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Beeldkwaliteitsplan

OMA bv is voornemens het perceel 
aan de Bloemendaalse weg 166 te 
herontwikkelen. Het bestemmingsplan 
voorziet in deze mogelijkheid in de 
vorm van een wijzigingsbevoegdheid. 
In de wijzigingsbevoegdheid wordt 
als voorwaarde voor ontwikkeling 
gesteld dat een Beeldkwaliteitsplan 
wordt gemaakt. Dit Beeldkwaliteitplan 
is in nauwe samenwerking met de 
gemeente Bloemendaal opgesteld. Deze 
rapportage vormt de weerslag daarvan.

In het Beeldkwaliteitsplan worden 
de uitgangspunten beschreven voor 
de architectonische uitwerking. Deze 
criteria vormen het toetsingskader voor 
de beoordeling door welstand. 

1. Inleiding

Planaanpassingen

Het Beeldkwaliteitplan is in het najaar 
van 2016 tweemaal besproken in de 
Welstands- en Monumentencommissie 
Bloemendaal. Ten behoeve van de 
vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan 
als toetsingskader, is de commissie 
gevraagd haar advies schriftelijk toe te 
lichten. Dit heeft zij gedaan in haar brief 
d.d. 13 november 2016, aan de hand 
van de versie van het Beeldkwaliteitplan 
van 28 oktober 2016.

Naar aanleiding van dit schrijven is het 
Beeldkwaliteitplan in nauw overleg met 
de verantwoordelijke wethouder en 
de gemeentelijk stedenbouwkundige 
aangepast. Tevens is in het voorjaar 
van 2017 duidelijk geworden dat één 
van de eigenaren van de bestaande 
garage(boxen) niet bereid is deze te 
verkopen, zodat de ontwikkelende 
partijen geen andere keus rest dan de 
garage in te passen in de nieuwbouw. In 
het kaartmateriaal is dit opgenomen.

Naar aanleiding van het collegiaal 
overleg op 1 februari 2018 is het 
BKP aangepast op het punt van de 
voetgangersentree en voor wat betreft 
de omschrijving van de architectuur.

Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk twee wordt de locatie kort 
geintroduceerd.

Hoofdstuk drie beschrijft de 
relevante delen uit het vigerende 
bestemmingsplan. 

Hoofdstuk vier beschrijft de 
locatiespecifieke	criteria	voor	de	locatie	
die ontwikkeld zijn in het kader van dit 
beeldkwaliteitsplan. 
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Locatie
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2. Locatie

Op het perceel bevindt zich momenteel 
het Huis Kweekduin, een L-vormig na-
oorlogs appartementengebouw, dat 
samengesteld is uit twee volumes van 
respectievelijk twee en drie lagen met 
een	flauwe	kap.	

Het perceel wordt zowel vanaf de 
Bloemendaalsweg als vanaf de Ter 
Hoffsteedelaan	ontsloten.	De	entrees	
en het parkeren bevinden zich aan 
de west- en noordzijde van de beide 
gebouwdelen, opgespannen tussen deze 
beide ontsluitingen. 

Kenmerkend is het glooiende groene 
voorterrein, waarin het hoogteverschil 
richting de jonge duinen voelbaar is. De 
woningen zijn gericht op deze kwaliteit, 
die tevens aan de zonzijde gelegen is.

Parkeren en ontsluiting noordwestzijde Entree Bloemendaalseweg Entree Ter Hoffsteedelaan

Zicht vanaf de Bloemendaalseweg
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Uitsnede uit de verbeelding horende bij bestemmingsplan Overveen (2013)
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Een keuze voor een langs de weg liggend woongebouw met de 
uitstraling van een villa past goed in dit beeld in combinatie met 
een soberder woongebouw op de achtergrond verder van de weg 
af. 

Om de luchtigheid te behouden is het belangrijk dat eenvormige 
gebouwen worden gerealiseerd en geen samengestelde 
gebouwen zoals gebouwen met een L-vormige footprint. Een 
parkeergarage is wenselijk om zoveel mogelijk auto’s aan het 
zicht te onttrekken. 

Omdat de gemeente veel waarde hecht aan ruimtelijke 
kwaliteit, is gekozen voor de verplichting tot het maken van 
een beeldkwaliteitsplan voor de locatie. Hierin kunnen zaken 
worden opgenomen als ligging ten opzichte en zicht vanaf de 
weg en ontwerpuitgangspunten voor de architect. Toetsing 
vindt plaats op basis van het toevoegen van ruimtelijke 
kwaliteit, waarbij op basis van de structuurvisie meer waarde 
wordt toegekend aan ruimtelijke kwaliteit en minder aan het 
bereiken van de maximale afmetingen zoals opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid. Het streven naar het uitbreiden van 
volume ten opzichte van de huidige bebouwing is daarmee geen 
beleidsdoel op zich.

In het vigerende bestemmingsplan is ten aanzien van het perceel 
het onderstaande opgenomen

Toelichting

Het huidige gebouw ligt van de Bloemendaalseweg af en wijkt 
wat betreft grootte, ligging en uitstraling enigszins af van de 
omliggende bebouwing die de Bloemendaalseweg begeleidt. 
De gemeente is benaderd over het wijzigen en verplaatsen van 
het bouwvlak naar een situatie die beter past in de uitstraling 
van de Bloemendaalseweg. Uitgangspunt hierbij is dat gebruik 
wordt gemaakt van bestaande bouwrechten die anders over het 
perceel worden verdeeld. Om dit mogelijk te maken is een wro-
zone wijzigingsgebied opgenomen op het perceel.

Huis Kweekduin staat aan de westkant van de 
Bloemendaalseweg. Het gebied wordt gekenmerkt door 
vrijstaande villa’s in verschillende soorten en maten. De 
onderlinge afstand en de afstand tot de weg is wisselend 
waardoor het beeld zeer gevarieerd en levendig is. Het 
bestaande Huis Kweekduin, een L-vormig gebouw, is in 
deze ritmiek een afwijkend element. Een keuze voor twee 
verschillende bouwmassa’s in plaats van één grote bouwmassa 
past wat betreft stedenbouwkundige korrel beter in de 
omgeving. Tevens dient nieuwbouw op deze locatie aan te 
sluiten bij de bebouwingsritmiek langs de Bloemendaalseweg. 

3. Bestemmingsplan
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Regels (Wro-zone - wijzigingsgebied 2) 

Het bevoegd gezag is, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd het 
plan te wijzigen ter plaatse van de aanduiding ‘Wro-zone - 
wijzigingsgebied 2’ en de bestemmingen ‘Tuin - 2’ en ‘Wonen - 2’ 
te wijzigen, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. er mogen ten hoogste twee eenvormige bouwmassa’s op 
het perceel met een maximale oppervlakte van 900 m2 worden 
gerealiseerd, waarvan:

1. één appartementengebouw met een maximaal 
bouwvlak van 350 m2 met een maximale goothoogte van 8 
meter en nokhoogte maximaal 12 meter. De afstand tot de 
Bloemendaalseweg bedraagt minimaal 5 meter en maximaal 
30 meter. De afstand tot de zijpercelen bedraagt minimaal 10 
meter;
2. één appartementengebouw met een maximaal bouwvlak 
van 550 m2 met een maximale bouwhoogte van 10 meter. De 
afstand tot de Bloemendaalseweg bedraagt minimaal 30 meter. 
De afstand tot de zijpercelen bedraagt minimaal 5 meter. 
b. de gronden buiten de bouwvlakken worden bestemd als 
‘Tuin - 2’;
c. er mag een ondergrondse parkeergarage worden 
aangelegd van maximaal 700 m2;
d. er dient te worden aangetoond dat het plan verantwoord 
is:
1.	 voor	wat	betreft	locatiespecifieke	stedenbouwkundige	
en architectonische aspecten, aangetoond door middel van een 
beeldkwaliteitplan;
2. voor wat betreft de verkeersaspecten en de gemeentelijke 
parkeernorm;
3. voor wat beteft eventueel aanwezig waardevol groen op 
het perceel;
4. en voldoet aan wettelijke randvoorwaarden op het gebied 
van geluidshinder, luchtkwaliteit, geurhinder, bodemkwaliteit, 
externe veiligheid, natuurwetgeving, wateraspecten, 
cultuurhistorie en archeologie

Grafische weergave van de regels voor wijzigingsgebied 2

zone voor bebouwing

LEGENDA
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zicht vanaf de Bloemendaalseweg richting noorden zicht vanaf de Bloemendaalseweg richting zuiden zicht vanaf de Cearalaan
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Positionering en inrichting

In de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan is een belangrijke stedenbouwkundige aanzet 
gegeven voor de toekomstige inrichting van het perceel. 

Het gebied wordt gekenmerkt door vrijstaande villa’s in verschillende 
soorten en maten. De onderlinge afstand en de afstand tot de weg 
is wisselend waardoor het beeld zeer gevarieerd en levendig is. 
Het bestaande Huis Kweekduin, een L-vormig gebouw, is in deze 
ritmiek een afwijkend element. Een keuze voor twee verschillende 
bouwmassa’s in plaats van één grote bouwmassa past wat betreft 
stedenbouwkundige korrel beter in de omgeving. Tevens dient 
nieuwbouw op deze locatie aan te sluiten bij de bebouwingsritmiek 
langs de Bloemendaalseweg. Een keuze voor een langs de weg liggend 
woongebouw met de uitstraling van een villa past goed in dit beeld in 
combinatie met een soberder woongebouw op de achtergrond verder 
van de weg af.  

