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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan in de geest van 
de toekomstige Omgevingswet. Vervolgens leggen  we uit wat een omgevingsplan is. Daarna gaan we in 
op de ligging en begrenzing van het plangebied en het nu geldende bestemmingsplan.

1.1  Wat is de aanleiding voor dit bestemmingsplan in de geest van de 
Omgevingswet?

Nieuwbouw en andere functie

De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder zijn eigenaar van landgoed 
Dennenheuvel in Bloemendaal. De zusters hebben hun landgoed in 2014 verlaten en zich in een 
verzorgingshuis in Heemstede gevestigd. Zij willen hun eigendom verkopen, zodat er wat nieuws 
ontwikkeld kan worden. De bedoeling is dat de landschappelijke waarden van het landgoed behouden 
worden of zelfs versterkt. Verder is het belangrijk dat het plan ook een sociaal-maatschappelijk doel 
heeft.

Het plan is om, op de plekken in het landschap waar nu al bebouwing mag, nieuwe woningen en 
maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Volgens het geldende bestemmingsplan zijn alleen 
maatschappelijke functies mogelijk. De functie 'wonen' is volgens het geldende bestemmingsplan niet 
mogelijk op grote delen van het landgoed. 

Daarnaast worden bij de volkstuinen twee nieuwe voorzieningen gerealiseerd. Deze zijn al mogelijk 
gemaakt via het bestemmingsplan Dennenheuvel, dat is vastgesteld op 18 april 2019 en onherroepelijk 
geworden op 9 oktober 2019. Dit bestemmingsplan bevatte ook de beoogde woningbouw. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bestemmingen Wonen, Tuin en Verkeer vernietigd, 
waardoor voor deze delen van het plangebied de het voorgaande bestemmingsplan geldt.

Voorliggend bestemmingsplan vormt in feite een 'reparatie' van de delen van het bestemmingsplan 
Dennenheuvel die eerder vernietigd zijn. 

De gemeente Bloemendaal heeft ervoor gekozen om een bestemmingsplan in de geest van de 
Omgevingswet op te stellen.

Experimenteren met omgevingsplannen

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben gezamenlijk een Plan van aanpak opgesteld en 
vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit plan gaat ervan uit dat de gemeente de 
vernieuwende manier van werken, die de Omgevingswet vraagt, namelijk meer integraal werken en 
begrijpelijkere regels, in 2019 al zoveel mogelijk toepast. In het raadsbesluit waarbij het Plan van 
Aanpak is vastgesteld, is Dennenheuvel aangewezen als pilot. Een pilot is een plangebied waarbij 
geoefend wordt met toepassen van de Omgevingswet, die pas 2022 in werking treedt.

De missie voor implementatie van de Omgevingswet is: Samen werken aan een aantrekkelijke 
leefomgeving, waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert. 

Deze missie is vertaald in 3 doelen, die richting geven voor iedereen die betrokken is bij de 
implementatie van de Omgevingswet. 

1 Bescherming en versterken van een aantrekkelijke woonomgeving. 

2 Grotere betrokkenheid inwoners bij inrichten van een aantrekkelijke leefomgeving. 

3 Betere processen voor het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving. 

Het genoemde Plan van aanpak zegt hierover het volgende:

'Dit is een overzichtelijk  en k lein project dat zich daarom goed leent om de uitgangspunten van de 
Omgevingswet op toe te passen en te werken met een eerste format voor een omgevingsplan met 
aandacht voor de functies wonen en een maatschappelijke dienstverlening. Ook worden 
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omgevingswaarden geïntegreerd en eventueel andere regels en beleid.'

We hebben het plangebied niet aangemeld als bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor de Crisis en 
herstelwet (Chw). Hierdoor kunnen nog niet alle mogelijkheden van het omgevingsplan benut worden. 
Maar we willen al wel in de geest van de Omgevingswet werken. Er blijft hier dus sprake van een 
bestemmingsplan, maar dit wordt geschreven op de wijze van een toekomstig Omgevingsplan.

1.2  Wat is een omgevingsplan?

1.2.1  Achtergrond

De 4 doelen van de Omgevingswet zijn: 

het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 
omgevingsrecht; 
het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, 
besluitvorming en regelgeving; 
het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te 
maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving; 
het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd waarmee regels worden 
gesteld: het omgevingsplan. De gemeenteraad is verplicht hierin de regels op te nemen voor de 'fysieke 
leefomgeving'.

Met het oog op de doelen van de wet kunnen in het omgevingsplan regels komen over activiteiten die 
gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. 

In een omgevingsplan moet ook aandacht besteed worden aan het aspect gezondheid.  Daarnaast gaat 
het omgevingsplan straks ook over allerlei (algemene) gemeentelijke regels als die betrekking hebben 
op de fysieke leefomgeving. Dit betekent ook dat regels die nu in verordeningen zitten, straks in het 
omgevingsplan terecht komen. 

Voorbeelden hiervan zijn (algemene) regels rond monumenten, terrassen, markt-, stand-, lig- en 
parkeerplaatsen, evenemententerreinen, het inzamelen en aanbieden van afvalstoffen en de afvoer van 
hemel- en grondwater. 

De omgevingswet geeft verder aan dat participatie bij het opstellen van omgevingsplannen moet worden 
gestimuleerd. 

Het omgevingsplan wordt dus veel breder dan nu, er moet integraler gewerkt worden, participatie is 
belangrijk en het moet voor iedereen begrijpelijk zijn.

1.2.2  Wat doen we daarmee in dit pilotomgevingsplan?

Omdat het plangebied niet is aangemeld als bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor de Chw, kunnen 
we niet afwijken van wettelijke bepalingen. Daardoor kunnen we nog geen bestemmingsplan met een 
verbrede reikwijdte maken en in die zin vooruitlopen op de Omgevingswet. Dus kunnen we ook geen 
andere regels (die niet ruimtelijk relevant zijn) in het bestemmingsplan opnemen, wat straks onder de 
Omgevingswet wel de bedoeling is.

Wel zijn er verschillende aspecten uit het gedachtengoed van de toekomstige Omgevingswet die in dit 
bestemmingsplan in de geest van de Omgevingswet zijn toegepast.

Participatie

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden. 
Uitgangspunt voor de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel was te komen tot een voor alle 
belanghebbenden passende invulling. Daarom is een uitgebreid participatieproces doorlopen om de 
toekomstige gebruikers (onder andere Arkgemeenschap regio Haarlem) en de omgeving te laten 
participeren in deze ontwikkeling. Het doel was om de ideeën en wensen van de omgeving mee te 
nemen in de planvorming. Met de omgeving worden hier niet alleen de directe buren bedoeld maar ook 
belanghebbenden zoals buurtvereniging Bloemendaal Noord, de aanpalende Sint Theresia Basisschool, 
het tegenoverliggende centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang Partou, de eigenaar en beheerder van 
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de begraafplaats, de woningbouwvereniging Brederode Wonen en de gemeente Bloemendaal.

De wensen en ideeën die uit het participatieproces zijn gekomen zijn meegenomen bij de uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan dat de basis is voor dit bestemmingsplan.

Heldere taal

We hebben heldere taal toegepast in het bestemmingsplan, zodat het voor iedereen te begrijpen is. 

Integraal

In een omgevingsplan is aandacht voor allerlei aspecten die te maken hebben met de fysieke 
leefomgeving. Bijvoorbeeld: Hoe gaat het eruit zien? Past het in de omgeving? Is er een goede 
leefkwaliteit? Deze aspecten zijn allemaal vertaald in dit bestemmingsplan en er is waar mogelijk 
gezocht naar een integrale benadering. Dit ziet bijvoorbeeld op het meewegen van verschillende 
aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke kwaliteit, geluid, externe veiligheid, natuur, 
cultuurhistorie, etc.

Ook gaan we in op de bijdrage van deze ontwikkeling aan de gezonde leefomgeving.

Het thema duurzaamheid krijgt nadrukkelijk aandacht in het plan.

1.3  Hoe is het plangebied begrensd?

Het landgoed Dennenheuvel ligt aan de noordkant van de bebouwde kom van Bloemendaal.

Afbeelding 1.1: Globale ligging landgoed (Bron: Google Maps)

Het landgoed ligt in een bosgebied dat globaal begrensd wordt door de Dennenweg aan de zuidkant, de 
Johan Verhulstweg aan de oostzijde en de Duinlustparkweg aan de noordkant.

Het plangebied waar dit bestemmingsplan over gaat, bestaat uit twee deelgebieden van het totale 
landgoed. In de figuur hieronder hebben we de begrenzing van het plangebied aangegeven.
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Afbeelding 1.2: Gebieden waar dit bestemmingsplan voor is opgesteld (Bron: Google Maps)

1.4  Welk bestemmingsplan geldt er nu?

Voor het plangebied geldt op dit moment het bestemmingsplan 'Bloemendaal 2012'. Dat 
bestemmingsplan is op 11 juli 2012 door onze gemeenteraad vastgesteld.
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Afbeelding 1.3: Geldend bestemmingsplan Bloemendaal 2012 met de twee deelgebieden van het 
plangebied (Bron: Ruimtelijke plannen.nl)

Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaan uit twee onderdelen. Hieronder lichten we toe wat de 
nu geldende bestemmingen zijn van die deelgebieden.

Deelgebied 1
Heeft de bestemming 'maatschappelijk' en is bedoeld voor maatschappelijke voorzieningen, 
kinderopvang, verpleeg- en verzorgingstehuizen en zorghotels. Er is ook een regeling opgenomen om 
mogelijke archeologische waarden in het gebied te beschermen.

Deelgebied 2
Heeft ook de bestemming 'maatschappelijk' en de bescherming van mogelijke archeologische waarden 
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zoals in deelgebied 1. 

1.5  Hoe moet deze toelichting gelezen worden?

In hoofdstuk 2 staat wat de huidige situatie is in het plangebied. Daarna beschrijven wij in hoofdstuk 3 
de herontwikkeling. Hoofdstuk 4 vervolgt met kort en bondig op te sommen welk beleid er relevant is 
voor de ontwikkeling, van rijksniveau tot gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 5 gaat over (milieu)aspecten 
waar we rekening mee moeten houden zoals flora en fauna, archeologie en geluid. In hoofdstuk 6 lichten 
we toe welke vertrekpunten we hebben gehanteerd voor het maken van de regels en de verbeelding 
(plankaart). De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is te vinden 
in hoofdstuk 7. 

De toelichting bevat een aantal bijlagen, zoals het stedenbouwkundig plan en een aantal 
onderzoeksrapporten.
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Hoofdstuk 2  Wat is er nu in het plangebied?

2.1  Beschrijving van de omgeving

De gemeente Bloemendaal is een langgerekte gemeente, ingeklemd tussen het stedelijke gebied van 
Haarlem en Heemstede en de duingebieden. De gemeente heeft vijf kernen die met elkaar verbonden 
zijn door een heldere noord-zuidverbinding. Het zijn kernen met een dorpse opbouw, kleinschalige 
voorzieningencentra en een grote hoeveelheid vrijstaande woningen. Duinen, strand, landgoederen en 
bosgebieden vormen het landelijke gebied van de gemeente. Kenmerkend zijn de vele buitenplaatsen en 
landgoederen, zoals Vogelenzang, Elswout, Duin en Daal en Wildhoef. 

Dennenheuvel ligt in de landgoederenzone ten noorden van de kern Bloemendaal en ten westen van 
Santpoort-Zuid. Aan de westzijde grenst het landgoed aan de begraafplaats Sint Adelbert en aan 
verschillende andere landgoederen, waaronder het landgoed Schapenduinen. 

Ten oosten van het landgoed lopen de Johan Verhulstweg en de Krommelaan, met voornamelijk 
vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen met royale tuinen. Aan de oostzijde is een hap uit 
het landgoed genomen ten behoeve van het Leonard Springerhof. De tuinen van deze villa’s grenzen aan 
landgoed Dennenheuvel.

Afbeelding: Villa's aan het Leonard Springerhof

Aan de noordzijde liggen villa’s en een serie geschakelde woningen. Deze woningen liggen met de tuin 
(en buitenberging) tegen het landgoed aan.

Ten zuiden van het landgoed loopt de Dennenweg met een aantal grote villa’s en (voormalige) 
institutionele gebouwen, zoals de Sint Theresiaschool. Dit gebouw maakte van oorsprong deel uit van 
het landgoed.
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Afbeelding: Sint Theresiaschool

2.2  Een stukje geschiedenis van het landgoed

De omvang van landgoed Dennenheuvel wisselde constant en elke periode liet landschappelijke sporen 
na. De heer Knops, eigenaar van landgoed Wildhoef, zette in 1794 in het noordelijk deel van zijn 
landgoed schapen uit om te scheren en de wol te bewerken. In de achttiende eeuw zou (tuin-)architect 
J.G. Michaël delen van landgoed Wildhoef opnieuw in ‘de vroege landschapsstijl’ hebben ontworpen. Er 
werden in die tijd wandelwegen op het landgoed aangelegd. Iets later werden de duinen van 
Schapenduinen als proef beplant met bos. Deze proeven slaagden en het gebied werd bekend om zijn 
wandelbos.

Het oorspronkelijke landgoed Wildhoef werd in 1820 verdeeld in Wildhoef en Aelbertsberg. Na de 
aankoop van aangrenzende gronden en landgoederen werd Aelbertsberg in 1858 verdeeld onder drie 
erfgenamen, waardoor landgoed Dennenheuvel ontstond. In 1923 werd Dennenheuvel verkocht aan de 
zusters van de congregatie ’De Goede Herder’ in Haarlem. Deze van oorsprong Franse congregatie zet 
zich sinds de zeventiende eeuw in voor vrouwen, meisjes en kinderen in kwetsbare situaties.

De zusters deden grote landschappelijke ingrepen. Zij verkochten delen van het landgoed ten behoeve 
van de Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Adelbert, ze bouwden de Theresiaschool en meer recent 
verkochten zij grond voor de bouw van villa’s aan het Leonard Springerhof. Om de zorgkosten voor 
pupillen te dekken wonnen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het noordelijk deel van het landgoed 
zand. Hier ontstond een waterpartij, die in de loop der jaren met moerasbos begroeid raakte. Op het 
landgoed zijn nog andere uitingen van de laatste bewoners terug te vinden, zoals de begraafplaats van 
de zusters zelf en de volkstuinen / gemeenschapstuin. 

2.3  Huidige bebouwing en gebruik landgoed

Huidige bebouwing

Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de huidige bebouwing van het landgoed.
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Afbeelding: Huidige bebouwing op het landgoed

Van de oorspronkelijke bebouwing op het landgoed is niets terug te vinden. De op dit moment 
aanwezige bebouwing dateert uit de twintigste eeuw. De gebouwen op het landgoed hebben geen 
monumentenstatus en geen cultuurhistorische waarde.

Dit bestemmingsplan richt zich op de bebouwing Pelletier, Klooster Euphrasia, verzorgingshuis 
Dennenheuvel, de Terp en de tuinmanswoning.

Klooster Euphrasia
Klooster Euphrasia was een klooster en verzorgingshuis. Het gebouw stamt uit het begin van de 
zeventiger jaren.Het heeft de vorm van een carré van circa 73 bij 73 meter met een ruim binnenhof. Dit 
binnenhof geeft plaats aan een gebruikstuin. De gebouwhoogte varieert van één tot drie bouwlagen. De 
westelijke vleugel is één bouwlaag hoog, de oostelijke vleugel omvat drie bouwlagen. Aan de oostelijke 
zijde van het gebouw is het maaiveld ongeveer vier meter lager en heeft het gebouw zowel een 
souterrain als een eerste verdieping. De kapel ligt naast de entree, in de zuidelijke vleugel van het 
gebouw.

Verzorgingshuis Dennenheuvel
Het Sint Jozefgesticht is in 1983 vervangen door het verzorgingshuis Dennenheuvel. Het gebouw van drie 
tot vier bouwlagen heeft een constructieve gemetselde buitengevel en constructieve binnenwanden. 
Aanpassing van het bestaande gebouw aan de huidige zorgeisen is daardoor moeilijk en kostbaar.

De Terp en tuinmanswoning
Naast het in 1923/1924 gebouwde rectoraat, ook wel ‘De Terp’ genoemd, werd aan de Dennenweg 10 
een dienstwoning ten behoeve van de tuinman gebouwd. De tuinmanswoning en de Terp hebben geen 
cultuurhistorische waarde.
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Pelletier
Het bouwjaar van Pelletier is onbekend. Het deed van 1970 tot 1975 dienst als bestuurscentrum voor de 
congregatie. Later werd het onder andere gebruikt als vakantiehuis en sinds 2009 is het ter voorkoming 
van kraak in bruikleen gegeven.

Het huidig gebruik

Volgens de laatste overeenkomsten zijn er op op Euphrasia / Dennenheuvel nu 81 onzelfstandige 
woonunits en 4 zelfstandige woonunits aanwezig. Deze zijn in gebruik voor economisch daklozen of 
mensen die omwille van bijvoorbeeld huislijk geweld andere huisvesting behoeven. Ook hebben er 
mensen tijdelijke woonruimte in het kader van ant-kraak-regelgeving. Daarnaast wordt locatie Pelletier 
nu bewoond door 8 bewoners van de Arkgemeenschap. De Terp is in gebruik als kantoorruimte en 
logeeradres voor de zusters.

Het historisch gebruik

In het verleden (tot juli 2014) woonden er in totaal circa 80 mensen. Dit betroffen zowel de Zusters van 
klooster Euphrasia als de bewoners van verzorgingshuis Dennenheuvel. Voor beide 'instellingen' samen 
werkten destijds circa 100 mensen.

Naast het aantal autobewegingen van de bewoners en medewerkers van het landgoed was er destijds 
behoorlijk veel logistiek verkeer.  Zo kwam er dagelijks vrachtverkeer om de keuken te bevoorraden, 
werden er wekelijks containers geleegd en wasgoed opgehaald et cetera. Ook het taxiverkeer was 
substantieel.

2.4  Bestaande groenstructuur

Het landgoed bestaat uit twee delen, namelijk de jonge duinen op de oude strandwal en de voormalige 
strandvlakte (al dan niet geëgaliseerd) aan de zuidoostzijde. De begroeiing op de jonge duinen bestaat 
vooral uit loofhout, waarschijnlijk een Zomereiken-verbond (een verbond is een planten-sociologische 
eenheid), waarvan typische soorten de zomereik en de beuk zijn. In het bos vindt alleen 
hoogstnoodzakelijk onderhoud plaats. De buitenranden van het bos worden jaarlijks onderhouden. Er 
vindt verjonging van met name de beuk en esdoorn plaats.

Op de oude strandwal is een brede beukenlaan langs de begraafplaats aangeplant, evenals een 
bomenplein van beuken van vier tot zes rijen dik. Ook zijn restanten van een beukenlaan in het bos 
zichtbaar. Op verrassende plekken zijn hier bijzondere variëteiten bomen geplaatst, zoals rode beuken, 
esdoorns en tamme kastanjes. De voormalige drinkplekken van de schapen zijn omzoomd met oude 
lindebomen. Gezamenlijk structureerden deze elementen ooit het oorspronkelijke landgoed Wildhoef. 

De lagere oostzijde, de oorspronkelijk nattere strandvlakte, is in gebruik als moestuin. In de sloot aan 
de rand van die weide is kwelwater aanwezig. Deze laagte wordt aan de oostzijde omkranst door een (in 
2015 gerenoveerde) oude vitale meidoornhaag.

Het landgoed biedt vanuit het landschappelijk kader een aantal parels, te weten: een brede beukenlaan 
(gericht op het beukenplein dat net buiten het plangebied valt), met linden omzoomde drinkputten voor 
de schapen, een zandwinput aan de noordzijde, enkele waardevolle solitaire bomen in het park, de 
voormalige strandvlakte met de kwelzone aan de voet van de strandwal, en de oude meidoornhaag.

