 

Effecten dienen voorkomen te 

worden 

vissen nee, in het plangebied is geen 

oppervlaktewater aanwezig 

n.v.t. nee 

reptielen & 

amfibieën 

ja, gebruik van plangebied door 

rugstreeppad en zandhagedis is 

niet uit te sluiten  

ja, door het plangebied 

voorafgaand aan 

werkzaamheden af te 

rasteren 

nee, mits mitigerende 

maatregelen in acht worden 

genomen 

 nee, voor de overige te 

verwachten soorten geldt een 

vrijstelling in het kader van de 

Verordening vrijstellingen 

soorten Noord-Holland. Hiervoor 

is wel de zorgplicht van kracht 

n.v.t. nee, wel is de zorgplicht van 

kracht 

vlinder, libellen & 

ongewervelden 

nee, aanwezigheid beschermde 

soorten kan worden uitgesloten 

n.v.t. nee 
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- hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of 

aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en 

Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, 

EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en 

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; 

- hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming. 

 

 

7.3 Natuurnetwerk Nederland 

 

Het plangebied ligt buiten het NNN. Voor gronden die grenzen aan het NNN, maar daar zelf buiten liggen, 

gelden volgens het provinciale NNN-beleid geen beperkingen. Het NNN heeft geen ‘externe werking’ die 

een toets van gebruik aangrenzend aan het natuurgebied verplicht stelt. Omdat het plangebied van de 

Brouwerskolkweg 2 geheel buiten het NNN valt, is er geen sprake van aantasting van de wezenlijke 

kenmerken en waarden. 
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BIJLAGE: LICHT- EN GELUIDVERSTORING VLEERMUIZEN 

 

De actieve periode van vleermuizen betreft de periode tussen maart en november, tussen een uur voor 

zonsondergang en een uur na zonsopkomst. Dit is de periode waarin vleermuizen door de werkzaamheden 

(licht en geluid) verstoord kunnen worden. In de overige perioden (overdag en in de maanden december - 

februari) bevinden vleermuizen zich in hun verblijfplaatsen, weggekropen in holtes en kieren. In deze 

verblijfplaatsen is sprake van licht- en geluiddemping ten opzichte van de verstoring buiten de verblijfplaats. 

Daarom mag aangenomen worden dat overdag en in de winterperiode, wanneer de vleermuizen zich in de 

verblijfplaatsen bevinden, geen verstoring door licht- en geluid optreedt.  

 

Lichtverstoring treedt op als er in de schemer of het donker wordt gewerkt met behulp bouwlampen. Vooral 

soorten die ’s nachts foerageren, zoals vleermuizen, zijn lichtgevoelig en kunnen door het gebruik van 

lampen tijdens werkzaamheden verstoord raken. Geluidsverstoring zal vooral optreden als gevolg van het 

rijden met groot materiaal, storten van materiaal, het aanleggen van de weg en graafwerkzaamheden. 

Omdat veel soorten vleermuizen jagen met behulp van echolocatie of hun gehoor, mag aangenomen 

worden dat ze gevoelig zijn voor geluid. Er is echter nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten 

van geluid op vleermuizen, maar verschillende onderzoeken tonen aan dat door mensen veroorzaakt lawaai 

(verkeer, machines) een negatieve invloed kan hebben op het foerageergedrag
1
. Zo is aangetoond passief 

foeragerende vleermuizen bij een verstoring van 80 dB(A) of meer foerageergebieden ontwijken. In 

afbeelding I.1 zijn de geluidsbelastingen van verschillende soorten werkzaamheden weergegeven
2
. Uit de 

afbeelding valt op te maken dat bij ontgraven en het af- en aanrijden van vrachtwagens een verstoring van 

minimaal 80dD(A) optreedt op een afstand van 10 m of minder van de werkzaamheden. Bij pneumatisch 

beitelen/hameren treedt een verstoring van minimaal 80dD(A) op een afstand van 25 m op. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Schaub, A., Ostwald, J. & Siemers, B.M., 2008. Foraging bats avoid noise. The Journal of Experimental Biology 211: 3174-3180. 
2 Koek, M. & Wijngaarden, M., van. Nieuwe regelgeving = niet meer heien? Geotechniek, April 2012 
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Afbeelding I.1 Afstandstabel geluidsbelasting bij verschillende werkzaamheden 
 

 
 

 

 

 



Bijlage 4  Aerius-berekening

 Bestemmingsplan "Brouwerskolkweg 2" (ontwerp) 147



 Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Pagina 1 van 5 

Inleiding 

Er bestaan plannen een locatie aan de Brouwerskolk 2 in Overveen (zie kaart onder) her in te 

richten. Er is naar aanleiding van deze plannen een uitgebreide natuurtoets opgesteld door bureau 

Witteveen+Bos (PUTS, 20171). 