Binnen het voornoemde uitgangspunt is de keuze gemaakt 
om in de globale positionering van de gebouwen de huidige 
landschappelijke hoofdstructuur te volgen. Kenmerkend daarin 
is de royale groene open voorruimte. Het vormt een open plek 
in de verder redelijk gesloten tuingevelwand en in de vlucht van 
de straat en aan het eind van de Cearalaan. Deze open groene 
ruimte is eerder een uitzondering dan een regel in de omgeving, 
maar heeft tegelijkertijd ontegenzeggelijk kwaliteit. De inzet is 
om de huidige karakteristiek zoveel mogelijk te conserveren, 
als prettige plek om te passeren en om aan te wonen. Dit zal 
in de uitwerking zijn weerslag vinden in een landschaps- of 
inrichtingsplan dat zal worden voorgelegd aan de gemeente. 
Onderdeel van de inrichtingsopgave is de inpassing van een 
voetgangersroute vanaf de bestaande voetgangers entree aan 
de zuid-oostzijde van het perceel.

4.	Locatiespecifieke	criteria

 Regels positionering en inrichting

- De twee grote bestaande bomen op het voorterrein dienen 
           behouden te blijven (mits de conditie van de bomen dit toelaat)
- De tuin dient gemeenschappelijk en open/transparant te zijn: geen 
 grote gescheiden privétuinen
 -   Voor de landschappelijke inrichting zal een inrichtingsplan worden   
 opgesteld en voorgelegd aan de gemeente
- Inpassing route vanaf de bestaande voetgangers entree aan de zuid-  
 oostzijde van het perceel

Grafische weergave van de regels tav positionering en inrichting

zone voor bebouwing

te behouden groene ruimte

LEGENDA
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referentiebeelden hoogteverschillen langs Bloemendaalseweg

profiel B
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Analyse relief, voorzien van hoogtes
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profiel A, huidige situatie

Locatiebeelden
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Reliëf   

De Bloemendaalseweg loopt langs een stijlrand en bemiddelt 
tussen de jonge duinen aan de westzijde en oudere 
strandvlakte aan de oostzijde. De weg volgt globaal de 
hoogtelijnen, waardoor de weg een slingerend karakter heeft. 
De	hoogteverschillen	worden	in	het	profiel	opgelost	in	de	
erfscheiding en tuin (westzijde) danwel in de gebouwen zelf 
(oostzijde). 
  
Op het terrein van Kweekduin bedraagt het hoogteverschil om 
en nabij 3 m. In de toekomstige maaiveld inrichting wordt dit 
hoogteverschil op karakteristieke wijze vormgegeven. Dit kan 
met respect voor de context op verschillende wijze vorm krijgen. 
Daarvoor is een aantal uitgangspunten gegeven.

 Regels reliëf   

-    Hoogteverschillen worden ontworpen in het inrichtingsplan
-          Het maaiveld grenzend aan gebouwen bevindt zich max. 60cm onder   
 peil woongebouw
-  Gebouwde keerwanden en erfafscheidingen zijn max. 80cm hoog en   
 uitgevoerd in duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld baksteen of   
 natuursteen (m.u.v. toegangen tot kelders)

Voorbeelduitwerkingen voor inpassen hoogteverschil
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Analyse tussenruimte Analyse gevelbreedte
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Doorzicht   

Om er voor te zorgen dat de twee volumes ook als verschillende 
volumes worden waargenomen is het belangrijk het doorzicht 
tussen beiden te waarborgen. Langs de Bloemendaalseweg is de 
afstand tussen de gebouwen uitermate gevarieerd. Dit is gedaan 
door – in aanvulling op de gegeven eisen aan de afstand tot de 
erfgrens - voorwaarden te stellen aan de afstand tussen de beide 
gebouwen onderling. Vanwege de groene voorruimte zal de 
onderlinge afstand nadrukkelijk voelbaar zijn ter plekke van het 
diagonale doorzicht. 

Met de gegeven uitgangspunten resteert voor het gebouw aan 
de straat een zoekgebied met een breedte van 17,5 meter. Deze 
breedte valt binnen het spectrum van gevelbreedtes langs de 
Bloemendaalseweg.

 Regels doorzicht

- Minimaal 3m breed doorzicht tussen zijgevels gebouw X en gebouw Y 
- Minimaal 3m breed doorzicht tussen voorgevel gebouw X en    
 achtergevel gebouw Y                     
- De afstand tussen de beide gebouwen bedraagt tenminste 5,0 meter

Grafische weergave van de regels tav het doorzicht, voorzien van 
voorbeelduitwerking gebouwvolumes

zone voor bebouwing

voorbeelduitwerking bebouwing

doorzicht

LEGENDA
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Voorbeelduitwerking afscheiding om zicht op parkeren te ontnemen

Entree Bloemendaalseweg Entree Ter Hoffsteedeweg
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De positie van de entrees van de gebouwen is zodanig dat deze 
zichtbaar zijn vanuit de zone voor verkeer en parkeren. Leidend 
voor de positie van de entrees is een praktische en op comfort 
gerichte ordening van de gebouwplattegrond, die kenmerkend 
is voor de meeste villa’s in de omgeving. Onderdeel van de 
inrichtingsopgave is een zorgvuldige landschappelijke inpassing 
van het parkeren en de entrees van de gebouwen.

Ontsluiting en parkeren
   
Het perceel heeft twee ontsluitingen, vanaf de 
Bloemendaalseweg	en	vanaf	de	Ter	Hoffsteedeweg.	Ook	in	de	
toekomst zullen beide toegangswegen gehandhaafd blijven. 
Om de genoemde open groene kwaliteit van de voorruimte aan 
de straatzijde te borgen is de zone voor verkeer en parkeren 
beperkt tot de oost- en noordzijde van het perceel. Daarnaast is 
het mogelijk om te parkeren onder de gebouwen. 

 Regels Parkeren

- Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein onder het gebouw en/  
 óf in de zone voor verkeer en parkeren
- Het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen dient ter controle voorgelegd  
 te worden aan de gemeente
- Hellingbaan(en) en parkeerplaatsen dienen landschappelijk ingepast te  
 worden 
- Eventuele gebouwde afscheidingen om zicht op parkeren te ontnemen   
 zijn maximaal 0,8m hoog

  Regels Entrees

- Beide kavelentrees dienen gehandhaafd te worden
- Entrees van de gebouwen zichtbaar vanuit de zone voor verkeer en   
 parkeren
- Een galerij ontsluiting is uitgesloten
- Entrees dienen landschappelijk ingepast te worden

Grafische weergave van de regels tav ontsluiting en parkeren, voorzien van 
voorbeelduitwerking gebouwvolumes

zone voor verkeer en parkeren

voorbeelduitwerking bebouwing

entree naar perceel

LEGENDA
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Inrichting buitenruimte
   
Uitgangspunt is een integraal ontworpen buitenruimte waarbij 
gebouw en inrichtingsmiddelen op elkaar afgestemd zijn. Een 
tuin-achtige inrichting passend bij de uitstraling van de villa’s 
vormt hiervoor de basis. Ter versterking van de tuinige sfeer 
van het gehele kavel zal de groene inrichting tussen de twee 
bouwvolumes herkenbaar moeten zijn. Hiermee wordt de groene 
zichtlijn versterkt. De centrale entrees van de appartementen 
moeten een gastvrije uitstraling krijgen. Onderdeel van de 
inrichtingsopgave is de inpassing van een voetgangersroute 
vanaf de bestaande voetgangers entree aan de zuid-oostzijde 
van het perceel. Extra zorg vragen de hoogteverschillen 
in aansluiting op het bouwplan, zoals de entree van de 
parkeergarage.	Voorzieningen	als	fietsparkeren	voor	bezoekers,	
containerplekken etc. zijn mee-ontworpen. Materialen zijn 
duurzaam en passend bij het karakter van een villa-tuin.

Een inrichtingsplan wordt onderdeel van het bouwplan. 
 

Principe herkenbare groene inrichting tussen de twee volumes
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Architectuur
   
De bebouwing langs de Bloemendaalseweg 
kent veel variatie. Dit betreft de 
bouwperiode, maar ook de stijl en 
typologie van de gebouwen, alsmede 
afwisseling tussen gebouwen met een 
symmetrisch en gebouwen met een 
asymmetrisch gevelbeeld. Behoud van de 
diversiteit in positionering en architectuur 
van de bebouwing is het uitgangspunt 
voor de beide villa’s. Dit sluit aan op 
het bestemmingsplan waarin een meer 
expressief gebouw aan de straat en een 
soberder gebouw op de tweede rij is 
omschreven. 

Om het karakter van de groene open plek 
aan de Bloemendaalse weg zo min mogelijk 
aan te tasten is voor de achterste villa de 
positie en oriëntatie van de oorspronkelijke 
bebouwing overgenomen. De openheid 
die daarmee bewaard wordt, vraagt om 
kwaliteit en representativiteit van alle 
gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare 
ruimte. Voor de achterste villa betekent het 
ontbreken van de functionele entree aan de 
voorzijde dat op alternatieve wijze invulling 
gegeven moet worden aan het begrip 
voorgevel, opdat een duidelijk gezicht naar 
de straat wordt getoond.