Natura 2000 gebied
Landgoed Dennenheuvel is gedeeltelijk onderdeel van Natura 2000 gebied 'Kennemerland-Zuid'. Natura 
2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dennenheuvel is volgens het ministerie 
‘oud met loofhout bebost duinlandschap, zeldzaam in Europa en de genoemde bostypen zijn vrijwel tot 
Nederland beperkt’.

De binnenduinrand in Bloemendaal, waar het plangebied onderdeel van uitmaakt, is een bosrijk gebied. 
De meeste landgoederen in de binnenduinrand dateren uit de achttiende eeuw, waardoor de 
aangeplante bossen zich ontwikkeld hebben tot volwaardige parken met grote ecologische betekenis. 
De waarde van de bossen komt onder andere tot uiting door de aanwezigheid van een groot aantal 
vogelsoorten, die leven in oude bossen met veel dood hout en holle bomen. Op het landgoed komen ook 
reeën en eekhoorns voor. Door het vele dode hout is het bos rijk aan zwammen. 
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Afbeelding: Natura 2000 gebied
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Hoofdstuk 3  Hoe wordt het plangebied getransformeerd?

3.1  Wat is de essentie van de ontwikkeling?

De essentie van de ontwikkeling is dat woningbouw in een natuurlijke omgeving wordt gerealiseerd.  In 
eerste instantie is voor de ontwikkeling een vlekkenplan en een massastudie gedaan. Die documenten 
zijn in het participatietraject besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna is een 
uitgewerkt stedenbouwkundig plan gemaakt.

De nieuwbouw concentreert zich op twee plekken:

1. Op locatie Pelletier. Dit ligt aan de Krommenlaan en ten noorden van het Leonard Springerhof. Hier 
komen enkele woningen. Hierna noemen we dit 'deelgebied 1: Pelletier'.

2. Op de locatie van het voormalige klooster Euphrasia en het verzorgingstehuis Dennenheuvel. Dit ligt  
aan de Dennenweg aan de zuidzijde van het plangebied. Hier wordt het grootste deel van de 
nieuwbouw gerealiseerd. Hierna noemen we dit 'deelgebied 2 Euphrasia / Dennenheuvel'.

Dennenheuvel wordt een omgeving voor wonen, werken en ontspannen. Het wordt een gedifferentieerde 
woonomgeving voor een gevarieerde doelgroep. Het plan omschrijft verschillende woningtypes, zoals 
grondgebonden geschakelde woningen, vrijstaande woningen, groepswoningen, grote appartementen, 
middelgrote appartementen en kleine appartementen.

In de volgende paragrafen beschrijven we de ontwikkeling van de twee deelgebieden. Het volledige 
stedenbouwkundige plan hebben we bijgevoegd bij deze toelichting.

3.2  Deelgebied 1: Pelletier

Afbeelding: Stedenbouwkundige invulling deelgebied Pelletier
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In deelgebied Pelletier kunnen vier vrijstaande woningen in het bos komen. Deze woningen krijgen 
maximaal 2 bouwlagen met een kap. De kavels grenzen met de achterzijde aan de tuin van het Leonard 
Springerhof. Een deel van dit perceel wordt niet uitgegeven en in plaats daarvan gebruikt als bosgebied. 
Dit zorgt voor een natuurlijke overgang tussen bos en bebouwing. Een pad geeft toegang tot de 
woningen. Dit pad sluit aan op een van de oorspronkelijke paden door het landgoed en kan in een later 
stadium mogelijk worden benut als een toegang tot het landgoed.

3.2.1  Functies en typologie

In deelgebied Pelletier worden 4 vrijstaande, grondgebonden koopwoningen gerealiseerd.

3.3  Deelgebied 2: Euphrasia / Dennenheuvel

Afbeelding: Stedenbouwkundige invulling deelgebied Euphrasia / Dennenheuvel

De bebouwing op locatie Euphrasia / Dennenheuvel bestaat uit een aantal gebouwen die in een carré 
rond een groot binnenhof liggen, geïnspireerd op de structuur van het klooster. Elk gebouw heeft een 
zijde die aan het hof grenst en een zijde aan het bos. De openingen tussen de gebouwen zorgen voor 
de visuele en fysieke verbinding met het omringende bos. Een groot deel van het binnenhof wordt 
ingericht als collectieve buitenruimte, terwijl aan de buitenzijde van dit carré het bestaande bos 
grotendeels intact blijft. 

De hierboven omschreven opzet rond een binnenhof zorgt in basis voor een horizontaal karakter. Dit 
past bij de groene omgeving, waarbij de bomen altijd een kader vormen rond de gebouwen. Deze 
horizontaliteit kan worden versterkt door een overstekende dakrand en doorlopende daklijnen en door 
grote balkons. De daken worden waar mogelijk benut. Dit geldt met name voor de daken van de lage 
bouwvolumes. Deze kunnen functioneren als dakterras voor de aangrenzende woningen. 

De grondgebonden woningen aan de westzijde van het carré krijgen tuinen aan de buitenzijde van 
bouwblok. Dit gaat niet ten koste van bestaande bomen. Het appartementengebouw aan de noordzijde 
krijgt op het lagere gebouwdeel de mogelijkheid van een dakterras.

Het meest naar de Dennenweg geschoven gebouw vormt het entreegebouw. Het heeft twee 
gebouwvleugels aan de zuidzijde en een hoge poort die vanaf de Dennenweg toegang biedt tot het 
binnenhof. De gebouwvleugels zijn een bouwlaag lager dan het hoofdgebouw. Op deze lagere 
gebouwdelen is het ook mogelijk een dakterras te realiseren.
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Er is zorgvuldig gekeken naar de ligging van de dakterassen. Ze liggen aan de zonzijde en uitsluitend op 
de lagere delen van de bebouwing, aansluitend op de naastgelegen appartementen. De woningen 
hebben geen tuin en er wordt voorzien in een royale buitenruimte door het dakterras. De dakterrassen 
moeten terug liggen van de gevel, zodat ze zo min mogelijk zichtbaar zijn. De ontwikkeling 
Dennenheuvel ligt terug van de openbare weg en is omgeven door vele bomen. Daardoor zullen de 
dakterrassen nauwelijks zichtbaar zijn.  

De bebouwing krijgt een bouwhoogte variërend van maximaal 7 tot maximaal 11 meter. 

De toegangsweg is naar de oostzijde ‘opgeschoven’, richting de Johan Verhulstweg. Dit zorgt voor een 
lagere verkeersdruk op de Dennenweg bij de Sint Theresiaschool. De nieuwe toegangsweg loopt met 
een fraaie bocht richting de nieuwbouw, een zogeheten uitgestelde ontmoeting, en biedt aan de 
zuidzijde van de nieuwbouw toegang tot een overdekte parkeervoorziening. Het binnenhof is autovrij en 
wordt alleen gebruikt voor hulpdiensten.

3.3.1  Functies en typologie

In totaal komen er in dit deelgebied 79 woningen. Hiervan zijn 16 wooneenheden bedoeld voor De 
Arkgemeenschap. 33% van de woningen bestaat uit sociale huur. Daaronder vallen ook 8 
wooneenheden van De Arkgemeenschap.

Er komt een mix aan categorieën woningen:

11 grondgebonden koopwoningen (rijwoningen)
1 grondgebonden koopwoning in de Terp
19 appartementen sociale huur
16 appartementen huur midden / goedkoop
16 appartementen koop midden / duur
16 groepswoningen voor de woongemeenschap

De groepswoningen van De Arkgemeenschap liggen aan de zuidoosthoek. De Arkgemeenschap is een 
woon- en werkgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen. De 
woongemeenschap betreft een groep, bestaande uit een combinatie van mensen met een verstandelijke 
beperking die samenwonen met een aantal begeleiders. Het zijn daarom deels zelfstandige en deels 
niet-zelfstandige wooneenheden. Er wordt nu uitgegaan van circa 16 bewoners.

Op de begane grond van het entreegebouw kunnen maatschappelijke voorzieningen komen. Dit zal 
deels benut worden voor de dagbesteding van De Arkgemeenschap. Daarnaast wordt gedacht aan 
buurtvoorzieningen voor ouderen.

Het gebouw wordt aanpasbaar, zodat hier ook woningen op de begane grond kunnen komen. Er kunnen 
dan 9 tot 10 extra woningen gerealiseerd worden. 

3.4  Verkeer en parkeren

3.4.1  Bereikbaarheid

Het plangebied ligt aan de rand van de gemeente Bloemendaal binnen de bebouwde kom. Het 
plangebied grenst nagenoeg aan de gemeentegrens van Velsen. Het ligt op 1 kilometer afstand ten 
noorden van de dorpskern van Bloemendaal en op 1 kilometer afstand ten zuiden van het winkelcentrum 
van Santpoort-Zuid. De afstand naar het strand is 5 kilometer en de afstand naar het centrum van 
Haarlem is bijna 4 kilometer. 

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. 

Deelgebied 1 (Pelletier) wordt ontsloten via de Krommelaan. Dit is een erftoegangsweg met een 
maximale snelheid van 30 km/uur. De Krommelaan sluit in het zuiden aan op de Kennemerweg/Van 
Dalenweg en sluit in het noorden via onder andere de Johan Verhulstweg aan op de Brederodelaan. 
Deelgebied 2 (Euphrasia/Dennenheuvel) wordt ontsloten via de Dennenweg. Dit is een 
erftoegangsweg met een maximale snelheid van 30 km/uur. De Dennenweg sluit aan op de 
Kennemerweg. De Kennemerweg is de doorgaande weg door de kernen van Bloemendaal en 
Santpoort. Het heeft de uitstraling van een gebiedsontsluitingsweg. Ter hoogte van het plangebied 
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geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In het zuiden gaat de Kennemerweg over in de 
Hartenlustlaan en Bloemendaalseweg en sluit vervolgens aan op de N200. In het noorden gaat de 
Kennemerweg over in de Van Dalenlaan, Wijnoldy Daniëlslaan en Santpoortse Dreef en sluit aan op 
de N208. 

Autoverkeer bereikt het landgoed via een nieuwe entreeroute vanaf de Dennenweg. Deze entree ligt aan 
de zuidoostelijke zijde van het plangebied. De oprijlaan leidt met een bocht het plangebied in. De 
entreeroute geeft toegang tot het verdiepte parkeerterrein en loopt naar een klein parkeerveld onder de 
bomen. Het verdere plangebied is autovrij en is alleen toegankelijk bij calamiteiten. Overige paden 
worden alleen gebruikt voor het onderhoud van het landgoed.

Voor hulpdiensten zijn alle woningentrees direct bereikbaar via een rijlus in het binnenhof. Deze route is 
niet vormgegeven als verkeersroute, maar is onderdeel van de (half)verharde buitenruimte. Er is rekening 
gehouden met de benodigde afmetingen van rijbaan, opstelplaatsen en bochtstralen.

Openbaar vervoer 

Op circa 200 meter van het plangebied is op de Kennemerweg een bushalte aanwezig. Deze halte is 
ten behoeve van lijn 481, de buurtbus die van Haarlem-West via Santpoort en Bloemendaal naar 
Haarlem Noord rijdt. Op circa 1 kilometer afstand ligt het station Sandpoort Zuid gelegen. Vanaf hier kan 
men met een sprinter reizen naar Haarlem of Amsterdam. 

Langzaam verkeer 

Langs de Kennemerweg loopt aan de westzijde een vrijliggend fietspad. Aan de oostzijde moet het 
fietsverkeer gebruik maken van de parallelweg. Op de Dennenweg en omliggende straten delen fietsers 
de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. 

3.4.2  Verkeersgeneratie en verkeersveiligheid

In het verkeersonderzoek is de verkeersgeneratie van de huidige en toekomstige situatie in beeld 
gebracht. Ook is de verkeersveiligheid beoordeeld.

Uit het onderzoek blijkt dat de herontwikkeling van Dennenheuvel extra verkeer genereert ten opzichte 
van de huidige situatie. Er komen naar verwachting circa 685 motorvoertuigen per etmaal bij op de 
Dennenweg in de nieuwe situatie. Aangezien de huidige intensiteiten van de Dennenweg / Johan 
Verhulstweg en de Kennemerweg relatief laag zijn in combinatie met de inrichting van de betreffende 
wegen, zorgt dit niet voor problemen.

De ochtend- en avondspits zijn het drukst, met in het drukste uur (08:00-09:00) ongeveer 10% van het 
totale verkeer. Dit komt neer op maximaal 80 extra ritten door de herontwikkeling van Dennenheuvel, 
oftewel 1 á 2 motorvoertuigen per minuut. Dit geeft geen problemen met betrekking tot de ontsluiting en 
de verkeersveiligheid van het plangebied.

De in- en uitrit van Dennenheuvel wordt verschoven bij de herontwikkeling, en komt meer naar het 
oosten te liggen. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid, aangezien op een kleiner gedeelte van 
de Dennenweg menging van schoolverkeer en woon-werkverkeer zal plaatsvinden.

Tevens is onderzocht of het voorrangskruispunt van de Kennemerweg en de Dennenweg / Johan 
Verhulstweg het verkeer goed kan afwikkelen. Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde verliestijd zowel 
in de ochtend-als avondspits maximaal 5 seconden bedraagt. Daarmee is de verkeersafwikkeling van 
het kruispunt als goed te classificeren en zorgt de toename van verkeer door de herontwikkeling naar 
verwachting niet voor congestie.

Dit geldt zowel voor de situatie met en zonder de planontwikkeling. Door de beperkte toekomstige groei 
is dit naar verwacht ook het geval voor de toekomstige situatie.

Hiermee kan geconcludeerd worden dat het extra verkeer dat door de herontwikkeling van Dennenheuvel 
wordt geregenereerd, opgevangen kan worden met de huidige inrichting en bijbehorende intensiteiten 
van de omliggende wegen. Daarnaast komt ook de verkeersafwikkeling op het kruispunt niet onder druk 
te staan.

Als de maatschappelijke voorzieningen omgezet worden naar maximaal 10 woningen, zal de 
verkeersgeneratie minder worden. Dit heeft dus geen nadelige gevolgen voor de verkeersafwikkeling.
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Voor een nadere onderbouwing verwijzen we naar de notitie over de verkeersgeneratie (Onderzoek 
verkeersgeneratie en verkeersveiligheid).

3.4.3  Parkeren

Het parkeren wordt voor het grootste deel opgelost door een gemeenschappelijke parkeergarage die 
onder een deel van de woningen en het binnenhof komt.

Afbeelding: Parkeren

De parkeerbehoefte voor de toekomstige woningen op de locatie Pelletier is 9 parkeerplaatsen. Deze 
worden op eigen terrein gerealiseerd.

Voor de woningen op locatie Euphrasia / Denneheuvel is de parkeerbehoefte 139 parkeerplaatsen.

Uitgaande van dubbelgebruik van de parkeerplaatsen voor de woningen en de maatschappelijke 
voorzieningen is de parkeerbehoefte 122 parkeerplaatsen.

Het stedenbouwkundig plan bevat 137 parkeerplaatsen:

parkeergarage   102
parkeren maaiveld   33
minder valideplekken  2
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Totaal     137

Daarmee zal er voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd.

Voor de onderbouwing van de parkeerbehoefte verwijzen we naar de notitie over de verkeersgeneratie en 
parkeren (Bijlage 2 Bereikbaarheid en parkeren). Deze notitie is gebaseerd op de Beleidsnotitie 
parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019 en de parkeerkencijfers van het CROW.

Als de maatschappelijke voorzieningen omgezet worden naar 10 extra woningen, zijn er in totaal 
maximaal 133 parkeerplaatsten nodig: 

Uitgaande van 10 koopappartementen is de parkeerbehoefte 18 parkeerplaatsen. 
De 24 parkeerplaatsen voor de maatschappelijke voorzieningen vervallen. 
Dubbelgebruik is dan niet meer mogelijk. 

Het aantal parkeerplaatsen in het plan voldoet dan nog steeds.

3.5  Groen

De sfeer van het bestaande bos wordt benut om identiteit te geven aan het landgoed. Zoveel mogelijk 
bomen blijven behouden en worden aangevuld met nieuwe bomen, met gebruikmaking van de soorten 
van het bestaande bos. 
De uitwerking van de bomen en de overige beplanting is te vinden in het stedenbouwkundig plan (Bijlage 
1 Stedenbouwkundig plan).

3.6  Duurzaamheid

Energietransitie en duurzaamheid

De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en 
steenkolen naar volledig duurzame energie. Duurzame, groene energie kennen we nu al vanuit zon, 
wind, biomassa en water. 

Duurzaamheid en energietransitie zijn continue processen; concrete afspraken zijn gemaakt in het 
Klimaatakkoord van 28 juni 2019 en het programma 'Nederland Circulair in 2050'. Dit betekent onder 
andere in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot realiseren dan in 1990. Met de plannen kan het 
kabinet een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie.

Regelgeving 

Per 1 juli 2018 is de wet Voortgang Energietransitie van kracht geworden, die zegt dat het niet meer is 
toegestaan om nieuwbouw met aardgas te realiseren, tenzij de gemeente beslist dat er zwaarwegende 
belangen zijn om hier van af te wijken. 

Per 1 januari 2021 wordt BENG van kracht, met een ambitie naar volledig energieneutraal. Met deze 
wijziging moeten vanaf 1 januari 2021 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna 
Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het 
energiegebruik te verlagen. 

Duurzaamheid in het plan

We streven naar een integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Op tal van onderdelen zit dit al in het 
plan besloten, zoals bijvoorbeeld de vermindering van verhard oppervlak voor de waterinfiltratie, de 
beperking van gemotoriseerd verkeer in een groot deel van het gebied en de moestuinen op eigen terrein 
die voor een deel van de eigen groenteproductie kan dienen. Deze ambitie geldt ook voor de 
energievoorziening.

Energieneutraal 
Het is het doel een energieneutraal plan te realiseren, waarbij wordt uitgegaan van een gebied zonder 
gasaansluiting (all-electric).

Gedacht kan worden aan de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

In de hoofdvorm van de gebouwen zorgen terras- en balkonoverstekken voor natuurlijke 
beschaduwing;
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Goede kierdichting en de toepassing hoogwaardige isolatie van begane grondvloer, gevels en dak 
zorgen voor een hoogwaardige termische schil;
De toepassing van een Warmte Koudeopslag (WKO) kan gebiedsbreed worden toegepast, waarbij 
twee tot drie bronnen voor het volledige plangebied kunnen worden gebruikt;
Lage temperatuur vloerverwarming of betonkernactivering kan worden toegepast voor verwarming (en 
koeling) van ruimtes;
Sedum daken zorgen voor een groter accumulerend vermogen en een grotere biodiversiteit;
Energie kan worden opgewekt door middel van pv-panelen, waarbij gezien de bosrijke omgeving 
geen maximale opbrengst te verwachten valt.

De energieneutrale ambitie wordt gerealiseerd met de technieken en methodes die op het moment van 
realisatie het meest effectief zijn. Gezien de snelheid van technologische ontwikkelingen wordt dit 
bepaald op het moment van daadwerkelijke realisatie.

Duurzame materialen
Het past in het plan en de omgeving om selectief om te gaan met de materialen die worden gebruikt in 
de gebouwen en buitenruimte. Het is de wens materialen toe te passen die duurzaam zijn 
geproduceerd, die een lange levensduur hebben en die weinig onderhoud vergen.

Duurzame waterhuishouding 
Er wordt gestreefd naar een duurzame waterhuishouding. Het heeft de voorkeur het regenwater op eigen 
terrein af te wateren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een grintkoffer ter plekke van het trapveld.