Op grond van de ligging van het plangebied in de nabijheid van het plangebied (minimaal 75 

meter) is in de toetsing ingegaan op directe verstorende effecten van de plannen op het 

omliggende Natura 2000-gebied.  

In de toetsing is ook de mogelijke toename van emissie van stikstof aangegeven maar niet 

gekwantificeerd. Stikstofemissie kan een indirect negatief effect hebben op het Natura 2000-

gebied omdat in dit gebied stikstofgevoelige habitattypen voorkomen die negatief beïnvloed 

kunnen worden door depositie van stikstof en daarbij optredende vermestende en verzurende 

aspecten. 

                                                      

1 PUTS, T.J. A., 2017. Brouwerskolkweg Natuurtoets. Ref. 0000100436/17-005.380, Witteveen+Bos, 

Deventer. 

Kwintsheul, 

dinsdag 29 mei 2018

Aerius berekening en ecologische beoordeling Brouwerskolk Overveen 

Locatie: Brouwerskolkweg2 te Overveen  
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Om de gevolgen van veranderde stikstofemissie nader te bepalen is in de vervolgprocedure 

daarom aangegeven dat kwantificering van stikstofemissies vanwege het woningbouwproject 

wenselijk is. Om deze reden is een precieze berekening opgesteld met behulp van het 

rekenprogramma ‘Aerius calculator’. 

In deze berekening wordt een analyse uitgevoerd van de door het plan veroorzaakte extra 

depositie van stikstof op gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In een 

‘normale’ situatie betekent een op het project toe te rekenen depositie boven 0,05 mol/ha/jaar 

dat de activiteit gemeld moet worden. Indien de berekende depositie boven de 1 mol/ha/jaar uit 

komt moet vergunning worden aangevraagd. Als ontwikkelingsruimte voor een beschermd gebied 

is opgebruikt geldt een verlaagde drempel van 0,05 mol/ha/jaar waarboven reeds vergunning-

plicht geldt. Dit is op het ogenblik niet het geval voor Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid, zie: 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-

meldingen/overzicht_grenswaarde-_verlagingen/ 

PAS 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan 

de stikstofproblematiek. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden 

gehaald en creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. 

Het rekeninstrument ‘Aerius’ is één van de pijlers van de PAS. Aerius berekent de stikstofdepositie 

als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Aerius ondersteunt de 

vergunningverlening voor economische activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van stikstof en 

monitort of de totale stikstofbelasting blijft dalen. Ook faciliteert AERIUS ruimtelijke planvorming 

in relatie tot stikstof. 

Voor de geplande woonontwikkeling is geen aparte ontwikkelings-ruimte in de PAS gereserveerd, 

zie: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44851.html 

Emissiebronnen 

De zes nieuwe woningen die worden gerealiseerd in het te behouden monumentale pand worden 

aangesloten op een gasaansluiting met de nodige verbranding en geëmitteerde stikstof. De vier 

twee onder één kap woningen zullen zonder gasaansluiting worden gebouwd. Het is naast 

verbrandingsprocessen t.a.v. verwarming ook mogelijk dat door de bouw van (al) de woningen 

extra verkeers-generatie aan de orde is en dat door het aanrijden van auto’s dermate veel extra 

stikstof wordt geëmitteerd dat gevolgen te verwachten zijn voor stikstofgevoelige habitattypen in 

de Natura 2000-gebieden. 

Veel projecten kennen naast emissies tijdens de gebruiksfase ook emissies bij de aanlegfase 

(bouw). Met name bij grotere infrastructurele projecten is ook aandacht nodig voor de effecten 

van deze aanlegfase. Door de initiatiefnemer dient bepaald te worden welke fase bepalend is voor 

de vraag naar de benodigde ontwikkelingsruimte. De situatie met de hoogste benodigde 

ontwikkelingsruimte is bepalend voor de aan te vragen ontwikkelingsruimte. Het opknippen van 

vergunningverlening voor aanlegfase en gebruiksfase van een project is niet toegestaan. In het 

geval van Brouwerskolk 2 is sprake van een klein project en is het uitgangspunt dat de 

gebruiksfase van het project de hoogste ontwikkelingsruimte nodig heeft. 