Op de volgende pagina zijn de regels ten 
aanzien van de architectuur uitgeschreven.

geschakeld

2^1 kap

vrijstaand 
klein

opgedeelde 
villa

villa

complex/
voorziening

Analyse gebouwtypologie

LEGENDA
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 Regels architectuur algemeen 

‒ Gebouwen hebben een fraaie en alzijdige uitstraling 
‒ Gebouwen dragen bij aan het behoud van de diversiteit in positionering  
 en architectuur langs de Bloemendaalseweg
‒ De gekozen architectonische stijl moet consistent doorgevoerd worden
‒ Buitenruimten dienen overwegend ingesprongen te worden toegepast   
 en niet ’aan de gevel’ te worden opgehangen
‒ Bergingen in beginsel inpandig oplossen. Eventuele buitenberging   
 ten behoeve van afval of tuinonderhoud uit het zicht vanaf de openbare  
 ruimte en landschappelijk ingepast.
- Buitenruimte op de BG in verhouding met de verdieping en    
 landschappelijk ingepast (privacy schermen zijn niet toegestaan). 
- Aandacht voor de parkachtige inrichting van het gehele terrein
 
 

 Regels architectuur achterste villa

‒ Bouwvolume zonder kap
‒ Maximale bouwhoogte 10 m*
‒ Representatieve gevel naar Bloemendaalseweg
 
 Regels architectuur voorste villa

‒ Maximale goothoogte 8 m*
‒ Maximale nokhoogte 12 m*
‒ Bouwvolume met kap
‒ Dakhelling minimaal 45 graden
‒ Dakvorm: zadel-, tent-, schild-, of samengesteld dak
‒ Afgeknot dak mogelijk
- Kap passend uitwerken met een beperkte hoeveelheid ondergeschikte   
 aantastingen hierin, zoals dakkapellen
‒ Voorgevel accentueren door sprong(en) in de gevel
‒ Er wordt gestreefd naar erkers, sprongen en samengestelde kappen
 
 * liften en installaties vallen buiten max. hoogte, deze zoveel 
 mogelijk aan achterzijde van gebouw(en) realiseren Regels materialisatie & detaillering

- Materiaalgebruik en detaillering volgt uit gekozen bouwstijl en is   
 consistent
- Waar mogelijk verfijnde detaillering toepassen zoals bv. overstekken   
 en bijzondere metselverbanden, etc.
- Eventuele PV-panelen of zonneboilers afstemmen op compositie en bij   
 voorkeur in dakvlak leggen
- Gevel gebouw Y overwegend metselwerk in aardetinten of vergelijkbaar  
 dakafwerking in afstemming met omgeving; bij voorbeeld:    
 dakpannen, leisteen, riet of zinken/aluminium  felsdak; kleur naturel,   
 rood/bruin of antraciet 
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Samenvatting van de regels in de plancontext, voorzien van voorbeelduitwerking gebouwvolumes

zone voor verkeer en parkeren

zone voor bebouwing

voorbeelduitwerking bebouwing

te behouden groene ruimte

entree naar perceel

LEGENDA

voetgangersentree naar perceel



































Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 14xxxxCDT

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 oktober 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Rotterdam, 07-11-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 142026.
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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MM01 MM01
002 Asbestverdacht MM02 MM02

Analyse Eenheid Q 001 002

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 26.534 11.857

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2 <2
gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2 <2

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2 <2 1)

chrysotiel mg/kgds Q <2 <2
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

amosiet mg/kgds Q <2 <2
Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds <2 <2

crocidoliet mg/kgds Q <2 <2
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

anthophylliet mg/kgds Q <2 <2
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

tremoliet mg/kgds Q <2 <2
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

actinoliet mg/kgds Q <2 <2
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.5 1.1 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde gewicht van het monstermateriaal is niet conform de norm. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten
indicatief zijn en de bovengrens en/of de bepalingsgrens verhoogd is.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9250011 30-10-2014 30-10-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
001 R009072514 31-10-2014 30-10-2014 ALC291
002 A9250013 30-10-2014 30-10-2014 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aveco de Bondt BV
C. Drost
Postbus 2674
3800 GE  AMERSFOORT

Uw projectnaam : Bloemendaalseweg 166 te Overveen
Uw projectnummer : 142026
ALcontrol rapportnummer : 12070416, versienummer: 1

Rotterdam, 07-11-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 142026.
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, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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



Aveco de Bondt BV

Bloemendaalseweg 166 te Overveen
142026
12070416

31-10-2014

C. Drost

31-10-2014

07-11-2014

Blad 2 van 8

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) MM1 MM1
002 Grond (AS3000) MM2 MM2
003 Grond (AS3000) MM3 MM3
004 Grond (AS3000) MM4 MM4
005 Grond (AS3000) MM5 MM5

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 94.2 85.1 93.6 87.0 95.8
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 61 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen stenen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4 5.4 1.2 3.4
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1 2.3 2.1 1.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 31 42 <20 62
cadmium mg/kgds S <0.2 0.44 <0.2 0.67
kobalt mg/kgds S 2.2 2.6 1.7 3.5
koper mg/kgds S 9.1 15 6.2 18
kwik mg/kgds S 0.24 0.24 0.15 0.29
lood mg/kgds S 66 95 43 120
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 5.8 8.0 5.1 8.5
zink mg/kgds S 60 95 30 160

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 0.02 <0.01 0.01
fenantreen mg/kgds S 0.05 0.06 0.02 0.06
antraceen mg/kgds S 0.02 0.02 <0.01 0.02
fluoranteen mg/kgds S 0.11 0.17 0.03 0.14
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06 0.10 0.01 0.07
chryseen mg/kgds S 0.05 0.08 0.01 0.07
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04 0.06 <0.01 0.06
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07 0.11 0.02 0.10
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07 0.10 0.02 0.08
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06 0.08 0.02 0.07
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.537 1) 0.8 1) 0.151 1) 0.68 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 138 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 153 µg/kgds S <1 1.4 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



Aveco de Bondt BV

Bloemendaalseweg 166 te Overveen
142026
12070416

31-10-2014

C. Drost

31-10-2014

07-11-2014

Blad 3 van 8

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) MM1 MM1
002 Grond (AS3000) MM2 MM2
003 Grond (AS3000) MM3 MM3
004 Grond (AS3000) MM4 MM4
005 Grond (AS3000) MM5 MM5

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 5.6 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds 11 8 <5 <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds 16 7 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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 volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

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

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

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 prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0531720396 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
001 0531720393 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
001 0531720387 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
001 0531720240 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
001 0531720370 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
001 0531720394 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 0531720244 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
002 0531720245 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
002 0531720237 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
002 0531720239 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
002 0531720238 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
003 0531720233 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
003 0531720243 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
003 0531720378 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
004 0531720380 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
004 0531720382 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
005 0531720376 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
005 0531720391 30-10-2014 30-10-2014 ALC201
005 0530926280 30-10-2014 30-10-2014 ALC201



Aveco de Bondt BV

Bloemendaalseweg 166 te Overveen
142026
12070416

31-10-2014

C. Drost

31-10-2014

07-11-2014

Blad 7 van 8

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-

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.

MM1MM1
001



Aveco de Bondt BV

Bloemendaalseweg 166 te Overveen
142026
12070416

31-10-2014

C. Drost

31-10-2014

07-11-2014

Blad 8 van 8

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-

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.

MM2MM2
002





Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 17 -11-2014 - 14:52) 

 
Projectnaam Bloemendaalseweg 166 te 

Overveen 
Bloemendaalseweg 166 te 
Overveen 

Bloemendaalseweg 166 te 
Overveen 

Projectcode 142026 142026 142026 
Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
           

droge stof % 94,2 94,2  85,1 85,1  93,6 93,6  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten g Geen   Geen   Geen   
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 1,4 1,4  5,4 5,4  1,2 1,2  

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  2,3 2,3  2,1 2,1  
           

METALEN 
barium+ mg/kg 31 120 -- 42 157 -- <20 53,6 -- 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 <=AW 0,44 0,652 WO <0,2 0,241 <=AW 
kobalt mg/kg 2,2 7,73 <=AW 2,6 8,85 <=AW 1,7 5,91 <=AW 
koper mg/kg 9,1 18,8 <=AW 15 27,5 <=AW 6,2 12,8 <=AW 
kwik mg/kg 0,24 0,345 WO 0,24 0,334 WO 0,15 0,215 WO 
lood mg/kg 66 104 WO 95 140 WO 43 67,6 WO 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 5,8 16,9 <=AW 8,0 22,8 <=AW 5,1 14,8 <=AW 
zink mg/kg 60 142 WO 95 205 IN 30 70,8 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - 0,02 0,02 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg 0,05 0,05 - 0,06 0,06 - 0,02 0,02 - 
antraceen mg/kg 0,02 0,02 - 0,02 0,02 - <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg 0,11 0,11 - 0,17 0,17 - 0,03 0,03 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,06 0,06 - 0,10 0,1 - 0,01 0,01 - 
chryseen mg/kg 0,05 0,05 - 0,08 0,08 - 0,01 0,01 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04 - 0,06 0,06 - <0,01 0,007 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07 - 0,11 0,11 - 0,02 0,02 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,07 0,07 - 0,10 0,1 - 0,02 0,02 - 
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,06 0,06 - 0,08 0,08 - 0,02 0,02 - 