3.7  Beeldkwaliteit

In het stedenbouwkundig plan is een 'beeldregieplan gebouwen' opgenomen. Daarin hebben we de 
uitgangspunten voor het ontwerp van de woningen, buitenbergingen, appartementengebouwen en 
buitenruimten vastgelegd. Voor de details kan het stedenbouwkundig plan worden geraadpleegd dat als 
bijlage bij dit bestemmingsplan zit.
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Hoofdstuk 4  Welk beleid geldt er?

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk toetsen we de ontwikkeling op landgoed Dennenheuvel aan al het relevante beleid. 
Daarbij maken we een onderscheid naar rijksbeleid, provinciaal beleid, regionaal beleid en gemeentelijk 
beleid.

4.2  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig. Daar streeft het Rijk naar een aanpak die ruimte 
geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke 
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een 
nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor 
bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028) en de ambities 
tot 2040: 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.

Wat betreft verstedelijking speelt de structuurvisie in op de toenemende verschillen tussen regio's. Waar 
de ene regio nog groei zal kennen, krijgen andere regio's te maken met stagnatie of krimp. Om goed om 
te gaan met deze ontwikkeling moet er aandacht zijn voor het vraaggericht ontwikkelen. 

Landgoed Dennenheuvel behoort tot het gebied Noordwest-Nederland. Binnen dit gebied is er veel 
aandacht voor de stedelijke ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam, maar ook voor 
milieuthema's als het beschermen van de kusten en natuurgebieden als Natura 2000 en het Nationaal 
Natuurnetwerk (NNN). Landgoed Dennenheuvel ligt deels in Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid.

Dit bestemmingsplan maakt herontwikkeling van een deel van landgoed Dennenheuvel mogelijk. Daarbij 
houden we rekening met de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Deze blijven behouden en worden 
waar mogelijk versterkt. Er vinden geen ontwikkelingen plaats binnen het Natura 2000 gebied. Ook is 
onderzocht of de ontwikkelingen effect hebben op het Natura 2000 gebied. Dit is niet het geval. De 
ontwikkeling past binnen de kaders van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Barro heeft als doel om de ruimtelijke belangen van het Rijk vast te leggen. Deze belangen moeten 
juridisch doorwerken in ruimtelijke plannen, zoals in dit bestemmingsplan. Het Barro is op 30 december 
2011 in werking getreden.

Het Barro geeft het Rijk de mogelijkheid om voor bepaalde nationale belangen algemene regels in te 
zetten waaraan provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen. Het 
gaat om de regels voor onder meer de mainportontwikkeling Rotterdam, nationale infrastructuur, 
erfgoederen, ecologische hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, verstedelijking in het 
IJsselmeer en de Waddenzee.

De regels van het Barro hebben geen directe invloed op dit bestemmingsplan.

Ladder voor duurzame verstedelijking
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening 

bestemmingsplan "Dennenheuvel 2020" (vastgesteld) 
23



 bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

(artikel 3.1.6) opgenomen. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige 
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de 
ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt. Per 1 juli 2017 is artikel 3.1.6 aangepast.

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet de toelichting van een ruimtelijk plan 
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving bevatten van de behoefte aan 
de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd, geeft de toelichting daarvoor een uitleg. Ook geeft 
het een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het 
bestaand stedelijk gebied.

De ladder voor duurzame verstedelijking is alleen van toepassing wanneer sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling. Volgens artikel 1.1.1 lid 1, aanhef en onder i Bro is van een stedelijke ontwikkeling sprake 
bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

De ontwikkeling op landgoed Dennenheuvel is een stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk 
gebied. Uit het Regionaal Actieprogramma Wonen en de Structuurvisie en Woonvisie van de gemeente 
blijkt dat de woningbouwontwikkeling voorziet in een woningbouwbehoefte, zowel qua aantallen als wat 
betreft type woningen. Zie ook de paragrafen 4.4 en 4.5. De omvang van de maatschappelijke 
voorzieningen is beperkt met name voor de bewoners van De Arkgemeenschap. Deze voorzieningen 
voorzien in een lokale behoefte. Ook biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om hier alsnog 
woningen te realiseren. 

Luchthavenindelingsbesluit

Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) is in november 2002 in werking getreden (aangepast in 
2018) en is een besluit op basis van de Luchtvaartwet. Het LIB regelt voor welk gebied rondom de 
luchthaven beperkingen gelden ten behoeve van de veiligheid en geluidsbelasting. Voor bepaalde 
gebieden rondom Schiphol is een "beperkingengebied" aangewezen. Binnen dat gebied gelden 
beperkingen ten aanzien van: maximale bouwhoogten, vogelaantrekkende functies en toegestane 
functies.

Het LIB geeft regels voor gebruik en bestemming van de grond in deze gebieden. Op basis van het LIB 
kan de rijksoverheid beperkingen opleggen aan bouwinitiatieven in zones rondom de luchthaven 
Schiphol. Primaire doelen zijn:

1. voorkomen dat het gebruik van de grond en de bebouwing op en rond Schiphol een gevaar zou 
kunnen vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer;

2. beperken van het aantal nieuwe en bestaande door vliegtuiggeluid gehinderde bewoners en 
gebruikers.

De locatie Dennenheuvel ligt binnen het beperkingengebied. Er gelden hier beperkingen voor de hoogte 
van de bebouwing. Deze mag niet hoger zijn dan 146 m. De bebouwing op Dennenheuvel wordt 
maximaal 11 m hoog. 

4.3  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie NH2050 (2018)
Op 19 november 2018 heeft de Provincie Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 'Balans tussen 
economische groei en leefbaarheid' vastgesteld. Zoals de titel al doet vermoeden wil de Provincie met de 
Omgevingsvisie voor een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid zorgen zodat 
toekomstige generaties het welvaarts-en welzijnsniveau in Noord-Holland op een hoog niveau kunnen 
houden.

Om een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving te kunnen borgen, hanteert de Provincie twee 
basisrandvoorwaarden die volgen uit Europese/Nationale regelgeving en gaan over gezondheid, veiligheid 
en klimaatadaptatie. Daarnaast gelden vier generieke ontwikkelprincipes. De basisvoorwaarden luiden 
als volgt:

1. Overal wordt voldaan aan de wettelijke basiskwaliteit voor een gezonde en veilige leefomgeving voor 
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mens, plant en dier.
2. Alle nieuwe ruimtelijke (her)ontwikkelingen doorlopen een klimaatstresstest.

waarbij de volgende ontwikkelprincipes worden gehanteerd:

1. Ontwikkelingen en beheer zijn passend bij de waarden, de karakteristiek en het draagvermogen van 
het landschap;

2. Nieuwe ontwikkelingen zijn zo veel mogelijk natuurinclusief;
3. Nieuwe ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden zo veel mogelijk ruimtelijk geclusterd op 

locaties nabij OV-, weg-, energie en data-knooppunten;
4. Bij nieuwe ontwikkelingen worden de effecten op de ondergrond meegewogen.

De Omgevingsvisie NH2050 kent ambities en doelstellingen op verschillende thema's:

Leefomgeving

a. Klimaatverandering: ontwikkelen en inrichten van een klimaatbestendig en waterrobuuste stad, land 
en infrastructuur;

b. Gezondheid en veiligheid: het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van bodem-, 
water- en lucht, externe veiligheid, geluidbelasting en (ontwikkelingen in) de ondergrond;

c. Biodiversiteit en natuur: ambitie is om de biodiversiteit in Noord-Holland te vergroten.

Gebruik van de leefomgeving

a. Economische transitie: ambitie is een duurzame economie, met innovatie als belangrijke motor. We 
bieden daarom ruimte aan de ontwikkeling van circulaire economie, duurzame landbouw, 
energietransitie en experimenten.

b. Wonen en Werken: ambitie is dat vraag en aanbod van woon- en werklocaties (kwantitatief en 
kwalitatief) beter met elkaar in overeenstemming zijn. De woningbouwbehoefte wordt vooral in en 
aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland, in overeenstemming met de 
kwalitatieve behoeftes en trends. Duurzaamheid van de totale voorraad is uitgangspunt.

c. Mobiliteit: ambitie is dat de inwoners en bedrijven van Noord-Holland zichzelf of producten effectief, 
veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, 
gezondheid, natuur en landschap steeds nadrukkelijk meegewogen worden.

d. Landschap: ambitie is het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de 
diverse landschappen en de cultuurhistorie.

Energietransitie

De provincie heeft ten slotte de ambitie dat Noord-Holland als samenleving in 2050 volledig 
klimaatneutraal en gebaseerd is op (een maximale inzet op opwekking van) hernieuwbare energie. 
Daarom bieden we de ruimte aan de noodzakelijke energietransitie en daarvoor benodigde infrastructuur. 
Rekening houdend met de ambities voor verstedelijking en landschap. We monitoren de ontwikkeling 
van de energievraag, het aandeel duurzame energie en de hoogte van de CO2-uitstoot.

De geplande herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel past binnen de doelstellingen van de 
provinciale Omgevingsvisie. Er is sprake van herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Bestaande 
(in verval geraakte) bebouwing wordt gesloopt en vervangen door duurzame nieuwbouw. Daarnaast 
blijven de waarden die in het gebied aanwezig zijn behouden en worden deze waar mogelijk versterkt.

De herontwikkeling past daarmee in de provinciale doelstelling om duurzaam ruimtegebruik toe te 
passen. 

Provinciale Ruimtelijke Verordening
De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bevat algemene regels om de doorwerking van het 
provinciale ruimtelijke beleid te borgen. De meest recentste versie van de verordening is vastgesteld op 
27 mei 2019. Deze verordening is op 7 juni 2019 inwerking getreden. 

De aanwijzing van het Bestaand Stedelijk Gebied door de provincie volgt uit het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening. Het is beleid om onnodige verstedelijking in het landelijk gebied tegen te gaan. 
Buiten het Bestaand Stedelijk Gebied is (behoudens afwijking) woningbouw verboden. Ook overige 
stedelijke functies moeten binnen het Bestaand Stedelijk Gebied worden gerealiseerd. De provincie 
stimuleert de benutting van de binnenstedelijke ruimte, met name rond knooppunten van openbaar 
vervoer.
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Het plangebied is Bestaand Stedelijk Gebied. De herontwikkeling van het plangebied gaat uit van sloop 
van bestaande bebouwing en herbouw van duurzame woningen en appartementen. De verharde 
oppervlakte neemt met ongeveer 10% af ten opzichte van de huidige situatie.

Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 
Op 14 februari 2020 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerp Omgevingsverordening NH2020 
vastgesteld. De belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie NH2050 (2018) zijn in de 
Omgevingsverordening Noord-Holland verankerd. De verordening vervangt daarmee alle bestaande 
verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving zoals de Provinciale Ruimtelijke Verordening, 
de Provinciale Milieuverordening, de Waterverordeningen en de Wegenverordening.

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen

Voor nieuwe stedelijke ontwikkeling geldt volgens de omgevingsverordening dat deze in 
overeenstemming moeten zijn met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken. Hiervoor wordt 
verwezen naar paragraaf 4.4 Regionaal beleid.

4.4  Regionaal beleid

Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP)
De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond hebben in het RAP afspraken gemaakt over het 
aantal woningen dat in elke gemeente wordt gebouwd voor de periode 2016 t/m 2020. Bloemendaal 
heeft voor deze periode een bouwopgave van 590 woningen. De woningen op landgoed Dennenheuvel 
leveren een bijdrage aan de realisatie van het actieprogramma. Bij het gemeentelijk beleid wordt nader 
ingegaan op de woningbehoefte in Bloemendaal.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
Het belang van de Metropool Aan Zee zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Door de 
regiogemeenten van Zuid-Kennemerland, de gemeente Velsen en de provincie wordt op dit moment voor 
de kust en de binnenduinrand de Ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld. Het 
ontwikkelperspectief geeft duidelijke ambities en spelregels voor de groene gebieden van Bloemendaal. 
De volgende ambities en spelregels zijn opgenomen in het ontwikkelperspectief.

Relevante ambities:

Versterken karakter, belevingswaarde en (recreatieve) gebruikswaarde van buitenplaatsen;
Opstellen van een regionaal uitvoeringsplan waarbij de ruimtelijke, culturele, recreatieve en 
toeristische aspecten op de verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal en MRA) in samenhang 
worden uitgewerkt;
Behoud van openheid gaat vóór ontwikkeling; bouwen binnen de bestaande (villa)wijken is mogelijk, 
mits de karakteristiek van het betreffende gebied niet wordt aangetast;
Waar nodig beter definiëren van stadsranden. Voor het bereiken van deze ambitie wordt een 
regionale kansenkaart opgesteld;
Veiligstellen van de openheid in het 'landschappelijk kantwerk'. 

Relevante spelregels:

Een goede ruimtelijke inpassing is voorwaarde voor ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied. 
Bij toekomstige ontwikkelingen in de Binnenduinrand (in de villawijken, op de buitenplaatsen en in de 
stads- en dorpsranden) is het belangrijk het bestaande evenwicht tussen rood en groen niet te 
verstoren. 
Het specifieke karakter van een buitenplaats is uitgangspunt. De oorspronkelijke structuur en het 
specifieke karakter van de buitenplaats zijn leidend bij ontwikkelingen: 

oorspronkelijk ontwerp is basis;
samenhang buitenplaats en zijn omgeving respecteren;
gebouwen en park vormen eenheid;
rekening houden met hiërarchie en schaalverschillen;
de nieuwe toevoeging is ondergeschikt aan de structuur van het gehele complex;
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functieverandering mag geen afbreuk doen aan bestaande kwaliteiten bebouwing, tuin, zichten en 
publieke toegankelijkheid;
splitsen bespreekbaar indien er een nieuwe buitenplaats ontstaat;
invulling met villa's niet toegestaan;
monumentale karakter komt ook in nieuwe bebouwing tot uitdrukking, verhoogd welstandniveau, 
positionering gerichtheid op het omliggende parklandschap;
ontwikkelingen in de stads- en dorpsranden dragen enerzijds bij aan versterking van ruimtelijk 
samenhang en anderzijds aan vergroting van contrast tussen stad en landschap;
bij ontwikkelingen buiten de woonkernen wordt bebouwing altijd in ruimtelijke samenhang met het 
landschap ontwikkeld en wordt het landschappelijk raamwerk versterkt;
ontwikkelingen in open gebieden zijn gericht op behoud of versterking van openheid, op verhogen 
van beeldkwaliteit en benutten van ecologische potenties;
bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met (of gebruik gemaakt van) historische 
waarden;
koppel recreatieve routes aan oude landschappelijke structuren, aan attractiepunten en aan het 
recreatieve netwerk van de ommetjes;
bij (relevante) ontwikkelingen in de Binnenduinrand is verbetering van de continuïteit of uitbreiding 
van het recreatieve routenetwerk integraal onderdeel van de planvorming;
bij ontwikkelingen worden panorama's, zichtlijnen en vergezichten gerespecteerd en zo mogelijk 
versterkt. 

De herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel past goed binnen de kaders van het 
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. De herontwikkeling draagt bij het versterken en het behoud van de 
ecologische waarden en gebruikswaarden van het park. De herontwikkeling vindt plaats op de al 
bebouwde delen van het landgoed, zodat de ontwikkeling niet ten koste gaat van de openheid van het 
landschap. 

4.5  Gemeentelijk beleid

Omgevingsvisie Bloemendaal (2019) 
Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad de basis voor de Omgevingsvisie, Bloemendaal van A tot Z, 
vastgesteld. De omgevingsvisie is de opvolger van de ruimtelijke structuurvisie en bundelt alle 
strategische beleidsinstrumenten die over de fysieke leefomgeving gaan. De Omgevingsvisie is de 
langetermijnvisie van de gemeente over de fysieke leefomgeving in de gemeente. De omgevingsvisie 
gaat ook over de zorg voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid in Bloemendaal. 

Het landschap van Bloemendaal is te verdelen in drie ruimtelijke structuren, die veelal historisch zijn 
ontstaan:

duin- en kustzone;
landgoederenzone;
dorpenzone.

Het landgoed Dennenheuvel ligt in de landgoederenzone. Binnen de landgoederenzone liggen de 
aantrekkelijkste woonmilieus van de gemeente en de metropoolregio. Het behoud van dit exclusieve 
woonklimaat sluit nauw aan bij het beleid van de Structuurvisie Randstad 2040. Hierin wordt ingezet op 
het benutten en versterken van internationale topfuncties. Met haar aantrekkelijke woonfaciliteiten levert 
Bloemendaal een bijdrage aan een Europees concurrerend vestigingsklimaat voor deze internationale 
topfuncties in het bedrijfsleven. 

In de omgevingsvisie wordt het volgende over landgoed Dennenheuvel gezegd.

"Herbestemmen en intensiveren van de dorpskernen Herbestemmen (door nieuwe ontwikkelingen, een 
ander gebruik toekennen aan gronden en gebouwen) en binnen de bestaande dorpskernen woningen 
toevoegen. Op lokale schaal is deze druk op de fysieke ruimte voornamelijk het gevolg van 
herbestemming en intensivering van bestaande bebouwing, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling rondom 
Dennenheuvel". 

De ontwikkeling die met dit omgevingsplan mogelijk wordt gemaakt, sluit naadloos aan bij de 
Omgevingsvisie Bloemendaal.
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Woonvisie 2018 - 2022 en Uitvoeringsprogramma woningbouw
Het gemeentelijk woonbeleid is vastgelegd in de Woonvisie Bloemendaal 2018-2022. In de Woonvisie 
staat beschreven wat voor soort woningen er moeten worden gebouwd en welke andere maatregelen de 
gemeente neemt om de lokale woningmarkt goed te laten functioneren.

De doelstellingen van de Woonvisie 2018-2022 zijn:

Binnen de beperkte ruimte die er is, moeten alle bevolkingsgroepen prettig kunnen wonen.
Het toevoegen van woningen moet bijdragen aan de leefbaarheid van kernen.
De gemeente stimuleert de zelfredzaamheid van de inwoners.
Doorstroming uit de sociale huursector en uit eengezinswoningen wordt bevorderd. 

De woonvisie besteedt vooral aandacht aan de groepen die onvoldoende worden bediend door de markt. 
Het gaat dan om huishoudens met een lager inkomen, alleenstaanden, jongeren, ouderen en bijzondere 
doelgroepen. De segmenten waar sprake is van een mismatch (tekort) tussen het huidige 
woningaanbod en de (toekomstige) vraag zijn:

Sociale sector
Middelduur segment
Appartementen 

Met het woningbouwprogramma op het landgoed Dennenheuvel leveren we een bijdrage aan de 
doelstellingen. Er wordt gebouwd in de segmenten waar een tekort aan is.

De verwachting is dat de gemeente Bloemendaal tot 2040 zal blijven groeien. Dit betekent dat de 
gemeente moet zorgen voor voldoende plancapaciteit om die groei op de (middel)lange termijn te 
kunnen opvangen. Voor de periode 2018-2022 gaat het uitvoeringsprogramma uit van de bouw van 487 
woningen. De woningbouw op de locatie Dennenheuvel is voor deze periode in het uitvoeringsprogramma 
opgenomen.

In onderstaand schema laten we zien welke typen woningen er zullen worden gebouwd. 

Afbeelding: Verdeling nieuw te bouwen woningen naar type (vs= vrije sector, sh=sociale huur)

Het plan bevat 33% sociale huurwoningen, ofwel 27 woningen. Acht woningen toegerekend aan De 
Arkgemeenschap, omdat daar ruimte is voor aan acht zorgeenheden. Het resterende aantal wordt 
verspreid over de verschillende gebouwen met kleine en middelgrote huurwoningen. Het mengen van 
verschillende huurdersgroepen is een expliciete ambitie, omdat het voor sociale cohesie zorgt.