Hieronder is weergegeven welke gegevens zijn gebruikt als input voor het Aerius rekenmodel. 
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Berekening en uitgangspunten 

Er wordt bij de Aeriusberekening uitgegaan van woningbouw met vier losstaande 2˄1 woningen 

en 6 nieuwe woningen in het te behouden gebouw, waarvan vier in rij en twee hoekhuizen. 

Voor wat betreft de stikstofemissie van de zes woningen met gasaansluiting betekent dit volgens 

de Aerius-opgave van 20 april 2016 een NOx emissie van 1,55 kg/jaar per woning in rij en 1,83 

kg/jaar voor de twee hoekwoningen en geen NH3 omdat het nieuwbouw betreft. Totale invoer 

bedraagt dus 6,2 + 3,7=9,9 kg NOx. 

Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen per dag is gebruik gemaakt van kencijfers van 

het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW). 

Er is bij de activiteit uitgegaan van de categorieën ‘woningen, koop, 2-1 kap, buitengebied, niet 

stedelijk’ en ‘een maximale verkeersgeneratie’. en ‘woningen, koop, tussen/hoek, buitengebied, 

niet stedelijk’ en ‘een maximale verkeersgeneratie’. De kencijfers leveren voor verkeersgeneratie 

van de 2˄1 woningen 8,2 verkeersbewegingen per dag per woning, voor de tussen/hoekwoningen 

bedraagt deze 7,8 verkeersbewegingen per dag per woning. De totale verkeersgeneratie komt dan 

te liggen op 4 x 8,2 + (6 x 7,8) = 79,6 verkeersbewegingen per dag (CROW, 2012). Het is duidelijk 

dat voor de verkeersgeneratie deze berekening een absolute ‘worst case’ benadering betreft. 

Het opgegeven bouwvlak is als uitgangspunt genomen en de toeleidende weg wordt getrokken op 

grond van de aangeleverde gegevens m.b.t. ontsluiting. Voor de berekening zijn als emissiehoogte 

standaardwaardes genomen en als rekenjaar 2018. 

Een algemeen criterium voor wegverkeer is dat de gevolgen voor het milieu van dit verkeer niet 

meer aan het project kunnen worden toegerekend wanneer geacht kan worden dat dit verkeer is 

opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Bij dit project is dat het geval tot de aansluiting met 

de Brouwerskolkweg oostelijk van het plangebied. Op het kaartje onder staat aangegeven hoe 

ontsluiting van het project is gepland. 

 

Ontsluitingsweg 

Ontsluitingsweg op welke de verkeersgeneratie van toepassing is. 
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De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in Bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt dat de 

(hoogste) extra depositie toe te rekenen aan het project 0,3 mol/ha/jaar bedraagt op het meest 

dichtbij-zijnde stikstofgevoelige habitattype (zie ook Figuur 2). 

Omdat de depositiewaarde boven de 0,05 mol/ha/jaar komt, zou via Aerius Calculator melding 

moeten worden gedaan van het geplande woningbouwproject, echter per ministeriële regeling is 

bepaald: 

 

“De meldingsplicht beperkt zich tot projecten en andere handelingen die betrekking hebben op de 

oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemt voor de categorieën landbouw, 

industrie of het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden”  

 

Aangezien hoofddoel van de onderzochte activiteit ‘woningbouw’ betreft en deze categorie is 

uitgesloten van meldingsplicht, is derhalve geen verdere actie noodzakelijk. 

  

  

Berekeningsscherm Aerius Calculator. 
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Bijlage 1  Aerius Berekening 

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhLMU5dxvWfX (28 mei 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van der Goes en Groot Brouwerskolkweg 2, xxxx Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Brouwerskolkweg 2 RhLMU5dxvWfX

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

28 mei 2018, 18:19 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 10,84 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 0,30 (0,14)

Toelichting kleinschalige woningbouw

RhLMU5dxvWfX (28 mei 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wonen en Werken | Woningen

- 9,90 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RhLMU5dxvWfX (28 mei 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RhLMU5dxvWfX (28 mei 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage *

Kennemerland-Zuid 0,30 (0,14)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,30 (0,14)

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,30 (0,11)

H2160 Duindoornstruwelen 0,14

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,14

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,11

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,11

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,11

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 101287, 489703
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,5 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 9,90 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 101287, 489706
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 79,6 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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