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

mg/kg 0,537 0,537 <=AW 0,8 0,8 <=AW 0,151 0,151 <=AW 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 1,3 - <1 3,5 - 
PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 1,3 - <1 3,5 - 
PCB 101 ug/kg <1 3,5 - <1 1,3 - <1 3,5 - 
PCB 118 ug/kg <1 3,5 - <1 1,3 - <1 3,5 - 
PCB 138 ug/kg <1 3,5 - <1 1,3 - <1 3,5 - 
PCB 153 ug/kg <1 3,5 - 1,4 2,59 - <1 3,5 - 
PCB 180 ug/kg <1 3,5 - <1 1,3 - <1 3,5 - 
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 24,5 <=AW 5,6 10,4 <=AW 4,9 24,5 <=AW 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,48 -- <5 17,5 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 17,5 -- <5 6,48 -- <5 17,5 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg 11 55 -- 8 14,8 -- <5 17,5 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg 16 80 -- 7 13 -- <5 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 150 <=AW <20 25,9 <=AW <20 70 <=AW 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
12070416-001 MM1 MM1 
12070416-002 MM2 MM2 
12070416-003 MM3 MM3 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 17-11-2014 - 14:52) 

 
Projectnaam Bloemendaalseweg 166 te Overveen Bloemendaalseweg 166 te Overveen 
Projectcode 142026 142026 
Monsteromschrijving MM4 MM5 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
   
Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
        

droge stof % 87,0 87  95,8 95,8  
gewicht artefacten g 61   <1   
aard van de artefacten g Stenen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) %  3,4  <0,5 0,5  
organische stof (gloeiverlies) % 3,4 3,4   0,5  
        

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1,1 1,1   25  
        

METALEN 
barium+ mg/kg 62 240 --   - 
cadmium mg/kg 0,67 1,08 WO   - 
kobalt mg/kg 3,5 12,3 <=AW   - 
koper mg/kg 18 35,5 <=AW   - 
kwik mg/kg 0,29 0,412 WO   - 
lood mg/kg 120 184 WO   - 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW   - 
nikkel mg/kg 8,5 24,8 <=AW   - 
zink mg/kg 160 367 IN   - 
        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,01 0,01 -   - 
fenantreen mg/kg 0,06 0,06 -   - 
antraceen mg/kg 0,02 0,02 -   - 
fluoranteen mg/kg 0,14 0,14 -   - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,07 0,07 -   - 
chryseen mg/kg 0,07 0,07 -   - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,06 0,06 -   - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,10 0,1 -   - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,08 0,08 -   - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,07 0,07 -   - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,68 0,68 <=AW   - 
        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,06 -   - 
PCB 52 ug/kg <1 2,06 -   - 
PCB 101 ug/kg <1 2,06 -   - 
PCB 118 ug/kg <1 2,06 -   - 
PCB 138 ug/kg <1 2,06 -   - 
PCB 153 ug/kg <1 2,06 -   - 
PCB 180 ug/kg <1 2,06 -   - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 14,4 <=AW   - 
        

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 10,3 -- <5 17,5 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 10,3 -- <5 17,5 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg <5 10,3 -- <5 17,5 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg <5 10,3 -- <5 17,5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 41,2 <=AW <20 70 <=AW 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
12070416-004 MM4 MM4 
12070416-005 MM5 MM5 
 



 
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 
   
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 
som IW 
> 1 

 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar 

(> S), 
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 (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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1 Inleiding 

In opdracht van Van Riezen & Partners heeft DPA Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek verricht met 
betrekking tot de sloop en bouw van nieuwe woningen aan de Bloemendaalseweg 166 in Overveen 
(gemeente Bloemendaal), zie voor de ligging van het plangebied figuur 1.1. Er worden 13 woningen 
gerealiseerd, verdeeld over twee gebouwen. 

Figuur 1.1: Situatie plangebied Bloemendaalseweg 166 in Overveen. 

1.1 Aanleiding onderzoek 

De woningen zijn conform de Wet geluidhinder geluidgevoelige gebouwen. De nieuwe woningen zijn 
gelegen binnen de geluidzone van de Bloemendaalseweg. Om die reden is een onderzoek Wet geluidhinder 
noodzakelijk. De geluidbelastingen vanwege 30 km/uur-wegen zijn kwalitatief beoordeeld. 
Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, vervolgens of hogere grenswaarden 
krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden 
toegepast. 

1.2 Leeswijzer 

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder, die op dit plan van toepassing zijn, aan 
bod komen. Vervolgens zullen de invoergegevens, de uitgangspunten, de berekeningen en de toetsing van 
de geluidbelastingen worden beschreven. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

2.1.1 Wetsversie Wet geluidhinder 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is de Wet geluidhinder toegepast (Stb. 1979, 99, laatst gewijzigd 
Stb. 2014, 581). 

2.1.2 Geluidgevoelige functies 

Er worden nieuwe woonfuncties mogelijk gemaakt. 

2.1.3 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden 

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 
industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de 
maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg, per industrieterrein) wordt 
aan de grenswaarden getoetst. 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan 
een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van B&W. 

Het vaststellen van een hogere waarde door het College van B&W is mogelijk indien maatregelen om de 
geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of 
verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- 
kundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. 

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluid- 
gevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen. 

2.1.4 Dove gevels 

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige 
gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te 
worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn: 
 gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van 

tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A); 
 gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige 

ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn: 
 een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m2;
 een raam in een hal van een woning; 
 een nooduitgang. 
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2.1.5 Wegverkeerslawaai 

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uit- 
gezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een 
gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. 
Indien een spoorlijn niet in de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer of in de Regeling zonekaart spoor- 
wegen geluidhinder als spoortracé is aangewezen, worden de geluidbelastingen vanwege die spoorlijn aan- 
gemerkt als wegverkeerslawaai. Deze situatie is in dit onderzoek niet aan de orde. 

De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg of spoor, is afhankelijk van het aantal rijstroken of 
sporen en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1. Of sprake is van een stedelijk 
of buitenstedelijk is onder meer de ligging van de geluidgevoelige functie van belang: het woongebouw zal 
zijn gelegen binnen de bebouwde kom. 

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van weg/spoor 
Aantal rijstroken of sporen 

Zonebreedte [m] 
Stedelijk Buitenstedelijk 

1 of 2 - 200

3 of meer - 350

- 1 of 2 250

- 3 of 4 400

- 5 of meer 600

De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de zone van de Bloemendaalseweg.  
De woningen zijn overigens op een afstand van ruim 300 m gelegen van de Julianalaan/Zeeweg en op een 
afstand van ruim 500 m gelegen van de Westelijke Randweg (de randweg is ter hoogte van Overveen geen 
autoweg). De zones aan weerszijden van deze wegen hebben een breedte van 200 m voor de Julianalaan/ 
Zeeweg en 350 m voor de Westelijke Randweg. 

De Dompvloedslaan, de Ter Hoffsteedeweg en de Cearalaan hebben een maximumsnelheid van 30 km/uur 
en hebben daarom geen zone. 

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer 
De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB. De maximaal te verlenen 
ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. 
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2.1.6 Spoorweglawaai 

Het spoortracé Haarlem-Zandvoort is het meest nabijgelegen spoortracé en is op ruim 500 m gelegen van 
de nieuwe woningen. De zonebreedte is conform het Besluit geluidhinder afhankelijk van de geldende 
geluidproductieplafonds ter plaatse van de referentiepunten langs het spoortracé.  
Er geldt een geluidproductieplafond van ten hoogste 62,0 dB, zie ook figuur 2.1. De zonebreedte aan weers- 
zijden van het spoortracé bedraagt dan conform het Besluit geluidhinder 300 m. Het plangebied is buiten de 
zones van spoorwegen gelegen. 

Figuur 2.1: Geluidproductieplafonds langs spoorlijn richting Zandvoort 

2.1.7 Industrielawaai 

Het project is niet gelegen binnen de geluidzone rond een industrieterrein. 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Bloemendaal kent geen gemeentelijk hogere waardenbeleid waarin eisen worden gesteld aan 
woningen waarvoor een hogere grenswaarde aangevraagd dient te worden. 
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3 Uitgangspunten onderzoek 

3.1 Plangebied 

In figuur 1.1 op pagina 4 is het plangebied weergegeven. In ons onderzoek is er van uit gegaan dat 
woningen mogelijk zijn met een gebouwhoogte tot en met 9-10 m, overeenkomend met drie bouwlagen 
boven maaiveld. In bijlage I zijn de plattegronden weergegeven. 

3.1 Wegverkeersgegevens 

De uurintensiteiten van de wegen zijn bepaald op basis van telgegevens, die door de gemeente Bloemen- 
daal aan ons bureau zijn verstrekt. De telgegevens zijn opgenomen in bijlage II. Er zijn geen verkeers- 
tellingen uitgevoerd ter plaatse van de Cearalaan. 

De tellingen op de Bloemendaalseweg zijn uitgevoerd in 2009, de tellingen op de Ter Hoffsteedeweg en de 
Dompvloedslaan in 2005. Om tot uurintensiteiten te komen voor peiljaar 2026, is een autonome groei van 
het verkeer aangehouden van 1,5% per jaar. In bijlage II zijn de telgegevens evenals de daarmee bepaalde 
uurintensiteiten voor peiljaar 2026 weergegeven. 
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4 Rekenmethoden geluidbelastingen 

4.1 Wegverkeerslawaai 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden afkomstig van wegen zijn uitgevoerd conform het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van 
Standaardrekenmethode 2 uit bijlage III van het RMG2012. 

Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor 
een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden de geluid- 
belasting Lden vastgesteld. Deze geluidbelasting Lden wordt berekend met behulp van de volgende formule: 

24
10*810*410*12log*10

10
10

10
5

10
nachtavonddag LLL

denL

 in dB 

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie 
worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor 
wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur, hier de Bloemendaalseweg. 

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma 
Geomilieu v.3.11 van DGMR. 

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel 

In bijlage II zijn de geluidinvoergegevens weergegeven. In de rekenmodellen is voorts uitgegaan van de 
volgende rekenparameters en uitgangspunten: 
 Bodemfactor algemeen (buiten de ingevoerde bodemgebieden: 1,0 (zachte bodems zoals grasbodems). 
 Bodemfactor van ingevoerde bodemgebieden: 0,0 (harde bodem, zoals wegen en parkeerterreinen). 
 Hoogtelijnen conform de AHN2 maaiveld kaart van de website van Actueel Hoogtebestand Nederland. 
 Waarneemhoogten van 1,5,  4,5 en 7,5 m voor respectievelijk de begane grond, de eerste en tweede 

verdieping. 
 Sectoren met een zichthoek van 2 graden. 
 Meteorologische correcties: SRMII RMG2012. 
 Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012. 

4.3 Cumulatie geluidbelastingen L(VL,cum) 

Gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden berekend 
conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  
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5 Berekeningsresultaten 

In bijlage IV zijn de geluidbelastingen per geluidbron gepresenteerd. Onderstaand volgt een beknopt 
overzicht. Geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn na aftrek conform art. 110g Wgh. 

5.1 Geluidbelastingen Bloemendaalseweg 

De geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai dat afkomstig is van de Bloemendaalseweg bedragen: 
 Villa 1, begane grond, 3 woningen:  49, 50 en 51 dB. 
 Villa 1, 1e verdieping, 3 woningen:  50, 51 en 52 dB. 
 Villa 1, 2e verdieping, 2 woningen:  52 dB. 
 Villa 2, begane grond, 2 woningen:  58 en 61 dB. 
 Villa 2, 1e verdieping, 2 woningen:  58 en 61 dB. 
 Villa 2, 2e verdieping, 1 woning:  60 dB. 

Bij alle woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, maar de maximale ontheffings- 
waarde van 63 dB niet. 

5.2 Geluidbelastingen Dompvloedslaan en Ter Hoffsteedeweg (30 km/uur-wegen) 

De geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai dat afkomstig is van de 30 km/uur-wegen bedragen 
maximaal: 
 Dompvloedslaan:  25 dB. 
 Ter Hoffsteedeweg:  34 dB. 

5.3 Gecumuleerde geluidbelastingen L(VL,cum) 

In bijlage IV zijn de gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum gepresenteerd. De gecumuleerde geluid- 
belasting LVL,cum bedraagt maximaal 66 dB. De geluidweringen van de gevels en daken van de woningen 
dienen te worden gedimensioneerd op de in bijlage IV gepresenteerde geluidbelastingen. De grenswaarde 
van de geluidbelasting binnen verblijfsgebieden van woningen bedraagt conform het vigerende Bouwbesluit 
33 dB. 
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6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden 

6.1 Algemeen 

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de 
voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden 
aangevraagd. 

De hogere waarden kunnen door het DB worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen 
onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken: 
1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te 

reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maat- 
regelen al dan niet doelmatig zijn.  

2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doel- 
matig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de 
voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.  

3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen 
hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen. 

Vanwege de Bloemendaalseweg wordt de voorkeursgrenswaarde tot 13 dB overschreden. 

6.2 Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting 

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen: 
 maatregelen aan de bron; 
 maatregelen in het overdrachtsgebied; 
 maatregelen aan de ontvangzijde. 

6.2.1 Maatregelen aan de bron 

Geluidreducerend asfalt 
Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde tot circa 4 dB vanwege verkeerslawaai kunnen worden 
weggenomen door het toepassen van een geluidreducerend asfalt, bijvoorbeeld dunne deklaag of dubbel- 
laags ZOAB. Er treden echter nog overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde op tot circa 9 dB. 

Snelheidsbeperking 
Het beperken van de snelheid is een mogelijkheid om het verkeerslawaai te beperken. Een snelheids- 
verlaging leidt tot een paar dB lagere geluidbelastingen. Een snelheidsverlaging is niet aan de orde omdat in 
verkeersplannen niet is voorzien in een snelheidsverlaging. 

Terugdringen verkeersintensiteiten 
Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een geluidreductie 
van 5 dB bijvoorbeeld zou het verkeer tot ongeveer een derde van de oorspronkelijke verkeersintensiteiten 
moeten worden verminderd. Verkeersplannen voorzien hier niet in. 
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6.2.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied 

Door het toepassen van geluidschermen langs de wegen kunnen in bepaalde situaties hogere geluid- 
reducties worden behaald dan door toepassing van geluidarm asfalt. Een geluidscherm langs de Bloemen- 
daalseweg is om redenen van stedenbouw niet wenselijk. 

6.2.3 Maatregelen aan de ontvangzijde 

Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrenswaarde 
wordt overschreden is het ook mogelijk om maatregelen te treffen in de vorm van dove gevels of in de vorm 
van gebouwgebonden geluidschermen waarmee aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Met een 
dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder.  

Het is echter reëler om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door middel van een hogere waarde 
vaststelling toe te staan. 

6.3 Conclusie en advies aanvraag hogere waarden 

Omdat in voorgaande paragrafen is omschreven dat verschillende geluidreducerende maatregelen aan de 
bron, in het geluidoverdrachtsgebied en aan het gebouw bezwaren met zich meebrengen, is het realistisch 
om hogere waarden aan te vragen voor de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai afkomstig 
van de Bloemendaalseweg: 
 Villa 1 begane grond 3 woningen: 49, 50 en 51 dB. 
 Villa 1 1e verdieping 3 woningen: 50, 51 en 52 dB. 
 Villa 1 2e verdieping 2 woningen: 52 dB. 
 Villa 2 begane grond 2 woningen: 58 en 61 dB. 
 Villa 2 1e verdieping 2 woningen: 58 en 61 dB. 
 Villa 2 2e verdieping 1 woning: 60 dB. 
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7 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Van Riezen & Partners heeft DPA Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek verricht ten 
behoeve van de bouw van 13 nieuwe woningen aan de Bloemendaalseweg 166 in Overveen. 

De woningen zijn conform de Wet geluidhinder geluidgevoelige gebouwen. De nieuwe woningen zijn 
gelegen binnen de geluidzone van de Bloemendaalseweg. 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 
1 januari 2015. Conform de Wet geluidhinder geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 
48 dB en een maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn 
uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012, bijlage III, Standaardrekenmethode 2. 

Uit de berekeningen blijkt het volgende: 
 Ten gevolge van de Bloemendaalseweg vinden overschrijdingen ter plaatse van alle nieuwe woningen 

plaats van de voorkeursgrenswaarde maar niet van de maximale ontheffingswaarde. De geluidbelasting 
bedraagt maximaal 61 dB Lden.

 De gecumuleerde geluidbelasting LVL,cum bedraagt ten hoogste 66 dB. De geluidwerende voorzieningen 
aan de gevels en de daken van woningen dienen te worden afgestemd op de in bijlage IV vermelde 
gecumuleerde geluidbelastingen. 

Omdat diverse geluidreducerende maatregelen aan de bron, in het geluidoverdrachtsgebied en aan het 
gebouw bezwaren met zich meebrengen, is het realistisch om hogere waarden aan te vragen voor de 
geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai afkomstig van de Bloemendaalseweg: 
 Villa 1 begane grond 3 woningen: 49, 50 en 51 dB. 
 Villa 1 1e verdieping 3 woningen: 50, 51 en 52 dB. 
 Villa 1 2e verdieping 2 woningen: 52 dB. 
 Villa 2 begane grond 2 woningen: 58 en 61 dB. 
 Villa 2 1e verdieping 2 woningen: 58 en 61 dB. 
 Villa 2 2e verdieping 1 woning: 60 dB. 