De woningen in de groepswoning zijn bedoeld voor circa acht mensen met een verstandelijke beperking 
die samenwonen met circa acht begeleiders.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 en Visie Duurzaamheid
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Duurzaamheid is een speerpunt van de gemeente Bloemendaal. In 2010 heeft de gemeenteraad het 
visiedocument 'Bloemendaal, duurzaam pronkstuk van Zuid-Kennemerland' vastgesteld. Deze visie is 
geschreven voor het jaar 2030. De visie laat een langetermijnbeeld zien van een duurzaam Bloemendaal.

Met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 wordt duurzaamheid concreet en wordt invulling 
gegeven aan het beleid. De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie gaan hard. Om hierop 
flexibel in te kunnen spelen, wordt jaarlijks bekeken welke inzet gewenst is. Het programma geeft op 
hoofdlijnen aan op welke maatregelen in 2019 wordt ingezet:

Aardgasvrij in 2050;
het realiseren van een regionale Energiestrategie (RES);
Vaststellen van de Transitievisie Warmte;

Voor de Bloemendaalse woningvoorraad wordt gestreefd naar de volgende doelstellingen:

In 2022 is 30% van de huizen met energielabel G in 2018 verbouwd naar energielabel D, en in 2025 
is dat percentage 50%;
In 2022 is 30% van de huizen met energielabel F in 2018 verbouwd naar energielabel C, en in 2025 
is dat percentage 50%.

De ontwikkeling op Dennenheuvel past binnen dit beleid. Er wordt gestreefd naar energieneutraal 
bouwen en er zullen duurzame materialen worden gebruikt.

4.6  Conclusie

Uit de voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk trekken we de conclusie dat de herontwikkeling van 
landgoed Dennenheuvel met woningbouw past binnen het beleid op landelijk, provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk niveau.
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Hoofdstuk 5  Waar hebben we rekening mee gehouden?

5.1  Geluid

Met de Wet geluidhinder wil de overheid burgers beschermen tegen overmatige geluidbelasting. Hiervoor 
dient de geluidbelasting als gevolg van verkeersbewegingen of bedrijfsactiviteiten (industrielawaai) 
onderzocht te worden. Onderzoek naar verkeerslawaai is verplicht voor wegen met een 
maximumsnelheid van meer dan 30 kilometer per uur. Voor wegen waarop een maximumsnelheid van 
30 kilometer per uur geldt moet wel aangetoond worden dat er in de woningen nabij die wegen sprake is 
van aanvaardbare geluidbelasting. 

Uit het akoestisch onderzoek (Bijlage 4 Akoestisch onderzoek) blijkt dat dit voor het Landgoed 
Dennenheuvel het geval is. Ook het geluid van de naastgelegen school is acceptabel.

Wegverkeerslawaai

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen het zuidelijk plandeel is maximaal 35 dB. 
Er is geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De 
geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen. Het noordelijk plandeel voldoet vanaf 5 meter 
afstand van de perceelsgrens aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De woningen 
moeten op minimaal 5 meter van de perceelsgrens worden gebouwd. Dus hieraan wordt voldaan. 

Het verkeer van de nieuwe woningen leidt ook niet tot een te hoge geluidsbelasting op bestaande 
woningen in de omgeving.

Geluid school

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 52 dB(A) op bouwblok 08. De 
overschrijdingen beperken zich tot achterliggende woningen op de 1e en 2e bouwlaag van de 
zuidwestgevel (toetspunten 31 t/m 35). De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op alle overige 
woningen voldoen aan de richtwaarde van 50 dB(A) voor een gemengd gebied. Alle woningen 
beschikken over een geluidsluwe achtergevel. Het bevoegd gezag kan in bepaald gevallen afwijken van 
de richtwaarde van 50dB(A). Dit is hier het geval.

Op de appartementen ter hoogte van de toetspunten 11, 12 en 17 vinden overschrijdingen plaats door 
het schreeuwen van de kleuters, de overige groepen kinderen veroorzaken geen overschrijdingen tijdens 
de pauzes. Alle overige woningen voldoen aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor een gemengd gebied. 
Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 73 dB(A).

Er zijn geen acceptabele maatregelen mogelijk om het geluid van de buitenspelende kleuters af te 
schermen. Ook vindt dit op een beperkt deel van de dag plaats. 

Conclusie

Het geluid van het wegverkeer en de nabijgelegen school vormen geen belemmering voor de 
ontwikkeling.

5.2  Luchtkwaliteit

Door de uitstoot van uitlaatgassen door onder andere de industrie en het verkeer komen schadelijke 
stoffen in de lucht. Vooral langs drukke wegen kunnen de concentraties van verschillende stoffen zo 
hoog zijn dat deze de gezondheid kunnen aantasten. Om te voorkomen dat de gezondheid wordt 
aangetast door luchtverontreiniging is het van belang om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening 
te houden met de luchtkwaliteit. Dit is vastgelegd in 'Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen' van de Wet 
milieubeheer. 

In dit omgevingsplan worden maximaal 83 woningen mogelijk gemaakt en wat maatschappelijke 
voorzieningen. Waarbij eventueel de maatschappelijke voorzieningen omgezet kunnen worden naar 10 
extra woningen. Deze functies dragen Niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging.

Het besluit NIBM geeft aan dat woningbouwlocaties tot 1.500 woningen met 1 ontsluitingsweg NIBM 
bijdragen. Daar blijven we met Dennenheuvel ruim onder.
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Ook is de luchtkwaliteit bij de nieuwe woningen goed. Dit is te zien op de Atlas leefomgeving. De 
concentraties van de luchtverontreinigende stoffen liggen ruim onder de normen. 

5.3  Bedrijven en milieuzonering

Om ervoor te zorgen dat er geen hinder ontstaat bij woningen door bedrijven en te voorkomen dat 
bedrijven belemmerd worden door nieuwe woningen wordt gebruik gemaakt van milieucategorieën met 
een zonering. Door de VNG zijn voor deze categorieën richtafstanden opgesteld, daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen gemengde gebieden en rustige woongebieden. 

Het toekomstige gebruik van Dennenheuvel valt onder een rustig woongebied. Tussen de RK Sint 
Theresia Basisschool en de functie wonen moet volgens de VNG-richtlijn minimaal 30 meter afstand 
worden gehouden. Dit betekent dat de RK Sint Theresia Basisschool te dicht bij een deel van de nieuw 
te bouwen woningen ligt. Het stemgeluid van het schoolplein is hier maatgevend. In het akoestisch 
onderzoek (Bijlage 4 Akoestisch onderzoek) is onderzoek gedaan naar het geluid van de school. Hieruit 
blijkt dat er beperkt overschrijdingen zijn van de richtwaarden. Dit geldt slechts voor een beperkt deel 
van de ontwikkeling. In bepaalde gevallen kan afgeweken worden van de richtwaarden, dat is hier het 
geval. Ook leidt het stemgeluid van spelende kleuters niet tot een onaanvaardbaar leefklimaat.

5.4  Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's, die ontstaan als gevolg van gevaarlijke stoffen. Het 
juridisch kader voor externe veiligheid wordt gevormd door het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt). Hierin staan de begrippen plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) 
centraal. Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge 
van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een 
ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de 
maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. 

In of in de nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen, waarvan de contouren reiken tot 
in het plangebied. Ook vindt er in de buurt van de locatie geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 

5.5  Bodem

In het Besluit ruimtelijke ordening is geregeld dat een bodemonderzoek gedaan moet worden bij 
ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Uit het onderzoek moet blijken of de bodemkwaliteit voldoende 
is voor de functie die wordt gerealiseerd.

Uit het historisch bodemonderzoek (Bijlage 5 Historisch bodemonderzoek) blijkt dat er geen 
noemenswaardige verontreinigingen worden verwacht, die een belemmering kunnen zijn voor het plan. 
Wel zal er voor de omgevingsvergunning bouwen in ieder geval een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd worden ter plaatse van de olie/vetafscheider.

5.6  Natuur

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt sedert 1 januari 2017 de bescherming van waardevolle natuur. Ze 
vervangt de oude Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. In de wet zijn artikelen 
opgenomen ter bescherming van soorten (hoofdstuk 3), gebieden (hoofdstuk 2) en houtopstanden 
(hoofdstuk 4). Bij een ruimtelijke ingreep moet voor handelingen met schadelijke gevolgen voor Natura 
2000-gebieden of waarbij verbodsbepalingen worden overtreden betreffende soorten Vogelrichtlijn, 
soorten Habitatrichtlijn of andere nationaal beschermde planten- en diersoorten bij de provincie een 
ontheffing worden aangevraagd. De onderzoeksplicht rust bij de initiatiefnemer. Het is de gewoonte om 
voorafgaand aan een uitgebreide beoordeling te onderzoeken of er met betrekking tot het initiatief 
überhaupt broed- en wintervogels, andere planten-, diersoorten en habitattypen, waarvoor de nieuwe wet 
is bedoeld in het geding zijn.
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Beoordeling

Het plangebied ligt vlak bij Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. De ontwikkelingen vallen buiten dit 
beschermde gebied. Uit Bijlage 7 Onderzoek stikstofdepositie en de toetsing op basis van de Wet 
natuurbescherming (Bijlage 6 Toets Natuur) blijkt dat er geen effect is op dit natuurgebied en de 
stikstofdepositie per saldo niet toeneemt, maar zelfs afneemt. 

Effect op aanwezige soorten kan worden voorkomen door opgaande beplanting buiten het broedseizoen 
te verwijderen. Voor de overige soorten geldt een algemene vrijstelling en is ontheffing niet nodig.

Er is nader onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen. Hieruit blijkt dat bij sloop van 
de gebouwen verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast. Er zullen maatregelen genomen 
worden om de functionaliteit van territoria van de vleermuizen te behouden. Het gaat om het ophangen 
vleermuiskasten tijdens sloop en nieuwbouw en het treffen van voorzieningen in de nieuwbouw om de 
bebouwing geschikt te maken als zomer-, paar- en winterverblijf.

Voor houtopstanden (bos) binnen de bebouwde kom en in tuinen en erven is de Wet Natuurbescherming  
niet van toepassing. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. 

Voor bomen binnen de bestemming Tuin is ook de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing. 
Voor het kappen van bomen met een diameter van minimaal 15 cm dient een kapvergunning te worden 
aangevraagd. 

5.7  Archeologie

De bescherming van archeologische waarden is geregeld in de Wet op de archeologische 
monumentenzorg. In deze wetgeving is de bescherming van het archeologische erfgoed, de inpassing 
hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van het archeologische onderzoek geregeld. In 
een omgevingsplan moet rekening worden gehouden met de archeologische resten in de grond.

Uit de gemeentelijke archeologische waardenkaart blijkt dat het plangebied deels een hoge 
verwachtingswaarde heeft en deels een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde:

Waarde - Archeologie 3: hoge verwachting; strandwallen; Onderzoek benodigd bij bodemingrepen 
vanaf 250 m2 en dieper dan 30 cm. 
Waarde - Archeologie 4: middelhoog tot hoog: Jonge Duinen; Onderzoek benodigd bij 
bodemingrepen vanaf 250 m2 en dieper dan 50 cm. 

Er is een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (Bijlage 8 Archeologisch 
onderzoek). Hieruit blijkt dat er een een grote kans is dat er sporen van de Bronstijd tot de Romeinse 
tijd te vinden zijn en ook kunnen er archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn. 
Daarom wordt aanbevolen om verkennend archeologisch onderzoek te doen. Aangezien het plangebied 
nu grotendeels bebouwd is, is boren nu niet voldoende mogelijk. Daarom zal dit na de sloop van de 
gebouwen plaatsvinden. Hiervoor moet voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden een Plan van Aanpak 
worden opgesteld, dat ter goedkeuring aan de gemeente dient te worden voorgelegd.

In het bestemmingsplan is op de verbeelding en in de regels een dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie opgenomen. Hierbij is met de voorwaarden voor onderzoek aangesloten bij de 
archeologische waardenkaart. 

5.8  Cultuurhistorie

Er zijn geen gemeentelijke of rijksmonumenten in het plangebied. Het landgoed heeft wel een 
landschappelijke waarde. Doordat de nieuwbouw binnen de huidige bebouwingsgrenzen blijft, blijft de 
landschappelijke waarde behouden.
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5.9  Water

Het aspect water vormt een belangrijk aspect bij nieuwe ontwikkelingen. Om overlast van water te 
voorkomen is het wettelijk verplicht het toevoegen van verhard oppervlak te compenseren door het 
realiseren van nieuw of extra oppervlaktewater. Er moet voorzien worden in een robuust watersysteem 
(regenwater en afvalwater). 

De ambitie is de hoeveelheid verharding tot een minimum te beperken, vooral rondom de bebouwing. 
Daarom hoeft geen watercompensatie plaats te vinden.

In vergelijking tot de huidige situatie neemt de oppervlakte aan (half)verharding behoorlijk af. In de 
huidige situatie is 9.400 m² van het bestaande oppervlak (half)verhard. In het nieuwe situatie is circa 
8.750 m² (half)verhard. 

Het noordelijke deel van het plangebied is gedeeltelijk verhard en bebouwd met een pand (De Pelletier) 
en zuidelijke deel van het plangebied is grotendeels verhard en bebouwd met een aantal panden (De 
Terp, Klooster Euphrasia en De Terp en Dennenheuvel).

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet direct 
op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar apart binnen het 
plangebied worden verwerkt. Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op 
evenwichtige wijze in beschouwing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt 
verwerkt. De ontwikkeling zal daarmee hydrologisch neutraal zijn.

In de toekomstige bergings- c.q. infiltratievoorzieningen in het noordelijke plangebied dient in ieder geval 
23 m3 geborgen te kunnen worden. Binnen de noordelijke plangebied (5.500 m2) is voldoende ruimte 
aanwezig aan deze waterbergingsopgave te kunnen voldoen. In de toekomstige bergings- c.q. 
infiltratievoorzieningen in het zuidelijke plangebied zal in ieder geval 782 m3 geborgen kunnen worden. 
Binnen de zuidelijke plangebied (24.500 m2) is voldoende ruimte aanwezig om aan deze 
waterbergingsopgave te kunnen voldoen.

Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanleg van een wadi of een vijver.

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangesloten 
op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. 

De totale watertoets is opgenomen als bijlage bij de toelichting (Bijlage 9 Watertoets).

Uit de watertoets is gebleken dat het aspect water geen belemmering is voor de ontwikkeling.

5.10  Gezondheid

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is een van de 
maatschappelijk doelen van de toekomstige omgevingswet,

De gezondheid van mensen wordt door veel factoren beïnvloed, zowel in positieve als negatieve zin. De 
leefomgeving speelt bij veel van deze factoren een rol. In Nederland is gemiddeld bijna 6% van de 
ziektelast toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal kan dit flink variëren, zo tussen de 4 en 14%. Ook 
andere factoren zoals overgewicht en weinig lichamelijke activiteit dragen bij aan de ziektelast.

De locatie Denneheuvel is vanuit gezondheid een goede locatie om te wonen. Er is sprake van een 
prettige leefomgeving met weinig milieuhinder. Er is een sprake van een rustig akoestisch klimaat en 
ook de andere milieuaspecten geven geen belasting op de locatie.

De locatie ligt in een bosrijk natuurgebied en vlak bij de duinen en het strand. Er zijn veel mogelijkheden 
om te wandelen en fietsen in de directe omgeving. De opzet van het plan met een binnenplaats, die als 
gemeenschappelijke buitenruimte wordt ingericht, draagt bij aan de sociale contacten tussen de nieuwe 
bewoners.
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5.11  Kabels en leidingen

Voor het omgevingsplan zijn alleen buisleidingen met veiligheidszone, bovengrondse 
hoogspanningsleidingen, straalpaden of andere leidingen die risico's of beperkingen kunnen geven voor 
de omgeving van belang. Gewonen nutsleidingen worden niet opgenomen in een bestemmingsplan.

In het plangebied zijn geen kabels, leidingen en straalpaden aanwezig die risico's of beperkingen geven. 

5.12  Conclusie

Uit de onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen zijn om de woningen en maatschappelijke 
voorzieningen te realiseren. 
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Hoofdstuk 6  Hoe wordt dit vertaald in het bestemmingsplan?

6.1  Algemeen

De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. Beide 
planonderdelen kunnen niet los van elkaar worden gezien. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar 
vormt wel een belangrijk onderdeel van het plan.

Op de verbeelding is het gehele plangebied weergegeven. Alle gronden zijn bestemd. De digitale 
verbeelding is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De analoge verbeelding is in te zien in het 
gemeentehuis en bestaat uit één kaartblad met legenda.

6.2  Hoe gaan we het regelen?

De in dit bestemmingsplan gekozen bestemmingen voldoen geheel aan de wettelijk verplichte normen 
zoals die worden gesteld binnen de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012) en de 
RO-standaarden-2012. 

Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een BGT-ondergrond gebruikt. Dit 
bestand is opgebouwd in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of kortweg 
Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in Nederland worden 
gebruikt als grondslag voor onder meer geografische aanduidingen, waarbij de exacte locatie van een 
gebied wordt vastgelegd. De tekenmethode voor de geometrische plaatsbepaling is uitgevoerd volgens 
de wettelijke regels van de IMRO-coderingen.

Het digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar maken van ruimtelijke plannen gebeurt via de systematiek 
van Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP) waarbij het bestemmingsplan op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl wordt geplaatst.

6.3  Leeswijzer regels

De regels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten de inleidende regels (hoofdstuk 1), de 
bestemmingsregels (hoofdstuk 2), de algemene regels (hoofdstuk 3) en de overgangs- en slotregels 
(hoofdstuk 4).

Bij het opstellen van de regels is aangesloten bij de standaardisering uit het Handboek 
bestemmingsplannen van de Gemeente Bloemendaal (augustus 2015). De regels zijn sterk 
vereenvoudigd wat betreft inhoud en taalgebruik om in te spelen op de nieuwe omgevingswet. Hierna 
wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt dat er bij 
de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen. Daarnaast 
is het artikel 'Wijze van meten' opgenomen waarin bepaald is hoe de voorgeschreven maatvoering in het 
plan gemeten moet worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per 
bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er gelden. Ook 
zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen.

Vergunningvrij bouwen

In enkele bestemmingen zijn vergunningvrije bouwwerken toegestaan. In het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) Bijlage II artikel 2 is aangegeven waar en onder welke voorwaarden (bijbehorende) bouwwerken 
vergunningvrij mogen worden gebouwd.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voorwaardelijke verplichting parkeren en laden/lossen 

In deze regel is opgenomen dat er voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en voor laden en lossen op 
eigen terrein beschikbaar moet zijn. Dit werd vroeger geregeld in de bouwverordening, maar per 29 
november 2014 is deze regeling vervallen en moet in het bestemmingsplan ervoor zorgen dat er 
voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en voor laden en lossen op eigen terrein beschikbaar is.

De gemeente Bloemendaal hanteert de richtlijnen voor parkeren en laden en lossen die door het CROW 
zijn opgesteld. Deze richtlijnen kunnen tijdens de looptijd van het bestemmingsplan worden aangepast. 
Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt 
getoetst aan de richtlijnen zoals die gelden ten tijde van de vergunningsaanvraag.

Anti-dubbeltelregel

In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog kan 
plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen niet 
opnieuw in beschouwing mag worden genomen.

Algemene bouwregels

In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen kunnen 
gelden. Het gaat bijvoorbeeld om extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen zoals 
balkons, galerijen en kelders. Ook is hier een regeling voor ondergronds bouwen opgenomen.