DPA Cauberg-Huygen B.V. 

ing. F.P. van Dorresteijn 
Senior Adviseur 



Plan Bloemendaalseweg 166 in Overveen; onderzoek Wet geluidhinder 00627-11649-01 
07-04-2016  

Bijlage I Plattegronden 
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Bijlage II Tellingen en uurintensiteiten 



Bloemendaalseweg
telgegevens 2009 werkdag zuidwaarts

LV MV ZV
00:00-01:00 20 2 1
01:00-02.00 9 1 1
02:00-03:00 5
03:00-04:00 4
04:00-05:00 3 1
05:00-06:00 7 2 1
06:00-07:00 52 22 4 4
07:00-08:00 163 30 6 19
08:00-09:00 296 33 12 32
09:00-10:00 218 29 13 24
10:00-11:00 206 22 7 21
11:00-12:00 242 24 6 24
12:00-13:00 247 29 7 27
13:00-14:00 251 25 10 26
14:00-15:00 276 21 10 29
15:00-16:00 293 28 7 30
16:00-17:00 331 26 8 27
17:00-18:00 343 22 5 29
18:00-19:00 233 17 3 18
19:00-20:00 176 12 2 13
20:00-21:00 139 5 1 6
21:00-22:00 100 4 2 5
22:00-23:00 102 5 1 4
23:00-24:00 59 2 2

dag 3099 306 94
avond 517 26 6
nacht 159 30 5

daguur 258,3 25,5 7,8
avonduur 129,3 6,5 1,5
nachtuur 19,9 3,8 0,6



Bloemendaalseweg
telgegevens 2009 

werkdag noordwaarts
LV MV ZV

00:00-01:00 31 1
01:00-02.00 20 1
02:00-03:00 15 1 1
03:00-04:00 20 1
04:00-05:00 8 1
05:00-06:00 17 5 1
06:00-07:00 57 7 3 2
07:00-08:00 148 23 6 17
08:00-09:00 278 26 9 34
09:00-10:00 219 27 7 18
10:00-11:00 239 25 10 27
11:00-12:00 227 29 9 24
12:00-13:00 247 28 9 32
13:00-14:00 259 33 9 25
14:00-15:00 281 31 9 34
15:00-16:00 324 40 10 38
16:00-17:00 319 35 13 42
17:00-18:00 355 27 9 37
18:00-19:00 243 15 8 21
19:00-20:00 192 10 3 10
20:00-21:00 124 8 2 8
21:00-22:00 106 7 1 7
22:00-23:00 99 4 1 6
23:00-24:00 73 3 1 4

dag 3139 339 108
avond 521 29 7
nacht 241 19 6

daguur 261,6 28,3 9,0
avonduur 130,3 7,3 1,8
nachtuur 30,1 2,4 0,8



Bloemendaalseweg
telgegevens 2009 weekend zuidwaarts

LV MV ZV
00:00-01:00 47 2 3
01:00-02.00 28 2
02:00-03:00 13 1
03:00-04:00 8 1
04:00-05:00 6
05:00-06:00 7
06:00-07:00 20 2
07:00-08:00 46 5 2 2
08:00-09:00 119 6 3 12
09:00-10:00 188 11 5 24
10:00-11:00 258 19 3 23
11:00-12:00 307 18 5 20
12:00-13:00 348 15 6 30
13:00-14:00 374 20 8 23
14:00-15:00 386 18 6 27
15:00-16:00 375 15 5 30
16:00-17:00 352 16 7 24
17:00-18:00 277 13 4 20
18:00-19:00 182 12 3 9
19:00-20:00 157 7 1 7
20:00-21:00 117 6 1 4
21:00-22:00 103 4 1 4
22:00-23:00 84 2 2 2
23:00-24:00 61 2

dag 3212 168 57
avond 461 19 5
nacht 190 6 0

daguur 267,7 14,0 4,8
avonduur 115,3 4,8 1,3
nachtuur 23,8 0,8 0,0



Bloemendaalseweg
telgegevens 2009 

weekend noordwaarts
LV MV ZV

00:00-01:00 84 4 1 4
01:00-02.00 48 2 3
02:00-03:00 42 2 1 2
03:00-04:00 36 2
04:00-05:00 6
05:00-06:00 5 1
06:00-07:00 13 2
07:00-08:00 35 4 1
08:00-09:00 116 9 2 6
09:00-10:00 171 12 3 16
10:00-11:00 258 16 3 32
11:00-12:00 276 18 5 36
12:00-13:00 310 16 4 40
13:00-14:00 354 18 6 34
14:00-15:00 371 12 4 36
15:00-16:00 366 14 6 33
16:00-17:00 384 16 4 29
17:00-18:00 369 17 4 19
18:00-19:00 220 9 5 11
19:00-20:00 152 7 3 7
20:00-21:00 130 6 2 5
21:00-22:00 92 6 1 4
22:00-23:00 96 2 1 4
23:00-24:00 77 2 1 2

dag 3230 161 47
avond 470 21 7
nacht 311 15 3

daguur 269,2 13,4 3,9
avonduur 117,5 5,3 1,8
nachtuur 38,9 1,9 0,4





Dompvloedslaan
telgegevens 2005 en uurintensiteiten 2026

LV MV ZV
00:00-01:00 1 3
01:00-02.00 2 1
02:00-03:00 1
03:00-04:00 1
04:00-05:00
05:00-06:00 1 1
06:00-07:00 4 7
07:00-08:00 24 1 23
08:00-09:00 41 3 1 35
09:00-10:00 39 4 23
10:00-11:00 48 3 25
11:00-12:00 41 3 1 23
12:00-13:00 29 2 19
13:00-14:00 30 2 2 20
14:00-15:00 35 1 22
15:00-16:00 14 1 12
16:00-17:00 39 2 1 41
17:00-18:00 48 50
18:00-19:00 32 2 29
19:00-20:00 30 1 25
20:00-21:00 21 1 24
21:00-22:00 16 1 16
22:00-23:00 12 1 6
23:00-24:00 7 9

dag 420 24 5
avond 79 4 0
nacht 15 0 0

weekdagen 2005
daguur 35,0 2,0 0,4
avonduur 19,8 1,0 0,0
nachtuur 1,9 0,0 0,0

weekdagen 2026
daguur 47,8 2,7 0,6
avonduur 27,0 1,4 0,0
nachtuur 2,6 0,0 0,0



Ter Hoffsteedeweg
telgegevens werkdag 2005

LV
00:00-01:00 3
01:00-02.00 4
02:00-03:00 2
03:00-04:00 1
04:00-05:00 1
05:00-06:00 0
06:00-07:00 1
07:00-08:00 1
08:00-09:00 11
09:00-10:00 13
10:00-11:00 25
11:00-12:00 27
12:00-13:00 39
13:00-14:00 46
14:00-15:00 53
15:00-16:00 44
16:00-17:00 41
17:00-18:00 25
18:00-19:00 20
19:00-20:00 17
20:00-21:00 9
21:00-22:00 9
22:00-23:00 4
23:00-24:00 6

dag 345
avond 39
nacht 18

daguur 28,8
avonduur 9,8
nachtuur 2,3



Ter Hoffsteedeweg
telgegevens weekend 2005

LV
00:00-01:00 3 1
01:00-02.00
02:00-03:00 1 1
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00 1
06:00-07:00 4 2
07:00-08:00 10 6
08:00-09:00 13 23
09:00-10:00 26 46
10:00-11:00 49 40
11:00-12:00 77 56
12:00-13:00 54 56
13:00-14:00 56 74
14:00-15:00 64 48
15:00-16:00 48 31
16:00-17:00 42 14
17:00-18:00 25 12
18:00-19:00 20 8
19:00-20:00 11 6
20:00-21:00 8 2
21:00-22:00 8 1
22:00-23:00 4
23:00-24:00 2

dag 484
avond 31
nacht 11

daguur 40,3
avonduur 7,8
nachtuur 1,4



Ter Hoffsteedeweg
uurintensiteiten 2026

zuid LV

MA-VR
daguur 28,8
avonduur 9,8
nachtuur 2,3

ZA-ZO
daguur 40,3
avonduur 7,8
nachtuur 1,4

weekdagen 2005
daguur 32,1
avonduur 9,2
nachtuur 2,0

weekdagen 2026
daguur 43,8
avonduur 12,5
nachtuur 2,7
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Bijlage III Geluidinvoermodelgegevens 
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Bijlage IV Berekeningsresultaten per geluidsbron 
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concept

Voor de locatie aan de Bloemendaalse-

weg 166 worden ruimtelijke plan-

nen voorbereidt. Het voornemen is de 

sloop van de bestaande bebouwing om 

ruimte te maken voor nieuwbouw. Op 

basis van de quick scan is geadviseerd 

voor vleermuizen een aanvullend on-

derzoek uit te voeren. Voorliggend rap-

port bespreekt de resultaten van het 

aanvullend onderzoek. 

Op basis van het advies is in het voor-

jaar van 2016, een aanvullend on-

derzoek uitgevoerd binnen het plan-

gebied. Het onderzoek is uitgevoerd 

conform het vleermuisprotocol en an-

dere richtlijnen voor goed onderzoek.

In het pand zijn geen verblijfplaatsen 

van vleermuizen aangetoond. Een ont-

hef"ng van de Flora en faunawet of de 

Wet natuurbescherming is niet nodig.

Voor de locatie aan de Bloemendaalseweg 166 worden ruimtelijke plannen 

voorbereidt. Het voornemen is de sloop van de bestaande bebouwing om 

ruimte te maken voor nieuwbouw. Voor het project is een quick scan ecolo-

gie opgesteld (Hemmers 2016). In de quick scan is de potentiële aanwezig-

heid van beschermde soorten beoordeeld. Gebleken is dat vleermuizen niet 

op voorhand waren uit te sluiten. Op basis van de quick scan is geadviseerd 

voor deze soorten een aanvullend onderzoek uit te voeren. Voorliggend rap-

port bespreekt de resultaten van het aanvullend onderzoek. 

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de 

veranderde omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten 

bepaald die veroorzaakt worden door de werkzaamheden, die nodig zijn om 

te komen tot de gewenste ontwikkelingen. Daarbij is naast het plangebied 

sec. gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de omgeving.

De inventarisatie van vleermuizen is uitgevoerd conform het vleermuispro-

tocol. Het veldwerk hiervoor is in het voorjaar van 2016 en de nazomer van 

2016 uitgevoerd. In totaal is in het voorjaar tweemaal en in het najaar twee-

maal geïnventariseerd op het voorkomen van vleermuizen.

Tijdens de inventarisatie van vleermuizen is ook gelet op eventuele aanwe-

zigheid van andere beschermde soorten. Voor deze soorten was geen af-

doend onderzoek noodzakelijk, omdat de kans op aanwezigheid (van huis-

mus en gierzwaluw) als klein wet ingeschat.

G
lo

b
a
le

 l
ig

g
in

g
 v

a
n

 d
e 

p
la

n
lo

ca
ti

e.



H 02 Planomgeving: locatie, omgeving en beschermde natuurgebieden

pagina 3

Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Bloemendaal. Het betreft een 

complex met 18 woningen welke nog bewoond wordt. Verder zijn er enkele garages aan-

wezig en een groot plantsoen aan de voorzijde van het L-vormige gebouw. Ten zuiden 

ligt de bebouwde kom en ten noorden ligt Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid op 

nog geen 75 meter afstand. Gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland 

(NNN) liggen 555 meter ten zuiden, 75 meter ten noorden en 380 meter ten westen van 

het plangebied. 

Natura 2000 gebieden 

Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het Noordzee-

kanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels 

bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke jonge duinen en ontkalkte 

oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende 

begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin, duingraslanden, vochtige en 

droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbos-

sen. Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden 

van Zandvoort, waarvan het Houtglob 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 Kennemer-

strand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strand-

vlakte met embryonale duinen en een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinval-

leien 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 stinze%ora.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden ver-

bonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 

dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 

verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk van Nederland. Het Natuurnetwerk 

Nederland wordt via de ruimtelijke verordening beschermd.

Weidevogelleefgebied

In de provincie Noord-Holland zijn de weidevogelleefgebieden beschermd via de ruimte-

lijke verordening. De weidevogelleefgebieden liggen buiten de bebouwde kom en kennen 

geen externe werking.
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9-6-2016 4-7-2016 30-8-2016 29-9-2016

Temperatuur

minimaal 11.0 14.6 8.5 13.8

maximaal 20.3 23.6 23.8 17.7

Neerslag 0 0 0 3

Windsnelheid 2 2 1 3

Voor de afdoende inventarisatie van beschermde soorten is het van belang dat deze 

worden uitgevoerd volgens enkele regels. Het gaat om voldoende inspanning met ge-

schikte technieken in het optimale seizoen en door gekwali"ceerd personeel. Voor 

verschillende soorten zijn protocollen verschenen, of kan worden teruggevallen op 

wetenschappelijke literatuur gericht op het inventariseren van soorten. Daarnaast zijn 

er voor een beperkte lijst soorten, zogenoemde soortenstandaards verschenen. Voor het 

inventariseren van beschermde soorten gebruikt Els & Linde de verschillende genoemde 

bronnen, aangevuld met terrein- en soortkennis van de ecoloog. 

Belangrijk onderdeel van een afdoend onderzoek is dat de gebruikte techniek op de 

juiste manier wordt vastgelegd, zodat het onderzoek is te reproduceren. 

Vleermuizen

Voor het inventariseren van vleermuizen is op 9 april 2009 en aangepast op 25 maart 

2013, een protocol verschenen van de Gegevensautoriteit Natuur. In het protocol wordt 

beschreven waaraan een inventarisatie van vleermuizen moet voldoen. De belangrijkste 

aspecten zijn de noodzaak om in het voorjaar - mei tot en met half juli - minimaal twee-

maal te inventariseren met een interval van drie weken. Er zijn verschillende inventa-

risaties noodzakelijk omdat vleermuizen regelmatig verhuizen; één inventarisatie geeft 

daarmee hooguit een indicatie van de aanwezigheid. 

Naast de inventarisaties van de zogenoemde zomerkolonies is het inventariseren van de 

paarterritoria in het najaar noodzakelijk. Voor het inventariseren van de paarterritoria 

zijn twee veldbezoeken in de maanden september tot en met half oktober noodzakelijk. 

De onderzoeken starten allemaal ruim voor zonsondergang en eindigen rond midder-

nacht. Als er aanleiding is wordt de volgende ochtend gezocht naar zwermende dieren 

(bijvoorbeeld als een meer omvangrijk gebied wordt onderzocht waar binnen onvoldoen-

de zicht is op de potentiële uitvliegopeningen).

De gebruikte apparatuur is een Pettersson D240x. Voor de opname wordt een Edirol 

gebruikt. Waar nodig worden de opgenomen geluiden achteraf geanalyseerd (Batsound, 

Raven). 

De inventarisatie van de vleermuizen is uitgevoerd op 9 juni 2016, 4 juli 2016, 30 augus-

tus 2016 en 29 september 2016. De inventarisaties zijn telkens uitgevoerd in de avond-

uren en rond middernacht afgerond.  

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie naar vleermuizen is gezocht naar het voorkomen van vaste 

verblijfplaatsen binnen het plangebied. De belangrijkste vaste verblijfplaatsen die in 

theorie binnen het plangebied aanwezig is een zomerkolonie. In voorkomende gevallen 

kunnen – voor de soort essentiële – jachtgebieden eveneens als een vaste verblijfplaats 

vleermuizen

Vleermuizen zijn nachtactieve zoogdieren. Het zijn de enige vliegende zoogdieren en ecologisch een succesvolle soort. Na 

de knaagdieren is het de meest diverse en soortrijke groep zoogdieren. Verreweg de meeste soorten worden aangetroffen in 

-

ven. De Nederlandse vleermuizen leven allemaal van insecten, omdat deze prooidieren in de wintermaanden afwezig zijn, is 

-

peratuur daalt sterk en de ademhaling en hartslag is vrijwel tot nul gezakt. 

open mond wordt een ultrasone geluid uitgestoten en via de teruggekaatste geluidsgolven oriënteerd de vleermuis zich in haar 

omgeving. Door het Dopplereffect heeft het teruggekaatste geluid een iets andere frequentie dan het oorspronkelijke geluid. 

geluid - al dan niet na analyse - te onderscheiden zijn. Het verschil in geluid tussen de gewone grootoorvleermuis en de grijze 

grootoorvleermuis en het verschil in geluid tussen de Brandts en de Baardvleermuis zijn marginaal en niet voldoende voor 

ook zeer zeldzaam.

-

luid, dat is een geluid dat snel van frequentie verandert. Bij soorten met een nat geluid is het verschil in frequentie te hogen als 

-

ste waar te nemen -dit is de piekfrequentie. Daarnaast is er sprake van ritme tussen de verschillende geluiden. 

-

ken wordt het geluid vertraagd opgenomen (i.c. time-expension). Standaard worden de soorten in hetrodine gedetermineerd.

vleermuizen

Vleermuizen zijn nachtactieve zoogdieren. Het zijn de enige vliegende zoogdieren en ecologisch een succesvolle soort. Na 

de knaagdieren is het de meest diverse en soortrijke groep zoogdieren. Verreweg de meeste soorten worden aangetroffen in 

-

ven. De Nederlandse vleermuizen leven allemaal van insecten, omdat deze prooidieren in de wintermaanden afwezig zijn, is 

-

peratuur daalt sterk en de ademhaling en hartslag is vrijwel tot nul gezakt. 

open mond wordt een ultrasone geluid uitgestoten en via de teruggekaatste geluidsgolven oriënteerd de vleermuis zich in haar 

omgeving. Door het Dopplereffect heeft het teruggekaatste geluid een iets andere frequentie dan het oorspronkelijke geluid. 

geluid - al dan niet na analyse - te onderscheiden zijn. Het verschil in geluid tussen de gewone grootoorvleermuis en de grijze 

grootoorvleermuis en het verschil in geluid tussen de Brandts en de Baardvleermuis zijn marginaal en niet voldoende voor 

ook zeer zeldzaam.

-

luid, dat is een geluid dat snel van frequentie verandert. Bij soorten met een nat geluid is het verschil in frequentie te hogen als 

-

ste waar te nemen -dit is de piekfrequentie. Daarnaast is er sprake van ritme tussen de verschillende geluiden. 

-

ken wordt het geluid vertraagd opgenomen (i.c. time-expension). Standaard worden de soorten in hetrodine gedetermineerd.

Tabel 1
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gelden. Ook de paarterritoria en de regelmatig gebruikte vliegroutes vallen onder de 

bescherming van de Flora en Faunawet.

Voor het zoeken naar de zomerkolonies van vleermuizen is de periode van mei tot half 

juli de optimale onderzoekstijd. Voor de (kraam) kolonies is het noodzakelijk minimaal 

tweemaal, met een interval van drie weken, te inventariseren. Vleermuizen gebruiken 

verschillende verblijfplaatsen naast elkaar, terwijl de verblijfplaatsen niet continue ge-

bruikt worden. De vaste vliegroutes zijn als twee afzonderlijke typen te verdelen; ener-

zijds de routes die hoog frequent gebruikt worden en anderzijds de vliegroutes naar de 

winterverblijven. Het onderzoek naar de vliegroutes tussen kolonieplek en jachtgebied 

zijn gelijktijdig met de inventarisaties van de kolonies uitgevoerd.