Algemene gebruiksregels

In de algemene gebruiksregels is een algemeen verbod op strijdig gebruik opgenomen, en wordt een 
aantal voorbeelden genoemd die in ieder geval als strijdig worden beschouwd. 

Algemene afwijk ingsregels

Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen. In het artikel is een algemene 
afwijking opgenomen die middels een omgevingsvergunning kunnen worden verleend. Het is een 
standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van 
het plan bij een omgevingsvergunning mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om een geringe 
overschrijding van de toegestane bouwhoogte.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het 
opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde voorwaarden 
mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd. 

Slotregel

In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het  bestemmingsplan 
worden aangehaald.

6.4  Wat gaan we regelen?

Aan alle gronden binnen het plangebied is een bestemming toegekend. In de regels is aangegeven hoe 
gronden met een bepaalde bestemming mogen worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd. 
Binnen een bestemmingsvlak zijn in enkele situaties met aanduidingen nadere regels aangegeven. 
Deze nadere regels kunnen betrekking hebben op het gebruik of de bouwmogelijkheden.

Hierna wordt elke bestemming kort toegelicht.

Tuin

De bestemming 'Tuin' is opgenomen voor de voor- en achtertuinen bij woningen en het binnenhof. Binnen 
deze bestemming mogen alleen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd die vergunningvrij zijn. Voor 
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de ondergrondse parkeergarage is een aanduiding opgenomen. De bovenkant van de parkeergarage 
mag niet hoger worden gebouwd dan 5,2 m + NAP. Dit is geregeld met een hoogteligging vlak. 

Verkeer

De gronden voor en ten zuidwesten van het hoofdgebouw zijn in deze bestemming opgenomen. Naast 
wegen en pleinen zijn parkeervoorzieningen toegestaan.

Wonen

Op de gronden met de bestemming 'Wonen' mogen maximaal 83 (zorg)woningen worden gebouwd. En 
ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' maximaal 650 m2 bvo maatschappelijke voorzieningen.

Op de verbeelding is de maximale bouwhoogte opgenomen. Alleen voor de locatie Pelletier en De Terp 
is ook een maximale goothoogte opgenomen om de bouw van woningen met een kap mogelijk te 
maken. Op de locatie Pelletier is de aanduiding 'vrijstaand' opgenomen zodat daar alleen vrijstaande 
woningen kunnen worden gebouwd. 

De maximale bouwhoogte van de bebouwing rond de nieuwe parkeergarage (bij Euphrasia / 
Dennenheuvel) wordt gemeten vanaf het dak van de nieuwe garage. Deze hoogte staat ook op de 
verbeelding.

Voor de toegang tot het binnenhof wordt het hoofdgebouw voorzien van een onderdoorgang. Hiervoor is 
op de verbeelding een aanduiding opgenomen waar regels aan zijn verbonden.

Via een binnenplanse afwijking kan bevoegd gezag omgevingsvergunning verlenen om 10 extra 
woningen te realiseren in plaats van de 650 m2 bvo maatschappelijke voorzieningen. Dit kan alleen als 
aangetoond is dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.

Waarde - Archeologie

Conform de gemeentelijke archeologische beleidskaart is de archeologische waarde in het plangebied 
met diverse dubbelbestemmingen beschermd. Hierbij is onderscheid gemaakt in zeven verschillende 
verwachtingswaarden. In het plangebied komen twee van deze waarden voor. Deze twee waarden 
hebben elk een aparte bestemming gekregen in de planregels. De archeologische waarden worden door 
middel van een verplichting voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen het bestemmingsplan beschermd.
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Hoofdstuk 7  Economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

7.1  Economische uitvoerbaarheid

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet de financiële haalbaarheid van het plan aangetoond 
worden. Dit om te voorkomen dat recht gaat gelden dat niet realistisch blijkt te zijn.

Op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet voor het bestemmingsplan 
een exploitatieplan worden vastgesteld indien er sprake is van een 'bouwplan'. Artikel 6.2.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beschrijft wat een 'bouwplan' is. De gemeente kan besluiten geen 
exploitatieplan vast te stellen, wanneer: 

het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden op een andere 
manier geregeld is (art. 6.12 Wro);
er geen kosten te verhalen zijn (art 6.2.1a Bro).

De 'grex-wet' is erop gericht dat de overheid kosten kan verhalen die gemaakt worden naar aanleiding 
van een bouwplan. Indien er geen kosten gemaakt worden, hoeven deze ook niet verhaald te worden.

De gemeente heeft een anterieure overeenkomst afgesloten met de ontwikkelende partij. Daarmee is 
het kostenverhaal geregeld.

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Participatie

Uitgangspunt voor de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel was te komen tot een voor alle 
belanghebbenden passende invulling. Daarom is een uitgebreid participatieproces geïnitieerd om de 
toekomstige gebruikers (onder andere Arkgemeenschap regio Haarlem) en de omgeving te laten 
participeren in deze ontwikkeling. Het doel was om de ideeën en wensen van de omgeving mee te 
nemen in de planvorming. Met de omgeving worden hier niet alleen de directe buren bedoeld maar ook 
belanghebbenden zoals buurtvereniging Bloemendaal Noord, de aanpalende Sint Theresia Basisschool, 
het tegenoverliggende centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang Partou, de eigenaar en beheerder van 
de begraafplaats, de woningbouwvereniging Brederode Wonen en de gemeente Bloemendaal. 

Om een zorgvuldig participatietraject te doorlopen zijn drie fasen onderscheiden: voorbereiden, verdiepen 
en terugkoppelen. De voorbereidingsfase ging met een brede bijeenkomst van start op 24 april 2015, 
waarvoor alle belangstellenden op het landgoed waren uitgenodigd, zodat zij konden kennismaken met 
het project. Kort daarna zijn alle belanghebbenden op diverse manieren in de gelegenheid gesteld om 
hun visie op de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel te geven en daar waar mogelijk vanuit hun 
eigen kennis en kunde ideeën aan te dragen. Dit is gedaan door middel van diverse interviews (15 
stuks), groepsinterviews met de buurt, een Pitch Podium voor ondernemers en een werksessie met de 
gemeente Bloemendaal. De resultaten uit al deze gesprekken zijn verzameld en op 25 juni 2015 
geclusterd in diverse thema's (visie, wonen, het bos, zorg, de tuin, verkeer, diverse ideeën, praktische 
zorgen en tijdelijke bestemming) voorgelegd aan de omgeving. De betrokkenen zijn toen in de 
gelegenheid gesteld om groene (mee eens), oranje (over doorpraten) en/of rode (niet mee eens) stickers 
te plakken bij de ideeën die in de voorgaande sessies waren verzameld. Daarmee ontstond een eerste 
indruk over het draagvlak van de verschillende ideeën. Vervolgens is in de verdiepingsfase de verkregen 
informatie met een selecte groep belanghebbenden verder verdiept tijdens workshops. Om het 
participatietraject tot een succes te maken zijn in de laatste fase zorgvuldig alle resultaten stapsgewijs 
teruggekoppeld aan alle belanghebbenden. Zo is ook inzichtelijk gemaakt welke ideeën zijn 
overgenomen in het vlekkenplan en dus mogelijk een plek kunnen krijgen op het landgoed. Daarnaast is 
duidelijk beargumenteerd waarom andere ideeën zijn afgevallen. Deze aanpak zorgde ervoor dat 
belanghebbenden hun input herkennen in het vlekkenplan. 

Na het doorlopen van dit proces is nog een extra verdiepingsslag gemaakt met een zogeheten 
massastudie. De opgehaalde wensen en ideeën en de gevolgen voor landgoed Dennenheuvel zijn in 
deze massastudie ruimtelijk, landschappelijk en visueel nader in kaart gebracht. De bouwvolumes, de 
locatie van de verschillende functies werden duidelijk en tevens is een inventarisatie gemaakt van de 
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bomen op het landgoed. De resultaten van deze studie zijn aan alle belanghebbenden en 
belangstellenden teruggekoppeld. Na een laatste concretisering, aanpassingen en aanvullend 
onderzoek ten behoeve van het plan is het vertaald in het Stedenbouwkundig Plan. Voordat het plan in 
het college van burgemeester en wet- houders van de gemeente Bloemendaal is  besproken was er voor 
alle omwonenden, belangstellenden en belanghebbenden een bijpraatavond over het Stedenbouwkundig 
plan. Op deze avond werd het concept Stedenbouwkundig Plan gepresenteerd en was er gelegenheid 
om in groepen inhoudelijk van gedachten te wisselen. 

De uitkomsten en conclusies van de verschillende gesprekken, bijeenkomsten en de consulatie van 
diverse deskundigen hebben ertoe geleid dat het Stedenbouwkundig Plan op tal van punten significant 
afwijkt van eerdere uitwerkingen als gevolg van wensen, ideeën en voorstellen van omwonenden, 
belanghebbenden en belangstellenden. Dit bleek onder andere uit de aanpassingen van de massastudie 
op basis van de opmerkingen op het eerder gepresenteerde vlekkenplan. 

Na de vaststelling van het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel is op verzoek van de gemeenteraad 
een apart participatieproces gehouden om te komen tot een aanvullend stedenbouwkundig plan voor het 
volkstuinengebied. Na voorbereidende gesprekken met vertegenwoordigers van de buren, gebruikers en 
belanghebbenden hebben de stedenbouwkundige en landschapsarchitect hun voorstellen gepresenteerd 
tijdens een informatie- en inspraakavond in november 2017. De resultaten van die avond zijn verwerkt en 
opnieuw gepresenteerd in januari 2018. Omdat er geen consensus was heeft de eigenaar zelf besluiten 
moeten nemen ten aanzien van de concrete uitwerking in het aanvullend stedenbouwkundig plan. Deze 
besluiten zijn uitgebreid gemotiveerd en in maart 2018 met alle belanghebbenden gedeeld.

Tijdens de juridische uitwerking van de stedenbouwkundige visies in het ontwerpbestemmingsplan 
Dennenheuvel heeft er geen participatie plaatsgevonden. Het ontwerp is direct na de behandeling door 
het college van burgemeester en wethouders op de website van het landgoed en van de gemeente 
gepubliceerd. Belanghebbenden zijn daarover schriftelijk geïnformeerd. Het ontwerpbestemmingsplan is 
gepresenteerd tijdens twee openbare beeldvormende avonden van de gemeente, waarvan er één op 
locatie plaatsvond. Op beide avonden hebben belanghebbenden ingesproken. Die inspraak heeft geleid 
tot enkele aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan.

Parallel aan het participatieproces is voortdurend informatie verstrekt via www.landgoeddennenheuvel.nl, 
diverse digitale nieuwsbrieven en huis-aan-huisbrieven. De gekozen methodiek en insteek zijn voor 
aanvang afgestemd met de afdeling communicatie en ruimtelijke ordening van de gemeente 
Bloemendaal. 

Een overzicht van de participatiemomenten is opgenomen in Bijlage 10 Overzicht participatiemomenten.

Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moeten burgemeester en wethouder bij de 
voorbereiding van het bestemmingsplan vooroverleg hebben met de besturen van de betrokken 
gemeenten en waterschappen en met de betrokken diensten van provincie en Rijk. 

Het conceptontwerpbestemmingsplan is toegestuurd aan de volgende instanties:

Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Brandweer Kennemerland
Gasunie
Prorail
Staatsbosbeheer Noord-Holland

Al deze instanties hebben aangegeven geen opmerkingen te hebben.
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Zienswijzeprocedure 

Volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is op de voorbereiding van het bestemmingsplan 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat het 
ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken ter inzage hebben 
gelegen. Ook is het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken tijdens deze termijn elektronisch 
beschikbaar gesteld. 

Van PM tot en met PM heeft het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel 2020 ter inzage gelegen. 
Iedereen kon gedurende deze termijn een zienswijze indienen op het plan. Gedurende de termijn zijn er 
PM zienswijzen ingediend door omwonenden en rechtspersonen.
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1 Inleiding

De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder zijn eigenaar van landgoed Dennenheuvel in 
Bloemendaal. De aanwezigheid van deze congregatie in Nederland zal na het overlijden van de laatste zuster eindi-
gen. De zusters hebben hun landgoed in 2014 verlaten en zich in een verzorgingshuis in Heemstede gevestigd. Zij 
willen hun eigendom uiteindelijk verkopen. Daarom hebben zij samen met hun directeur gezocht naar partners die zich 
willen inzetten voor behoud en versterking van de landschappelijke waarden van het landgoed en het realiseren van 
sociaal-maatschappelijke doelstellingen. De wijze waarop zij de plannen voorbereiden en vorm en inhoud geven, moet 
recht doen aan het charisma van de congregatie. Het mag een herinnering zijn aan meer dan 150 jaar presentie van de 
zusters in Nederland. Bovendien dienen omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden in een open planproces 
maximaal bij te kunnen dragen in de plannen voor de herontwikkeling van het landgoed. Aan deze opdracht is sinds 
2011 met wisselende intensiteit gewerkt. De resultaten van dit proces hebben hun weerslag gevonden in dit Steden-
bouwkundig Plan voor Dennenheuvel: landgoed met een missie.

Dit Stedenbouwkundig Plan formuleert in hoofdstuk 2 de ambities, het programma van eisen en de ruimtelijke doelstel-
lingen van het plan. Hoofdstuk 3 gaat in op het participatieproces dat is doorlopen om ideeën te verzamelen, te toet-
sen, bij te stellen en uiteindelijk in gezamenlijkheid vast te stellen. Hoofdstuk 4 geeft een uitvoerige analyse die aan de 
plannen ten grondslag ligt. Het Stedenbouwkundig Plan voor het plangebied staat beschreven in hoofdstuk 5. Hoofd-
stuk 6 gaat in op het beeldregieplan voor de gebouwen en hoofdstuk 7 vat aantallen, types en oppervlakten samen. Tot 
besluit is een aantal bijlagen bijgevoegd, onder andere de studies en onderzoeken die aan dit plan vooraf gingen. Het 
Stedenbouwkundig Plan is gelardeerd met illustraties, beeldmateriaal, foto’s, kaarten en schema’s om een en ander te 
verduidelijken en visualiseren.
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2  Ambitie

2.1 Doelstelling

Landgoed Dennenheuvel is al meer dan negentig jaar 
eigendom van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van 
Liefde van de Goede Herder. Zij woonden hier samen 
met diverse groepen mensen, er werd samen gewerkt 
en de bewoners gebruikten delen van het landgoed om 
te verpozen. In de loop der jaren wisselden de diverse 
doelgroepen, maar altijd was er plaats voor kwetsbare 
mensen. Het verblijf op Dennenheuvel diende een 
sociaal-maatschappelijk doel. Tot de jaren tachtig van de 
vorige eeuw waren het kwetsbare vrouwen en meisjes die 
onder andere in het internaat of observatiehuis verbleven. 
Daarna was er naast het klooster ruim dertig jaar een ver-
zorgingshuis met bijzondere groepen kwetsbare ouderen 
gevestigd. Er leefden bij de sluiting van het complex in 
2014 zo’n tachtig ouderen (waaronder de laatste zusters) 
en meer dan honderd mensen hadden er een betaalde 
baan. Zij woonden en werkten er, en maakten gebruik van 
het landgoed om te wandelen of anderszins te verpozen. 
Ze maakten deel uit van de Bloemendaalse samenleving. 
Ook tijdens het participatieproces om te komen tot her-
ontwikkeling blijkt Dennenheuvel een landgoed met een 
missie. De zusters faciliteren tot april 2019 de opvang, be-
geleiding en tijdelijke huisvesting van statushouders door 
de gemeente Bloemendaal om zo het sociaal-maatschap-
pelijk engagement van de congregatie vorm en inhoud te 
geven. Om de sociaal-maatschappelijke doelstelling ook 
in de toekomst te borgen hebben de Zusters van Onze 
Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder besloten 
samen met hun partners GroenRood Vastgoed BV en de 
Arkgemeenschap regio Haarlem de herontwikkeling ter 
hand nemen en het landgoed pas te verkopen als deze 
en andere doelstellingen in een nieuw bestemmingsplan 
zijn vastgelegd. Daarnaast hebben de zusters bepaald 
dat de herontwikkeling met maximale inbreng van omwo-
nenden, belanghebbenden en belangstellenden via een 
zogenaamd participatieproces tot stand dient te komen. 
Iedereen die dat wenst wordt in principe gehoord en kan 
zich via een open planproces uitspreken over de heront-
wikkeling. 

Sinds de officiële start van het participatieproces in 
april 2015 hebben er tal van bijeenkomsten en gesprek-
ken plaatsgevonden en zijn diverse studies en plannen 

gemaakt, besproken en bijgesteld teneinde te komen tot 
een gedragen visie op het toekomstig wonen, werken en 
verpozen op landgoed Dennenheuvel. Behoud en waar 
mogelijk versterking van de landschappelijke waarden en 
het realiseren van de sociaal-maatschappelijke doelstel-
ling zijn uiteindelijk samengevat en vastgelegd in dit 
Stedenbouwkundig Plan. Daarmee is de basis gelegd om, 
na vaststelling door de gemeenteraad van Bloemendaal, 
te kunnen starten met het maken van een nieuw bestem-
mingsplan voor het plangebied. Het Stedenbouwkundig 
Plan biedt daarbij een kader voor de ambtelijke beoorde-
ling en de planprocedure voor het aanpassen van het be-
stemmingsplan. Opdat Dennenheuvel ook in de toekomst 
een landgoed met een missie blijft.

De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de 
Goede Herder willen met de aanpassing van het be-
stemmingsplan voor landgoed Dennenheuvel een 
aantal doelen realiseren. Landschappelijke en sociaal-
maatschappelijke waarden vormen de uitgangspunten 
voor de herontwikkeling van het het landgoed dat ook in 
de toekomst een aantrekkelijke kwalitatief hoogwaardige 
plaats blijft waar mensen samen kunnen wonen, werken 
en verpozen. Kenmerkend daarvoor zijn kwaliteit, diver-
siteit in bewonersdoelgroepen en leeftijd, open actieve 
betrokkenheid bij elkaar, actieve wisselwerking met de 
omgeving en aandacht voor een volwaardige plaats voor 
kwetsbare mensen. 

De zusters en haar partners GroenRood Vastgoed BV en 
de Arkgemeenschap regio Haarlem willen hiermee een 
bijdrage leveren aan het behoud en de verbetering van 
de landschappelijke kwaliteit van het plangebied en de 
leefbaarheid in Bloemendaal en omgeving. Ook willen ze 
sociale huisvesting faciliteren, onder andere voor mensen 
met een beperking. Tenslotte willen ze met de opbrengst 
van de verkoop van het perceel het werk van de congre-
gatie wereldwijd financieel ondersteunen. 

2.2 Programma van eisen

De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de 
Goede Herder en haar partners stellen hoge eisen aan 
het Stedenbouwkundig Plan, het latere bestemmingsplan 
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en het planproces. De doelstellingen moeten binnen de 
randvoorwaarden van het programma van eisen worden 
uitgewerkt. Dit programma is – mede dankzij en op basis 
van de inbreng van deelnemers aan het proces – in de 
loop van het participatieproces steeds verder verfijnd. .

1. De hoge landschappelijke waarden van het plangebied 
blijven behouden en worden waar mogelijk versterkt. 
Daarom wordt het Stedenbouwkundig Plan ontwikkeld 
binnen de kaders van het vigerend bestemmingsplan 
als het gaat om bouwvolumes, bouwhoogten en de 
omvang van de te bebouwen oppervlaktes. Verschui-
vingen zijn om landschappelijke of stedenbouwkundige 
redenen mogelijk.

2. Het Stedenbouwkundig Plan en de landschappelijke in-
richting faciliteren en bevorderen maximaal de sociale 
cohesie en betrokkenheid van de bewoners bij elkaar, 
bij het landgoed, en de verbinding en wisselwerking 
met de omgeving.

3. De te realiseren woningbouw is kwalitatief hoogwaar-
dig, energie-neutraal en divers. Er is plaats voor de uit-
gifte van bouwkavels, de realisatie van grondgebonden 
koopwoningen, koopappartementen, huurappartemen-
ten in de vrije sector, 33% sociale huurappartementen 
en huisvesting voor een sociaal-maatschappelijk doel 
(nu beoogd voor huisvesting van de Arkgemeenschap 
regio Haarlem). 

4. Het is mogelijk voorzieningen te realiseren voor sociaal-
maatschappelijke functies, functies die bijdragen aan 
de leefbaarheid en cohesie in de wijk, en functies ter 
verbetering van de woon-, werk- en recreatiemogelijk-
heden van bewoners en bezoekers aan het landgoed. 

5. De zelfoogsttuin van de Arkgemeenschap en de moes-
tuinen voor omwonenden blijven als tuinbouw-/recre-
atiegebied gehandhaafd met de mogelijkheid daarbij 
passende voorzieningen te realiseren.

6. Het beschermde duinbos (Natura 2000) blijft behou-
den. De discussie over een al dan niet noodzakelijk 
(semi-)openbaar karakter van het bos en de conse-
quenties van de te maken keuzes voor het beheer is 
niet afgerond en besluitvorming daaromtrent moet nog 
plaatsvinden. 

7. Het plan voor de toekomst van landgoed Dennen-
heuvel komt in een open planproces en met actieve 
participatie van omwonenden, belanghebbenden en 
belangstellenden tot stand.

2.3 Ruimtelijke doelstellingen

De landschappelijke kwaliteit van Dennenheuvel is de 
kernkwaliteit en vormt het startpunt voor de nieuwe ontwik-
keling van het perceel. Ondanks dat Dennenheuvel in 
de landgoederenzone ligt, wordt het niet gekwalificeerd 
als landgoed, onder andere vanwege een gebrek aan 
monumentale panden. Desalniettemin is de ambitie een 
samenhangend ensemble van gebouwen te realiseren, 
passend bij een landgoed met een bijzondere landschap-
pelijke waarde.    

Het zorggebouw Dennenheuvel, klooster Euphrasia, Pelle-
tier en de dienstwoning hebben geen bijzondere waarde. 
Hergebruik is gezien de verandering van functie niet voor 
de hand liggend. Deze panden worden daarom gesloopt. 
De Terp is het oudste bestaande gebouw op het land-
goed en blijft behouden. 

Het landschap blijft zoveel mogelijk intact en aan de Den-
nenweg wordt op de bestaande bouwlocaties nieuwbouw 
gerealiseerd. Op het deel Pelletier vindt een nieuwe verka-
veling plaats, waarbij de plek van bebouwing verschuift.

Het is de ambitie de relatie met de Sint Theresiaschool te 
versterken. Het Stedenbouwkundig Plan doet daarom een 
aantal voorstellen voor het verzachten of zelfs opheffen 
van de harde scheiding tussen school en landgoed. Het 
doet een voorstel voor een aantal buitenruimtes die door 
de school, de bewoners van het landgoed en de buurt 
gedeeld kunnen worden. 

De entree naar het landgoed wordt verlegd naar het oos-
ten, naar de plek waar nu de ‘tuinentree’ ligt. Dit gebeurt 
op verzoek van omwonenden en het verfraait de entree 
naar het landgoed.   
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2.4  Referentiemodel

Gedurende het participatieproces bleek dat de gestelde 
ambities, de landschappelijke, ruimtelijke en sociaal-
maatschappelijke doelstellingen en het programma van 
eisen samengebracht kunnen worden in een model dat 
uitstekend aansluit bij de leefwereld van de zusters. Dit is 
het model van een klooster of een abdij. Dit geldt voor de 
stedenbouwkundige ontwikkeling aan de Dennenweg. 

Het model is een ensemble van gebouwen georganiseerd 
rond een binnenhof. Elk gebouw heeft zijn eigen functie(s) 
en uitstraling met zowel een sterk collectieve als individu-
ele component. Vanwege haar sociaal-maatschappelijke 

taak is een deel van de kloostergebouwen toegankelijk 
voor omwonenden, terwijl ze tegelijk ruimte bieden aan 
wonen, bidden, werken, verpozen en recreëren. Dit sluit 
goed aan bij de ambitie van de zusters om een woon-/
werk-/recreatieomgeving te scheppen met een sterke 
collectieve component. De gedeelde overtuiging dat het 
complex en haar omgeving in zekere zin een geschenk 
zijn, versterkt de gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid voor het geheel en de bereidheid te delen met an-
deren. Alle bewoners/gebruikers zijn zich bewust van hun 
onderlinge relatie en afhankelijkheid om het samenleven 
binnen zo’n model, met respect voor ieders eigenheid en 
concrete leefomgeving, te doen slagen. 
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3 Participatieproces

3.1 Algemeen

Uitgangspunt voor de herontwikkeling van landgoed 
Dennenheuvel was te komen tot een voor alle belangheb-
benden passende invulling. Daarom is een uitgebreid 
participatieproces geïnitieerd om de toekomstige gebrui-
kers (onder andere Arkgemeenschap regio Haarlem) en 
de omgeving te laten participeren in deze ontwikkeling. 
Het doel was om de ideeën en wensen van de omge-
ving mee te nemen in de planvorming. Met de omgeving 
worden hier niet alleen de directe buren bedoeld maar 
ook belanghebbenden zoals buurtvereniging Bloemen-
daal Noord, de aanpalende Sint Theresia Basisschool, 
het tegenoverliggende centrum voor Jeugd en Gezin, 
kinderopvang Partou, de eigenaar en beheerder van de 
begraafplaats, de woningbouwvereniging Brederode 
Wonen en de gemeente Bloemendaal.

3.2 Methodiek en proces

Om een zorgvuldig participatietraject te doorlopen zijn 
drie fasen onderscheiden: voorbereiden, verdiepen en te-
rugkoppelen. De voorbereidingsfase ging met een brede 
bijeenkomst van start op 24 april 2015, waarvoor alle be-
langstellenden op het landgoed waren uitgenodigd, zodat 
zij konden kennismaken met het project. Kort daarna zijn 
alle belanghebbenden op diverse manier in de gelegen-
heid gesteld om hun visie op de herontwikkeling van 
landgoed Dennenheuvel te geven en daar waar mogelijk 
vanuit hun eigen kennis en kunde ideeën aan te dragen. 
Dit is gedaan door middel van diverse interviews (15 
stuks), groepsinterviews met de buurt, een Pitch Podium 
voor ondernemers en een werksessie met de gemeente 
Bloemendaal. De resultaten uit al deze gesprekken zijn 
verzameld en op 25 juni 2015 geclusterd in diverse 
thema’s (visie, wonen, het bos, zorg, de tuin, verkeer, di-
verse ideeën, praktische zorgen en tijdelijke bestemming) 
voorgelegd aan de omgeving. De betrokkenen zijn toen 
in de gelegenheid gesteld om groene (mee eens), oranje 
(over doorpraten) en/of rode (niet mee eens) stickers te 
plakken bij de ideeën die in de voorgaande sessies waren 
verzameld. Daarmee ontstond een eerste indruk over het 
draagvlak van de verschillende ideeën. Vervolgens is 
in de verdiepingsfase de verkregen informatie met een 

selecte groep belanghebbenden verder verdiept tijdens 
workshops. Om het participatietraject tot een succes te 
maken zijn in de laatste fase zorgvuldig alle resultaten 
stapsgewijs teruggekoppeld aan alle belanghebbenden. 
Zo is ook inzichtelijk gemaakt welke ideeën zijn overgeno-
men in het vlekkenplan en dus mogelijk een plek kunnen 
krijgen op het landgoed. Daarnaast is duidelijk beargu-
menteerd waarom andere ideeën zijn afgevallen. Deze 
aanpak zorgde ervoor dat belanghebbenden hun input 
herkennen in het vlekkenplan. 

Na het doorlopen van dit proces is nog een extra ver-
diepingsslag gemaakt met een zogeheten massastudie. 
De opgehaalde wensen en ideeën en de gevolgen voor 
landgoed Dennenheuvel zijn in deze massastudie ruim-
telijk, landschappelijk en visueel nader in kaart gebracht. 
De bouwvolumes, de locatie van de verschillende functies 
werden duidelijk en tevens is een inventarisatie gemaakt 
van de bomen op het landgoed. De resultaten van deze 
studie zijn aan alle belanghebbenden en belangstel-
lenden teruggekoppeld. Na een laatste concretisering, 
aanpassingen en aanvullend onderzoek ten behoeve van 
het plan is het vertaald in dit Stedenbouwkundig Plan. 
Voordat het plan in het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Bloemendaal wordt besproken 
was er voor alle omwonenden, belangstellenden en be-
langhebbenden een bijpraatavond over het Stedenbouw-
kundig plan. Op deze avond werd het concept Steden-
bouwkundig Plan gepresenteerd en was er gelegenheid 
om in groepen inhoudelijk van gedachten te wisselen. 
Het is een waardevol proces gebleken waarvoor dank 
past aan iedereen die heeft geparticipeerd om te komen 
tot de verbeterende plannen. Het plan wordt  na behande-
ling en goedkeuring door het college van de gemeente 
Bloemendaal  op de website gepubliceerd.

3.3 Schematische weergave 
participatieproces 

Parallel aan het participatietraject is informatie over het 
traject verstrekt via www.landgoeddennenheuvel.nl, 
diverse digitale nieuwsbrieven en huis-aan-huisbrieven. 
De gekozen methodiek en insteek zijn voor aanvang 
afgestemd met de afdeling communicatie en ruimtelijke 
ordening van de gemeente Bloemendaal.
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Werkbezoek gemeente (juni 2015) Presentatie massastudie (juli 2016)
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3.4 Ondernemers

Parallel aan het participatieproces namen verschillende 
ondernemers contact op om te onderzoeken of hun plan-
nen mogelijk een plek op landgoed Dennenheuvel kunnen 
krijgen. Eind juni 2015 is voor hen een Pitch Podium ge-
organiseerd waarop zij hun ideeën konden presenteren. 
Daarna hebben de ondernemers de kans gekregen om 
hun idee verder uit te werken in een ondernemersschets 
en die aan ons toe te zenden. 

3.5 Uitkomsten en conclusies 
participatie 

De uitkomsten en conclusies van de verschillende ge-
sprekken, bijeenkomsten en de consulatie van diverse 
deskundigen hebben ertoe geleid dat het voorliggende 
Stedenbouwkundig Plan op tal van punten significant 
afwijkt van eerdere uitwerkingen als gevolg van wensen, 
ideeën en voorstellen van omwonenden, belangheb-
benden en belangstellenden. Dit bleek onder andere uit 
de aanpassingen van de massastudie op basis van de 
opmerkingen op het eerder gepresenteerde vlekkenplan. 
Het is goed ter illustratie een aantal van deze uitkomsten 
hier te benoemen.
- De ideeën en eerste schetsen voor de herontwikke-

ling van het deel Pelletier gingen aanvankelijk uit van 
8–12 woningen die goed aansloten bij de Krommelaan. 
Om een betere landschappelijke inpassing mogelijk 
te maken en tegemoet te komen aan wensen van een 
deel van de betrokken is het aantal gereduceerd tot 4 
en kan een deel van het perceel toegevoegd worden 
aan het beschermde bosgebied.

- Aan de Dennenweg is sprake geweest van bebouwing 
dichter bij de weg. Verbetering van de landschappe-
lijke kwaliteit en de relatie met de bebouwde omgeving 
zijn evenwel gediend met het enigszins verschuiven 
van de huidige bebouwde oppervlaktes. Bovendien 
hebben de wensen om de verkeersdruk bij de Sint 
Theresiaschool te verminderen ertoe geleid dat een al-
ternatieve ontsluiting is onderzocht en voorgesteld. De 
consequenties voor een beperkt aantal bomen worden 

royaal gecompenseerd.
- Belanghebbenden onderstreepten keer op keer dat 

een overschrijding van de bepalingen in het thans 
vigerende bestemmingsplan (met name ten aanzien 
van bouwhoogte en totaal volume) niet acceptabel is. 
Hoewel de eigenaar en haar partners een dergelijke 
overschrijding evenmin wensten, hebben zij dit ook 
expliciet in dit Stedenbouwkundig Plan laten opnemen.

- Teruggave aan de natuur van het gehele of belang-
rijke delen van het plangebied is een wens die enkele 
mensen uitten maar door de eigenaar niet kan worden 
overgenomen, onder andere omdat deze in strijd is met 
de eerder geformuleerde doelstellingen.

- De stedenbouwkundig adviseur van de gemeente heeft 
belangrijke bijdragen geleverd aan het verbeteren van 
de landschappelijke inpassing van een gereduceerd 
aantal wooneenheden. Bovendien leidden de gedach-
tewisselingen tot nieuwe inzichten met betrekking tot 
de ontsluiting van het nieuwe complex aan de Dennen-
weg. 

- Het overleg met de woningbouwvereniging leidde tot 
het aanscherpen van de overtuiging dat het de moeite 
waard is om alles op alles te zetten sociale woning-
bouw tussen andere (huur-)woningen te realiseren. Een 
en ander komt de kwaliteit van het geheel ten goede, 
bevordert sociale cohesie en diversiteit en onderstreept 
het feit dat landgoed Dennenheuvel een woon- en 
leefomgeving kan zijn voor ‘iedereen’.

 
3.6 Vervolg participatie 

Tijdens de voorbereidingen van het Stedenbouwkundig 
Plan was de frequente betrokkenheid van burgers en 
partijen zeer constructief. Ook in het vervolgtraject worden 
de (nieuwe) bewoners en gebruikers, omwonenden en 
andere belanghebbenden betrokken bij en geïnformeerd 
over de ontwikkeling van het landgoed. Er wordt op zoveel 
mogelijk momenten ruimte gegeven voor hun inbreng, 
bijvoorbeeld bij de invulling van de voorzieningen op het 
landgoed, de wijze van parkeren, de invulling van de tuin 
en de terreininrichting.  
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Recreatiekaart van de huidige landgoederen langs de Noordzeekust (uit Nota Landgoederen)

Overzichtskaart
Landgoederen 
Noord

Schapenduinen

Klein Wildhoef

Lindenheuvel

Belvédère

Vaart en Duin

Elswoutshoek

De Wildernis

Koningshof
Elswout

Duinlust

De Beek

Caprera

Haarlem omstreeks 1830 met omringende landgoederen en buitenplaatsen
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4  Analyse

4.1 Beschrijving omgeving

De gemeente Bloemendaal is een langgerekte ge-
meente, ingeklemd tussen het stedelijke gebied Haarlem/
Heemstede en de duingebieden. De gemeente omvat 
vijf kernen (Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Ben-
nebroek en Vogelenzang), die met elkaar verbonden zijn 
door een heldere noordzuidverbinding. Het zijn kernen 
met een dorpse opbouw, kleinschalige voorzieningen-
centra en een grote hoeveelheid vrijstaande woningen. 
Duinen, strand, landgoederen en bosgebieden vormen 
het landelijke gebied van de gemeente. Kenmerkend zijn 
de vele buitenplaatsen en landgoederen, zoals Vogelen-
zang, Elswout, Duin en Daal en Wildhoef. 

4.2 Context landgoederen

De landgoederen achter de Hollandse duinen kennen 
een lange historie. Ze liggen op een ingenieuze manier 
ingebed in het landschap. Bepalend voor het landschap 
is de opeenvolging van hoge en lagere delen van west 
naar oost, vanaf de duinen via de strandwallen (de oude 
duinen) en de strandvlakten naar de open polders. 

Tussen de landgoederen in Zuid-Kennemerland, het 

gebied waar Dennenheuvel deel van uitmaakt, is een sa-
menhang gecreëerd tussen de landgoederen, maar er zijn 
ook duidelijk verschillen. In de studie van Vista worden in 
deze regio vier typen onderscheiden, te weten duinland-
goederen, strandwallandgoederen, meerlandgoederen en 
trekvaartlandgoederen. Landgoed Dennenheuvel is een 
typisch voorbeeld van een strandwallandgoed. 

De strandwallen waren de oorspronkelijke bebouwingslo-
caties. Op de rand van de strandwallen liepen de wegen, 
zoals bijvoorbeeld de Bloemendaalseweg, de Brederodel-
aan en de Kennemerlaan. Langs deze wegen werden de 
buitenplaatsen aangelegd. Laanstructuren vormden een 
belangrijk onderdeel van de tuinopbouw van de buiten-
plaats, maar ook van het gehele landschap. De zichten 
vanuit een buitenplaats konden gericht zijn op elementen 
van een ander landgoed.

In de eerste helft van de vorige eeuw zijn door de beide 
oorlogen en de slechte economische toestand veel bui-
tenplaatsen in verval geraakt. In de twintigste eeuw zijn 
geen nieuwe buitenplaatsen meer gerealiseerd. Sommige 
werden gesplitst en getransformeerd tot villawijken. Ook 
zijn buitenplaatsen in gebruik genomen als psychiatrische 
instelling, klooster of zorgcentrum of ze werden eigendom 
van de overheid.
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Beeckestijn Hartelust Duin en Daal
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Confessioneel

Onderwijs De La Salle

Eigendomsgrenzen (2016)
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4.3 Geschiedenis

De omvang van landgoed Dennenheuvel wisselde con-
stant en elke periode liet landschappelijke sporen na. 
De heer Knops, eigenaar van landgoed Wildhoef, zette 
in 1794 in het noordelijk deel van zijn landgoed schapen 
uit om te scheren en de wol te bewerken. In de acht-
tiende eeuw zou (tuin-)architect J.G. Michaël delen van 
landgoed Wildhoef opnieuw in ‘de vroege landschapsstijl’ 
hebben ontworpen. Er werden in die tijd wandelwegen op 
het landgoed aangelegd. Iets later werden de duinen van 
Schapenduinen als proef beplant met bos. Deze proeven 
slaagden en het gebied werd vermaard om zijn entourage 
als wandelbos.

Het oorspronkelijke landgoed Wildhoef werd in 1820 
verdeeld in Wildhoef en Aelbertsberg. Na de aankoop van 
aangrenzende gronden en landgoederen werd Aelberts-
berg in 1858 verdeeld onder drie erfgenamen, waardoor 
landgoed Dennenheuvel ontstond. In 1918 veilden de 
eigenaren van Dennenheuvel een deel van het landgoed. 
De familie Bierens de Haan kocht het en noemde hun 

deel landgoed Schapenduinen. Hiervan werd in 1929 vier 
hectare in het noorden afgesplitst voor de ontwikkeling 
van Duinlustpark met 65 woningen. Dennenheuvel was 
ondertussen in handen van Jeanette Duymaer van Twist, 
weduwe van Jacob Constantijn Teding van Berkhout, tot 
ze het in 1923 verkocht aan de zusters van de congrega-
tie ’De Goede Herder’ in Haarlem. Deze van oorsprong 
Franse congregatie zet zich sinds de zeventiende eeuw in 
voor vrouwen, meisjes en kinderen in kwetsbare situaties.

De zusters deden grote landschappelijke ingrepen. Zij 
verkochten delen van het landgoed ten behoeve van de 
Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Adelbert, ze bouw-
den de Theresiaschool en meer recent verkochten zij 
grond voor de bouw van villa’s aan het Leonard Springer-
hof. Om de zorgkosten voor pupillen te dekken wonnen 
ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het noordelijk deel 
van het landgoed zand. Hier ontstond een waterpartij, 
die in de loop der jaren met moerasbos begroeid raakte. 
Op het landgoed zijn nog andere uitingen van de laatste 
bewoners terug te vinden, zoals de begraafplaats van de 
zusters zelf en de moestuinen voor de omwonenden. 