Verschillende soorten bezetten in de nazomer een paarterritorium. Deze kunnen on-

derzocht worden in de periode september tot en met de tweede helft van oktober. In die 

periode start tevens de migratie naar de winterverblijven.
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Op basis van de resultaten uit de quick scan (Van der Linden 2016) is onderzocht of 

vleermuizen aanwezig zijn binnen het plangebied. Het onderzoek richt zich op vleer-

muizen die in gebouwen een vaste verblijfplaats hebben; de belangrijkste zijn de gewo-

ne dwergvleermuis en de laatvlieger. 

De vleermuizen zijn geïnventariseerd in de avonduren, waarbij telkens een half uur voor 

zonsondergang is gestart met de inventarisatie. Gezien het zeer lage aantal dieren was 

het verantwoord om niet aansluitend in de vroege ochtenduren te zoeken naar zwer-

mende dieren.

Bronnen 

Voor de vleermuizen zijn regionale verspreidingsatlassen geraadpleegd en is op internet 

gezocht naar meldingen van deze dieren in de omgeving van het pand. Uit gegevens van 

waarneming.nl blijkt dat er weinig meldingen van de gewone dwergvleermuis uit de om-

geving bekend zijn. Voor de gewone dwergvleermuis wordt geen relatie gelegd met het te 

onderzoeken pand.

Vleermuizen

De voorjaarsinventarisaties naar vleermuizen zijn uitgevoerd op 9 juni 2016 en 4 juli 

2016. De weersomstandigheden waren telkens geschikt om uitvliegende dieren te tellen. 

Tijdens de inventarisaties was het droog. De minimum temperatuur op de inventarisa-

tieavonden waren ruim voldoende. 

Inventarisatie vleermuizen – voorjaar 2016

Gewone dwergvleermuizen jagen in de beschutting van opgaande elementen, in groene 

bebouwde omgevingen, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken met vijvers, in 

lanen, tussenboomkruinen, boven open plekken in bos, langs de bosrand (vooral oude 

voedselrijke loofbossen), straatlantaarns, in en langs lanen, bomenrijen, singels, hout-

wallen en holle wegen. Waterpartijen en beschutte oevers zijn favoriet als jachtgebied. 

Dwergvleermuizen vliegen vroeg in de avondschemering uit, waarbij de eerste ongeveer 

een kwartier na zonsondergang naar buiten komen. De gewone dwergvleermuis is een 

soort die in gebouwen haar vaste verblijfplaats heeft. Na het uitvliegen, jaagt de soort 

eerst korte tijd rond de verblijfplaats en verplaatst zich daarna naar de rest van de 

omgeving. De gewone dwergvleermuis is erg %exibel in het vinden van geschikte jacht-

plekken en heeft geen vast patroon. De gewone dwergvleermuis vliegt niet via vaste 

vliegroutes, maar vliegt al jagend op muggen naar verschillende geschikte jachtgebieden 

in de omgeving van de verblijfplaats.

Op de eerste avond is naast het pand een jagende gewone dwergvleermuis gezien en 

gehoord. Een relatie met Bloemendaalseweg 166 was niet duidelijk. De vleermuis leek 

afkomstig van de buren. Er is geen verblijfplaats in het te onderzoeken pand aangetrof-

fen. Tijdens de tweede inventarisatieronde is geen vleermuis gehoord op de locatie. Op 
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de kaart staat de waarneming van de vleermuizen aangegeven.  

Op basis van de waarnemingen wordt - met enige terughoudendheid - geconcludeerd 

dat er op enige afstand van het pand een (kleine) kolonie van de gewone dwergvleer-

muis aanwezig is. Er is duidelijk geen relatie met het te ontwikkelen pand. 

Inventarisatie najaar 2016

De voorjaarsinventarisaties naar vleermuizen zijn uitgevoerd op 30 augustus 2016 en 29 

september 2016. De weersomstandigheden waren telkens geschikt om roepende man-

netjes te zoeken. Tijdens de inventarisaties was het droog. De minimum temperatuur op 

de inventarisatieavonden waren ruim voldoende. 

Binnen de omgeving van de panden is geen enkele vleermuis gehoord of gezien. Er zijn 

geen paarverblijven in het pand of in de directe omgeving ervan. 

Tijden de inventarisaties is ook gelet op aanwezigheid van andere beschermde dieren. 

Deze zijn niet waargenomen rondom het gebouw.  
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 

veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-

zaamheden, om de veranderingen te kunnen bereiken. Voor zover planlocaties binnen 

het Natuurnetwerk, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere beschermde Na-

tuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden getoetst. 

Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking eveneens van belang; de belang-

rijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid en licht. 

Daarnaast kunnen veranderde grond waterstromen een effect veroorzaken.

Vanaf 1 januari 2017 vervalt de Flora en faunawet. De soortbescherming wordt dan 

opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming. Ook de Natuurbeschermingswet 

wordt hierin opgenomen. De Wet natuurbescherming kent een onthef"ng voor soortbe-

scherming en een vergunning voor gebiedsbescherming. De provincie wordt het bevoegd 

gezag.

Flora-en Faunawet, Wet natuurbescherming

Uit de resultaten van het afdoend onderzoek naar vleermuizen is een jagende gewone 

dwergvleermuis waargenomen in het voorjaar. Een verblijfplaats is met vrij grote zeker-

heid niet aanwezig in het pand. Dat betekend dat geen onthef"ng van de Flora en fauna-

wet of de Wet natuurbescherming nodig is. 

Natuurbeschermingswet, Wet natuurbescherming

De Natura 2000 gebieden liggen op grote afstand van het plangebied. De planning is 

sloop van het huidige gebouw en bouw van nieuwe woningen. Deze woningen zullen 

moeten voldoen aan de huidige isolatienormen. De kans op een hogere depositie van 

stikstofverbindingen is zeer klein. Gelet op de omvang en aard van het voornemen, is 

een kans op een effect op de natura 2000 gebieden uitgesloten. 

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland ligt op grote afstand en buiten de bebouwde kom. Gelet 

op de aard en de omvang van het voornemen is een effect op het Natuurnetwerk Neder-

land uitgesloten. 
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Voor de locatie aan de Bloemendaalseweg 166 worden ruimtelijke plannen 

voorbereidt. Het voornemen is de sloop van de bestaande bebouwing om 

ruimte te maken voor nieuwbouw.  Het voornemen is om de gebouwen te 

slopen, zodat ruimte kan worden gemaakt voor nieuwbouw van woningen. 

Op basis van de quick scan is geadviseerd voor vleermuizen een aanvullend 

onderzoek uit te voeren. Voorliggend rapport bespreekt de resultaten van het 

aanvullend onderzoek.  

 

Op basis van het advies is in het voorjaar en najaar van 2016, een aanvul-

lend onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. Het onderzoek is uitge-

voerd conform het vleermuisprotocol en andere richtlijnen voor goed onder-

zoek.

Vanaf 1 januari 2017 vervalt de Flora en faunawet. De soortbescherming 

wordt dan opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming. Ook de Na-

tuurbeschermingswet wordt hierin opgenomen. De Wet natuurbescherming 

kent een onthef"ng voor soortbescherming en een vergunning voor gebieds-

bescherming. De provincie wordt het bevoegd gezag.

Binnen het plangebied zijn met zekerheid geen vaste verblijfplaatsen of 

paarverblijven van vleermuizen aangetroffen. Hiervoor is geen onthef"ng 

noodzakelijk.

De Natura 2000 gebieden liggen op korte afstand van het plangebied. Van-

wege de afstand en de aard en omvang van de geplande ontwikkeling is op 

voorhand duidelijk dat er geen effect zal zijn op het behalen van de doelstel-

lingen van het Natura 2000 gebied. Een vergunning van de Natuurbescher-

mingswet is niet noodzakelijk.

Natuurnetwerk Nederland

Het dichtstbijzijnde gebied wat is aangewezen als Natuurnetwerk ligt op 

korte afstand van het plangebied. Gelet op de aard en omgeving van het 

voornemen, is een kans op een effect op het Natuurnetwerk erg klein. Er is 

geen vergunning van de Natuurbeschermingswet nodig of een verklaring 

van geen bedenkingen voor het voornemen. Er is geen onthef"ng van de 

Flora en Faunawet noodzakelijk. Ook bij de nieuwe wetgeving is geen ont-

hef"ng of vergunning nodig.



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

Rv19iCCwM61r (26 januari 2018)

pagina 1/8



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Mees Ruimte & Milieu Dorpsstraat 50, 2712AM Zoetermeer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bloemendaalseweg 166 Rv19iCCwM61r

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

26 januari 2018, 10:58 2019 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 14,75 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 0,36

Toelichting Uitgangspunten:
- 14 luxe apparatementen
- 1.000m3 gasverbruik
- 7 vervoersbewegingen per dag
- twee uitvalswegen

Rv19iCCwM61r (26 januari 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

- 12,60 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,51 kg/j

Rv19iCCwM61r (26 januari 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

Rv19iCCwM61r (26 januari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik

pagina 4/8



Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage *

Kennemerland-Zuid 0,36

* 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.

Rv19iCCwM61r (26 januari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage *

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,36

* 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.

Rv19iCCwM61r (26 januari 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik

pagina 6/8



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 102197, 489967
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,4 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 12,60 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 102234, 490040
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 49,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 102108, 489852
NOx 1,51 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 49,0 NOx
NH3

1,51 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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