1800 1820 1858 1918 1929

Wildhoef Wildhoef

Aelbertsberg

Schapenduinen
Dennenheuvel
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20 Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel 



4.4 Beschrijving bestaande 
gebouwen

Van de oorspronkelijke bebouwing op het landgoed is 
niets terug te vinden. De op dit moment aanwezige be-
bouwing dateert uit de twintigste eeuw. De gebouwen op 
het landgoed hebben geen monumentenstatus en geen 
relevante cultuurhistorische waarde. 

Klooster Euphrasia
Klooster Euphrasia was een klooster annex verzorgings-
huis. Het gebouw stamt uit het begin van de zeventiger ja-
ren en is ontworpen door de architect W.J.C. van der Lin-
den. Het heeft de vorm van een carré van circa 73 bij 73 
meter met een ruim binnenhof. Dit binnenhof geeft plaats 
aan een gebruikstuin. De gebouwhoogte varieert van één 
tot drie bouwlagen. De westelijke vleugel is één bouwlaag 
hoog, de oostelijke vleugel omvat drie bouwlagen. Aan de 
oostelijke zijde van het gebouw is het maaiveld ongeveer 
vier meter lager en heeft het gebouw zowel een souterrain 
als een eerste verdieping. De kapel ligt naast de entree, in 
de zuidelijke vleugel van het gebouw. 

Verzorgingshuis Dennenheuvel
Het Sint Jozefgesticht is in 1983 vervangen door het ver-
zorgingshuis Dennenheuvel. Het gebouw van drie tot vier 
bouwlagen heeft een constructieve gemetselde buitenge-
vel en binnenwanden. Aanpassingen van het bestaande 
gebouw aan de huidige zorgeisen zijn daardoor moeilijk 
en kostbaar. 

De Terp, Pelletier en andere gebouwen op het 
terrein
Naast het in 1923/1924 gebouwde rectoraat, ook wel ‘De 
Terp’ genoemd, werd aan de Dennenweg 10 een dienst-
woning ten behoeve van de tuinman gebouwd. 
De tuinmanswoning heeft geen cultuurhistorische waarde. 

In 1927 werd ‘Maria Immaculata’ geopend. Dit was het 
eerste katholieke observatiehuis voor meisjes in Neder-
land. Het stond op de plaats van de huidige Leonard 
Springerhof. 

Het bouwjaar van Pelletier is onbekend. Het deed van 

1970 tot 1975 dienst als bestuurscentrum voor de congre-
gatie. Later werd het onder andere gebruikt als vakan-
tiehuis en sinds 2009 is het ter voorkoming van kraak in 
bruikleen gegeven.   

4.5 Grenzen en gebouwen in 
directe omgeving

Het landgoed en de omringende landgoederen zijn niet 
openbaar toegankelijk.  

Aan de westzijde grenst het landgoed aan de Rooms-
Katholieke Begraafplaats Sint Adelbert, aan verschillende 
percelen van het landgoed van erven Bierens de Haan en 
aan landgoed Schapenduinen. De Sint Adelbertkapel op 
de begraafplaats (Dennenweg 16) werd in 1923 gebouwd 
als kerkhofkapel en is ontworpen door de Benedictijner 
monnik Dom Paul Bellot. Sinds 1989 is de kapel in gebruik 
als stiltecentrum. Het is een provinciaal monument. 

Ten oosten van het landgoed lopen de Johan Verhulstweg 
en de Krommelaan, met voornamelijk vrijstaande wonin-
gen en twee-onder-één-kapwoningen met royale tuinen. 
Aan de oostzijde is een hap uit het landgoed genomen 
ten behoeve van het Leonard Springerhof. De tuinen van 
deze villa’s grenzen aan landgoed Dennenheuvel. Aan 
de noordzijde liggen villa’s en een serie geschakelde 
woningen. Deze woningen liggen met de tuin (en buiten-
berging) tegen het landgoed aan. 

Ten zuiden van het landgoed loopt de Dennenweg met 
een aantal grote villa’s en (voormalige) institutionele ge-
bouwen, zoals de Sint Theresiaschool. Dit gebouw maakte 
van oorsprong deel uit van het landgoed. Het is in 1924 
gebouwd naar een ontwerp van architect Van Santen en 
doet nog altijd dienst als basisschool. De afscheiding tus-
sen de school en het landgoed is een hoog hekwerk.

Het merendeel van de omliggende bebouwing is negen 
tot twaalf meter hoog. In het geval van de school betreft 
het twee ruime bouwlagen en een kap. Omdat het land-
schap vrij geaccidenteerd is, lijken de hoogteverschillen 
groter.
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4.6 Beschrijving bestaande 
groenstructuur

Het landgoed bestaat uit twee delen, namelijk de jonge 
duinen op de oude strandwal en de strandvlakte (al dan 
niet geëgaliseerd) aan de zuidoostzijde. De begroeiing 
op de jonge duinen bestaat overwegend uit loofhout, 
waarschijnlijk een Zomereiken-verbond (een verbond is 
een planten-sociologische eenheid), waarvan typische 
soorten de zomereik en de beuk zijn. In het bos vindt 
alleen hoogstnoodzakelijk onderhoud plaats. De buiten-
randen van het bos worden jaarlijks onderhouden. Er vindt 
verjonging van met name de beuk en esdoorn plaats. 

Op de oude strandwal is een brede beukenlaan langs de 
begraafplaats aangeplant, evenals een bomenplein van 
beuken van vier tot zes rijen dik. Ook zijn restanten van 
een beukenlaan in het bos zichtbaar. Op verrassende 
plekken zijn hier bijzondere variëteiten bomen geplaatst, 

zoals rode beuken, esdoorns en tamme kastanjes. De 
voormalige drinkplekken van de schapen zijn omzoomd 
met oude lindebomen. Gezamenlijk structureerden deze 
elementen ooit het oorspronkelijke landgoed Wildhoef. 

De lagere oostzijde, de oorspronkelijk nattere strandvlak-
te, is in gebruik als moestuin. In de sloot aan de rand van 
die weide is kwelwater aanwezig. Deze laagte wordt aan 
de oostzijde omkranst door een (in 2015 gerenoveerde) 
oude vitale meidoornhaag.

Het landgoed biedt vanuit het landschappelijk kader een 
aantal parels, te weten: een brede beukenlaan (gericht 
op het beukenplein dat net buiten het plangebied valt), 
met linden omzoomde drinkputten voor de schapen, 
een zandwinput aan de noordzijde, enkele waardevolle 
solitaire bomen in het park, de strandvlakte met de 
kwelzone aan de voet van de strandwal, en de oude 
meidoornhaag.

1. Overgebleven laanstructuren

. Laagte voor de strandwal (bleekveld)2. Begraafplaats

1

3

2
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4.7 Natura 2000

Schapenduinen en Dennenheuvel zijn gedeeltelijk onder-
deel van Natura 2000 gebied. Natura 2000 is een Euro-
pees netwerk van beschermde natuurgebieden. Schapen-
duinen en Dennenheuvel zijn volgens het ministerie ‘oude 
met loofhout beboste duinlandschappen, zeldzaam in 
Europa en de genoemde bostypen zijn vrijwel tot Neder-
land beperkt’. 

De binnenduinrand in Bloemendaal, waar het plange-

bied onderdeel van uitmaakt, is een bosrijk gebied. De 
meeste landgoederen in de binnenduinrand dateren uit 
de achttiende eeuw, waardoor de aangeplante bossen 
zich ontwikkeld hebben tot volwaardige parken met grote 
ecologische betekenis. De waarde van de bossen komt 
onder andere tot uiting door de aanwezigheid van een 
groot aantal vogelsoorten, die leven in oude bossen met 
veel dood hout en holle bomen. Op het landgoed komen 
ook reeën en eekhoorns voor. Door het vele dode hout is 
het bos rijk aan zwammen. 
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4.8 Voorzieningen en 
bereikbaarheid

Het landgoed ligt tegen de gemeentegrens met Velzen 
aan en op één kilometer afstand van de dorpskern van 
Bloemendaal en de winkels van Santpoort-Zuid. De 
afstand naar het strand is vijf kilometer en de afstand naar 
het centrum van Haarlem is bijna 4 kilometer.

Bloemendaal is met het openbaar vervoer matig bereik-
baar. Er is met de trein een directe verbinding met Haar-
lem en Amsterdam. Met de A200 en de A208 is Bloemen-
daal ook met de auto goed te bereiken.

De dichtstbijzijnde bushalte ligt aan de Bloemendaal-
sestraatweg, op circa 200 meter afstand van de huidige 
hoofdentree van het landgoed. 

4.9 Externe veiligheid, lucht, 
geluid en bodem

Luchtkwaliteit
Omgevingsdienst IJmond verwacht geen knelpunten wat 
betreft de luchtkwaliteit. 

Geluid
Het plangebied ligt buiten de geluidszones van wegen, 
spoorlijnen, een in het kader van de Wet geluidhinder 
gezoneerd industrieterrein en wettelijke zones in verband 
met de luchthaven Schiphol. Wegverkeerslawaai, railver-
keerslawaai, industrielawaai of luchtvaartlawaai vormen 
daarom geen belemmering voor het plan.

Externe veiligheid
Omgevingsdienst IJmond verwacht geen knelpunten 
vanuit het aspect externe veiligheid verwacht.

Ecologie
Alvorens omgevingsvergunningaanvragen worden ge-
daan moet er een ecologisch onderzoek zijn gedaan en 
een onderzoek naar de stikstofdepositie,  een zogeheten 
Aeriusberekening. 

Bodem
Bij het voormalige klooster Euphrasia was een onder-
grondse huisbrandolietank aanwezig met een inhoud van 
10.000 liter. Deze is in 1994 verwijderd. Tevens was in 
eerste instantie een ondergrondse dieseltank met een in-
houd van2.000 liter aanwezig ten behoeve van een nood-
stroomaggregaat. Deze ondergrondse tank is verwijderd 
in oktober 1993 en vervangen door een bovengrondse 
2.000 liter tank, welke in januari 2012 is verwijderd.

Afgezien van de aanwezigheid en het gebruik van de 
genoemde brandstoftanks zijn geen bodembedreigende 
activiteiten op de planlocatie bekend. Er zijn bij Omge-
vingsdienst IJmond geen rapportages bekend van op de 
planlocatie uitgevoerde bodemonderzoeken. 

Naar verwachting vormt de milieuhygiënische bodem-
kwaliteit van het plangebied geen belemmering voor de 
realisering van de planontwikkeling. Bij de toekomstige 
aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, moet de rapportage van een recent verkennend 
bodemonderzoek conform de NEN 5740 worden voorge-
legd. Bij voorkeur wordt het verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd na sloop van de huidige bebouwing.

Milieuzonering
Het plangebied is een rustige woonwijk/rustig buitenge-
bied. In beginsel gelden daarom de richtafstanden uit de 
VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009). 

Tussen de RK Sint Theresia Basisschool en de functie 
wonen moet volgens deze richtlijn minimaal 30 meter 
afstand worden gehouden. Dit betekent dat de RK Sint 
Theresia Basisschool te dicht bij een deel van de nieuw 
te bouwen woningen ligt. Gezien functie- en doelgroep-
menging de ambitie is, wordt hiervoor daarom ontheffing 
aangevraagd. 

In het zuidelijke gebouw liggen woningen op de verdie-
pingen direct boven de plint, die mogelijk door maat-
schappelijke voorzieningen wordt benut. Hiervoor wordt 
ontheffing aangevraagd.
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4.10 Vigerend beleid 

Vigerend bestemmingsplan
In het kader van dit stedenbouwkundig plan moet het be-
stemmingsplan voor een deel van het plangebied worden 
herzien. Dit geldt met name voor de volgende onderdelen: 
– Het perceel Dennenheuvel, Euphrasia en Pelletier. De 

herziening betreft de bestemming ‘maatschappelijk’, 
die wordt veranderd in een combinatie van ‘wonen’ en 
‘maatschappelijk’.

– De gemeenschappelijke tuin ten westen van de huidige 
bebouwing heeft de bestemming ‘natuur’. Onder-
zocht moet worden of deze bestemming moet worden 
aangepast als gevolg van het nieuwe speelveld en de 
mogelijk ‘zachtere’ begrenzing van het schoolplein. 

– De tuinen behorende bij de huidige appartementen in 
de westvleugel van Euphrasia hebben de bestemming 
‘natuur’. Omdat hier de tuinen van de grondgebonden 
woningen komen, moet dit worden herzien. 

– De bestemming van de volkstuinen aan de zuidoost-
zijde van het plangebied wordt niet herzien. 

– De schuren aan de rand van de bleekvelden, ten 
behoeve van de volkstuin, zijn op dit moment niet in het 
bestemmingsplan opgenomen. De nieuwe werkruimte 
(kas/werkplaats/schuur t.b.v. opslag tuinmaterieel) 
moet in het bestemmingsplan worden opgenomen.

De bestemming van de begraafplaats van de zusters 
heeft de bestemming ‘maatschappelijk’. Deze wordt niet 
herzien. 

Provinciaal beleid
De provincie Noord-Holland stelt in de structuurvisie 
2040 ‘Kwaliteit door Veelzijdigheid’ dat zij wil inspelen 
op globalisering, klimaatverandering en demografische 
ontwikkelingen door mee te veranderen waar nodig, maar 
vooral door bestaande kwaliteiten verder te ontwikkelen. 
Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in wat het is: een 
diverse, internationaal concurrerende regio, in contact 
met het water en uitgaande van de kracht van het land-
schap. De provincie wil dat bereiken door in te zetten op 
klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam 
ruimtegebruik. 

De verschillende landschappen en de rijkdom aan cul-
tuurhistorie zijn de kracht van Noord-Holland en vormen 
de basis voor haar ruimtelijke kwaliteit. De provincie wil 
deze (cultuur)landschappen optimaal gebruiken door hun 
kenmerken te behouden, te benutten bij nieuwe ontwikke-
lingen en waar nodig te versterken. Hierbij stelt de provin-
cie dat een goede toegankelijkheid van recreatief groen 

belangrijk is, zowel voor de leefbaarheid als voor het 
vestigingsklimaat. De verstedelijkingsdruk op het groen 
rond de steden moet zoveel mogelijk worden opgevangen 
door binnenstedelijke verdichting. 

Onder de noemer ‘duurzaam ruimtegebruik’ ambieert 
Noord-Holland het op een efficiënte en toekomstbesten-
dige manier inpassen van nieuwe functies, zoals nieuwe 
woningen, bedrijven en wegen. Hierbij spelen verschillen-
de factoren een rol, zoals de aanwezige milieukwaliteit, de 
behoefte aan voorzieningen en de goede bereikbaarheid 
van verschillende functies. 

Voor de inpassing van nieuwe woningen heeft de provin-
cie een woonvisie opgesteld, die het kader vormt voor 
de door de regio’s op te stellen actieprogramma’s. In 
de regionale actieprogramma’s wordt het woningbouw-
programma zowel kwalitatief als kwantitatief uitgewerkt. 
Uitgangspunt is om deze woningvraag zoveel mogelijk 
te realiseren binnen het Bestaand Bebouwd Gebied (de 
voormalige ‘rode contour’). De huidige opstallen van het 
klooster vallen binnen de contouren van het Bestaand Be-
bouwd Gebied. Eventuele herontwikkeling van de locaties 
is dus in overeenstemming met de provinciale Structuurvi-
sie 2040.    

Een groot gedeelte van het landgoed van het klooster valt 
onder het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid. 

Gemeentelijk beleid 
Landgoed Dennenheuvel ligt in de zogenaamde land-
goederenzone en wordt in de Structuurvisie Bloemendaal 
2011 aangemerkt als zoekgebied voor woningbouw. Het 
plan kan daarmee een substantiële bijdrage leveren aan 
het gemeentelijk woningbouwprogramma voor de periode 
2016-2020, welke is gedefinieerd in de Woonvisie, de Ver-
ordening Sociale Woningbouw en het Regionaal Actiepro-
gramma Wonen 2016-2020. 

Structuurvisie Bloemendaal 2011 sluit aan bij de Provin-
ciale Structuurvisie op het gebied van het behouden van 
ruimtelijke kwaliteit en het stellen van duurzaamheid als 
speerpunt van beleid. De cultuurhistorische en natuurlijke 
waarde van de landgoederen en de open strandvlakten 
moet behouden blijven. Het contrast tussen het gesloten 
karakter van landgoederen en de open strandvlakten, is 
belangrijk. 

De landgoederenzone bevindt zich tussen de kuststrook-
zone en de dorpenzone. Het vormt een aaneengesloten 
hoogwaardig en uniek landschap met bossen, land-
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goederen en open landschap. Binnen de zone vallen 
landgoederen, villawijken, bosparken, strandvlakten en 
zanderijen. Binnen de landgoederenzone is landgoed 
Dennenheuvel aangeduid als één van de twee zoekgebie-
den voor woningbouw. 

De provincie Noord-Holland heeft voor de regio Zuid-
Kennemerland een bouwopgave vastgesteld van 10.000 
nieuwe woningen tot 2020. Omdat er in de regio Zuid-
Kennemerland nauwelijks uitbreidingslocaties zijn, zal de 
woningbouwopgave grotendeels binnen het Bestaand 
Bebouwd Gebied moeten worden ingevuld. 

Binnen de landgoederenzone liggen de aantrekkelijkste 
woonmilieus van de gemeente en de metropoolregio. Het 
behoud van dit exclusieve woonklimaat sluit nauw aan 
bij het beleid van de Structuurvisie Randstad 2040. In de 
hele landgoederenzone wordt ingezet op het behouden 
van ruime groene villapercelen, met architectonisch hoog-
waardige bebouwing in een cultuurhistorische setting. 
In de Woonvisie zijn de volgende kerndoelen voor het 
woningbouwbeleid vastgelegd: 
- Het bevorderen van de bouw van woningen die vol-

doen aan de wensen van senioren in alle segmenten 
(sociaal, middelduur en duur/exclusief) van de wo-
ningmarkt. Hiermee wil de gemeente de doorstroming 
vergroten, waardoor zowel in de sociale sector als in 
de vrije sector meer eengezinswoningen beschikbaar 
komen voor gezinnen;

- Het bevorderen van de bouw van woningen in het 
middeldure segment. Hiermee wil de gemeente meer 
aanbod beschikbaar krijgen voor middeninkomens en 
doorstroming vanuit sociale huurwoningen bevorderen;

- Het bevorderen van de bouw van woningen in particu-
lier opdrachtgeverschap;

- Het bevorderen van de bouw van sociale huurwonin-
gen, teneinde een bijdrage te leveren aan het vermin-
deren van het regionale tekort aan sociale huurwonin-
gen. 

Naast bovenstaande kerndoelen bestaat in Bloemendaal 
veel vraag naar eengezinswoningen in het middeldure 
en dure segment onder (jonge) gezinnen uit omliggende 
steden, zoals Haarlem en Amsterdam. Hoewel de bouw 
van eengezinswoningen in het dure segment geen kern-
doel uit het woningbouwbeleid is, wordt het bouwen in dit 
segment wel als een gewenste ontwikkeling gezien. 

In de Verordening Sociale Woningbouw Bloemendaal 
2013 is vastgelegd dat bij de bouw van nieuwe zelfstan-
dige woningen tenminste één derde (33 %) van het totale 
aantal te realiseren woningen een sociale huurwoning is. 

Wat betreft het landgoed is het uitgangspunt van het ge-
meentelijk beleid het zoveel mogelijk toegankelijk maken 
van zoveel mogelijk historische landgoederen voor bezoe-
kers. Gestreefd wordt naar nieuwe wandelverbindingen 
tussen landgoederen onderling en een vrije doorgang 
naar het achterliggende duingebied, zodat één groot 
natuurlijk gebied ontstaat. 

4.11 Marktverkenning

Een marktanalyse is uitgevoerd om te bepalen welk woon-
product op dit moment en in de nabije toekomst het beste 
aansluit op de vraag, zonder daarbij in te boeten op de 
benodigde flexibiliteit van het plan. 

Algemene maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen
Een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen is 
van invloed geweest op de vorming van het plan, name-
lijk: 
- Participatie; de groeiende behoefte van omwonenden 

en toekomstige gebruikers om mee te denken tijdens 
de planvorming;

- Duurzaamheid; de groeiende behoefte aan hergebruik, 
energiebesparing en het gebruik van natuurlijke grond-
stoffen;

- Regionalisering; er lijkt een groeiende behoefte te zijn-
aan een lokale of regionale identiteit; 

- Vergrijzing; de toegenomen levensverwachting en het 
afgenomen geboortecijfer zorgen voor een ‘dubbele 
vergrijzing’. In 2030 zal naar verwachting meer dan één 
op de drie inwoners van Nederland boven de 55 jaar 
zijn. In 2005 was dit één op de vier;

- Zelfredzaamheid; met name in de zorg wordt er wordt 
in toenemende mate beroep gedaan op zelfredzaam-
heid of mantelzorg vanuit de gemeenschap.

 
Lokale demografische trends en ontwikkelingen
Het merendeel van de inwoners in Bloemendaal is vermo-
gend, met een inkomen van minimaal tweemaal modaal. 
Ook is men vaak hoog opgeleid. Per 1 januari 2016 telde 
de gemeente 22.296 inwoners, waarvan er circa 6.500 
in de kern Bloemendaal wonen. Opvallend hierbij is dat 
ruim 26% van de bevolking 65 jaar of ouder is. Meer dan 
de helft van de bevolking was op 1 januari 2016 50 jaar of 
ouder. 
De bevolkingsontwikkeling laat de afgelopen jaren een 
zeer kleine groei laat zien. Deze groei is enkel te danken 
aan het aantal mensen dat zich van buiten de gemeente 
in Bloemendaal vestigen. Het aantal overledenen is groter 
dan het aantal geborenen.
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Bloemendaal heeft derhalve te maken met autonome 
bevolkingskrimp en vergrijzing. Beide ontwikkelingen heb-
ben een negatief effect op het voorzieningenniveau. Om-
dat de aantrekkingskracht van Bloemendaal mede wordt 
bepaald door het kwalitatief hoge voorzieningenniveau, is 
het van belang het op peil te houden. Bloemendaal moet 
aantrekkelijker worden voor jongvolwassenen en jonge 
gezinnen.

Regionaal beeld woningmarkt
De druk op de huizenmarkt in ‘groot Amsterdam’ is groot. 
Gemiddeld is een huis in Nederland anno 2016 6,2% 
duurder dan een jaar geleden, terwijl de huizenprijzen in 
deze regio met ruim 12% stegen. De drukte op de huizen-
markt komt dus voornamelijk op het conto van deze regio. 
Ook in Haarlem en omgeving, waaronder Bloemendaal, is 
de druk op de woningmarkt daarom hoog. 

Lokaal beeld woningmarkt
In Bloemendaal bestaat het grootste gedeelte van het 
huidige woningaanbod uit koopwoningen en slechts een 
klein gedeelte uit huurwoningen. Het merendeel hiervan 
zijn 2-onder-1 kapwoningen en vrijstaande woningen. 
Appartementen, met name in het middeldure en dure seg-
ment, zijn minder vertegenwoordigd, maar wel in absolute 
aantallen toegenomen.

Consumenten zijn op zoek naar kwaliteit en zijn bereid 

hiervoor te betalen. Een aantrekkelijk en gedifferentieerd 
woningaanbod is van blijvend belang voor een vitale 
woonomgeving. De markt biedt daartoe voldoende kan-
sen. Er is vraag naar appartementen, met name bij (jonge) 
senioren die hun koopwoning willen inruilen voor een 
comfortabel koop- of huurappartement, maar ook bij jonge 
carrièremakers. 

Daarnaast is er een toenemende vraag naar grondgebon-
den (starters)woningen. Met name jonge gezinnen heb-
ben veelal de wens om de ‘appartementen-fase’ over te 
slaan en om direct een grondgebonden woning te kopen. 

Marktconsultatie
Het is van belang een woning te ontwikkelen die goed 
afgestemd is op de behoefte van de consument, waar-
bij de prijs/product verhouding klopt. Voortijdig inzicht 
in de wensen van potentiele bewoners is noodzakelijk. 
Met meer zicht op de huidige woningvraag, qua type en 
omvang, sluit het plan goed aan op de (toekomstige) 
marktbehoefte.

Op verschillende momenten hebben gesprekken plaats-
gevonden met de lokale woningcorporatie en met lokale 
makelaars. Daarnaast heeft het participatieproces infor-
matie opgeleverd van potentiele bewoners en onderne-
mers. De resultaten uit deze consultaties zijn verwerkt in 
het Stedenbouwkundig Plan. 
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5  Stedenbouwkundig Plan

5.1 Plankaart

Het Stedenbouwkundig Plan vormt de uitwerking van het 
vlekkenplan en de massastudie, die voorafgaand aan dit 
document zijn ontwikkeld en besproken tijdens het partici-
patietraject. 
De nieuwbouw concentreert zich op twee plekken. Op 
de locatie van het voormalige klooster Euphrasia en het 
verzorgingstehuis Dennenheuvel, aan de Dennenweg aan 
de zuidzijde van het plangebied, wordt het grootste deel 
van de nieuwbouw gerealiseerd. Op locatie Pelletier, aan 
de Krommenlaan en ten noorden van het Leonard Sprin-
gerhof, bevindt zich een klein deel van de nieuwbouw. De 
nieuwbouw wordt opnieuw verdeeld over de locatie maar 
met behoud en waar mogelijk verbetering van de natuur-
lijke omgeving.  

De zuidelijke bebouwing betreft een ensemble van ge-
bouwen die in een carré rond een groot binnenhof liggen, 
geïnspireerd op de structuur van het klooster. Elk gebouw 
heeft een zijde die aan het hof grenst en een zijde aan 
het bos. De openingen tussen de gebouwen zorgen voor 
de visuele en fysieke verbinding met het omringende 
bos. Een groot deel van het binnenhof wordt ingericht als 
collectieve buitenruimte, terwijl aan de buitenzijde van dit 
carré het bestaande bos grotendeels intact blijft. 

Het meest naar de Dennenweg geschoven gebouw vormt 
het entreegebouw. Het heeft twee gebouwvleugels aan 
de zuidzijde en een hoge poort die vanaf de Dennenweg 
toegang biedt tot het binnenhof. Het entreegebouw vormt 
de enscenering voor de villa De Terp. De gebouwvleugels 
zijn een bouwlaag lager dan het hoofdgebouw. 

De entree is naar de oostzijde ‘opgeschoven’, richting de 
Johan Verhulstweg. Dit zorgt voor een lagere verkeers-
druk op de Dennenweg bij de Sint Theresiaschool. De 
rijbaan loopt met een fraaie bocht richting de nieuwbouw, 
een zogeheten uitgestelde ontmoeting, en biedt aan de 
zuidzijde van de nieuwbouw toegang tot een overdekte 
parkeervoorziening. Het binnenhof is autovrij en wordt al-
leen gebruikt voor hulpdiensten. 

Op locatie Pelletier liggen vier vrijstaande woningen in het 
bos. De kavels grenzen met de achterzijde aan de tuin 
van het Leonard Springerhof. Een deel van dit perceel 
wordt niet uitgegeven en in plaats daarvan gebruikt als 
bosgebied. Dit zorgt voor een natuurlijke overgang tussen 
bos en bebouwing. Een pad geeft toegang tot de wo-
ningen. Dit pad sluit aan op een van de oorspronkelijke 
paden door het landgoed en kan in een later stadium 
mogelijk worden benut als een toegang tot het landgoed. 
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5.2 Peil en bouwhoogtes

Voor de nieuwbouw wordt hetzelfde peil aangehouden 
als de huidige bebouwing Euphrasia en Dennenheuvel, 
namelijk 5,2 m + NAP. Deze peilmaat is de huidige hoogte 
van het maaiveld van het binnenhof van Euphrasia en van 
het vlakke terrein ten westen van Euphrasia. 

Ter plekke van locatie Pelletier wordt het peil vastgesteld 
op basis van het gemiddelde niveau de erfafscheiding 
van de individuele percelen met de toegangsweg.   

De bouwhoogte varieert van twee tot drie bouwlagen, 
vergelijkbaar met de bouwhoogte van de bestaande 
bebouwing. Bij deze bouwhoogte blijft de huidige lage en 
horizontale vorm van de bebouwing behouden. Omdat de 
bomen ruimschoots hoger zijn dan de nieuwbouw heeft 
het geheel een groen en natuurlijk karakter. Er wordt uit-
gegaan van een bruto verdiepinghoogte van circa 3 meter 
en een maximum gebouwhoogte van 10 meter. Terug-lig-
gende gebouwdelen, zoals een liftopbouw zijn maximaal 
1 meter hoger en vallen niet in het zicht. De gebouwdelen 

van twee bouwlagen hebben een maximum bouwhoogte 
van 7 meter.

Het meest zuidelijke gebouw (het entreegebouw) heeft 
een plint met een bruto verdiepinghoogte van 3m50 en 
wordt door voorzieningen benut. De hoofdmassa van het 
gebouw heeft een maximum bouwhoogte van 10m50. De 
twee vleugels van het meest zuidelijke gebouw, dat vanaf 
de Dennenweg als eerste bereikt wordt, hebben twee 
bouwlagen. Dit zorgt ervoor dat de nieuwbouw minder 
zichtbaar is vanaf de Dennenweg dan de huidige bebou-
wing. De Terp blijft behouden en heeft twee bouwlagen 
plus een kap. Het nieuwe tuingebouw aan de rand van de 
bleekvelden heeft een enkele bouwlaag, eventueel met 
kap. 
Ter plekke van locatie Pelletier hebben de vrijstaande 
woningen mogelijk een kap. De woningen hebben maxi-
maal 2 bouwlagen en een kap. De bouwlagen hebben 
een maximum hoogte van 3 meter. De goothoogte van 
deze woningen is daarom maximaal 6 meter. De kap heeft 
een maximum hoogte van 3 meter. De nokhoogte is dus 
maxiumaal 9 meter.
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5.3  Functies en typologie

Dennenheuvel wordt een omgeving voor wonen, werken 
en ontspannen. Het wordt een gedifferentieerde woon-
omgeving die aansluit bij een gevarieerde doelgroep. Het 
plan omschrijft verschillende woningtypes, zoals grond-
gebonden geschakelde woningen, vrijstaande woningen, 
groepswoningen, grote appartementen, middelgrote 
appartementen en kleine appartementen.

De groepswoningen van De Arkgemeenschap liggen aan 
de zuidoosthoek. De Arkgemeenschap is een woon- en 
werkgemeenschap waar mensen met en zonder verstan-
delijke beperking op basis van gelijkwaardigheid samen 
leven en werken. De christelijke traditie vormt hierbij de 
leidraad, waarbij gezocht wordt naar eigentijdse vormen 
om daar gestalte aan te geven.
De woongemeenschap betreft een groep van circa acht 
mensen met een verstandelijke beperking die samenwo-
nen met circa acht begeleiders. Het zijn daarom deels 

zelfstandige en deels niet-zelfstandige wooneenheden. 
Het gebouw is geschikt voor in totaal circa zestien bewo-
ners.  

Het plan bevat in totaal 71 woningen plus de groepswo-
ningen in De Arkgemeenschap. Vier van de woningen 
liggen op locatie Pelletier. Dit zijn vrijstaande grondge-
bonden woningen. De overige 67 woningen en de groeps-
woningen van De Arkgemeenschap liggen op de locatie 
Euphrasia/Dennenheuvel. Dit betreft elf geschakelde 
grondgebonden woningen, De Terp en 51 appartementen 
van verschillende omvang. 

Het plan bevat 33% sociale huurwoningen, ofwel 27 
woningen. Van dit aandeel worden acht woningen toe-
gerekend aan De Arkgemeenschap, omdat zij plek biedt 
aan acht zorgeenheden. Het resterende aantal wordt 
verspreid over de verschillende gebouwen met kleine en 
middelgrote huurwoningen. Het mengen van verschillen-
de huurdersgroepen is een expliciete ambitie, omdat het 

Locatie Type Aantal

Euphrasia/Dennenheuvel, noordwest grondgebonden woningen 11

Euphrasia/Dennenheuvel, noord Appartementen koop 16

Euphrasia/Dennenheuvel, oost Appartementen vs/sh 15

Euphrasia/Dennenheuvel, zuid Appartementen vs/sh 20

Euphrasia/Dennenheuvel, zuid Groepswoning 16

Euphrasia/Dennenheuvel, De Terp grondgebonden woning 1

Pelletier grondgebonden woningen 4

Totaal 83

Aantal en type woningen
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voor sociale cohesie zorgt en stigmatisering voorkomt.

De plint van het zuidelijke gebouw is geschikt voor voor-
zieningen, gezien de nabijheid van de Dennenweg. Dit 
gebouwdeel wordt aanpasbaar, zodat er ook woningen 
in kunnen worden gerealiseerd voor het geval er geen 
gebruiker kan worden gevonden. Bij het type constructie 
en de uitwerking van de installaties zal rekening moeten 
worden gehouden met deze gewenste flexibiliteit. 

Indien voor woningen wordt geopteerd kunnen 9 à 10 wo-
ningen worden gerealiseerd, gelijk aan de bovenliggende 
etage. Van deze woningen zal 33%, ofwel 3 woningen, 
sociale woningbouw zijn. 

De afstand tussen de nieuwbouw en de buitenspeelplaats 
van de bestaande school is circa 16 meter en voldoet 
daarmee niet aan de richtafstand van 30 meter uit de Wet 
Geluidhinder. De wens tot een sterkere interactie tussen 
de school en het landgoed, is de reden om een kleinere 
afstand toe te passen. De mix van verschillende doelgroe-

pen en van zowel jonge als oudere bewoners en gebrui-
kers is een van de kernwaarden van het plan.

De afstand tot de mogelijke maatschappelijke voorzienin-
gen in de plint van het zuidelijke gebouw, met woningen 
erboven, voldoet niet aan de richtafstand van 10 meter. 
De wens tot een sterke vervlechting van maatschappelijke 
voorzieningen en wonen, is de reden om woningen toe te 
passen boven de voorzieningen.

De bergingen van de appartementen worden gereali-
seerd op laag -1. De bergingen van de grondgebonden 
woningen worden door de architect mee-ontworpen en 
bevinden zich in de tuin of binnen het bouwvolume van de 
woning. De buitenbergingen hebben een oppervlak van 
minimaal 5 m2.

Op de tuinderij is een zoekgebied aangemerkt voor een 
kas/werkplaats van een enkele bouwlaag (mogelijk met 
beperkte kap). Deze dient ten behoeve van het onder-
houd van de moestuinen.
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5.4 Verkeer, ontsluiting en 
infrastructuur

Autoverkeer bereikt het landgoed via een nieuwe entree-
route vanaf de Dennenweg. Deze entree ligt aan de zuid-
oostelijke zijde van het plangebied. De oprijlaan leidt met 
een bocht het plangebied in, een zogenaamd uitgestelde 
ontmoeting. 

De entreeroute geeft toegang tot het verdiepte parkeerter-
rein en loopt langs De Terp naar een klein parkeerveld 
onder de bomen. Het verdere plangebied is autovrij en is 

alleen toegankelijk bij calamiteiten. Verdere paden wor-
den alleen gebruikt voor het onderhoud van het landgoed.  

5.5 Hulpdiensten

Voor hulpdiensten zijn alle woningentrees direct bereik-
baar via een rijlus in het binnenhof. Deze route is niet 
vormgegeven als verkeersroute, maar is onderdeel van de 
(half)verharde buitenruimte. Er is rekening gehouden met 
de benodigde afmetingen van rijbaan, opstelplaatsen en 
bochtstralen.

Entree
parkeerkelder

Toegang begraafplaats
zusters

autoverkeer

route hulpdiensten

bospad nieuw

toegang tuin

Toegang
tuinderij

Halfverhard bospad Bestaand bospad ten noorden van Euphrasia
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Parkeervoorziening onder dek
102 plekken

parkeerplaats

parkeerplaats minder validen

parkeerplek eigen terrein

nietjes voor stalling fiets

Parkeren
6 plekken

(incl. 1 MIVA)

Parkeerplaats
29 plekken

(incl. 1 MIVA)

Woningtype Plek Aantal woningen Voorzieningen Minimum norm Maximum norm Norm toegepast Aantal plekken

m2 BVO pp / woning pp / woning pp / woning pp

Eengezinswoningen West 11 1,9 2,7 2,3 25,3

Appartementengebouw Noord 16 1,7 2,5 2,0 32,0

Appartementengebouw Oost 15 1,5 2,3 1,8 27,0

Appartementengebouw Zuid 20 1,0 1,8 1,3 26,0

Plint 10 of 848 1,3 13,00

Groepswoningen Zuid 16 0,6 / 1,0 12,8

De Terp Zuid 1 1,9 2,7 2,3 2,3

Pelletier Pelletier 4 1,9 2,7 2,0 8,0

Totaal nodig 146,4

Type Plek Aantal

Garage Centraal 102

Parkeren maaiveld Verspreid 34

Minder valideplekken Verspreid 2

Op eigen terrein Pelletier 8

Totaal 146

Aantal parkeerplekken vereist

Aantal parkeerplekken beschikbaar

Parkeervoorziening onder dek
102 plekken

parkeerplaats

parkeerplaats minder validen

parkeerplek eigen terrein

nietjes voor stalling fiets

Parkeren
6 plekken

(incl. 1 MIVA)

Parkeerplaats
29 plekken

(incl. 1 MIVA)

Legenda
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5.6 Parkeren

Het stedenbouwkundig plan gaat uit van een doelgroep 
die kiest voor wonen in het groen en met een sterke col-
lectieve component. Dit heeft gevolgen voor het autoge-
bruik en de parkeerbehoefte. De verwachting is dat het 
autogebruik lager zal zijn dan gebruikelijk en dat er meer 
deelgebruik plaats vindt. 

Uitgangspunt voor de berekening van het aantal par-
keerplekken is de CROW-norm. In de toepassing van de 
norm wordt het verwachte autogebruik van de doelgroep 
in acht genomen. Het aantal parkeerplekken kan worden 
bijgesteld als in de loop van de realisatie blijkt dat het 
autogebruik hoger uitvalt. In ieder geval zal niet van het 
openbaar gebied rond het plangebied gebruik worden 
gemaakt voor de parkeerbehoefte.

Parkeervraag
De grondgebonden woningen aan de westzijde vallen 
in de categorie duur en krijgen 2,3 parkeerplekken per 
woning. De appartementen aan de noordzijde vallen in de 
categorie duur en krijgen 2 parkeerplekken per woning.

De appartementen aan de oost- en zuidzijde variëren van 
middenduur tot goedkoop. De middendure woningen heb-
ben 1,8 parkeerplek per woning. De goedkope woningen 
betreft sociale huurwoningen en hebben 1,3 parkeerplek 
per woning. Dit is 0,3 parkeerplaats meer dan het gemid-
delde autobezit van circa 0,7 auto per sociale huurwoning 
plus 0,3 parkeerplekken voor bezoekers.  
De inschatting van de parkeervraag van het MOG in de 
plint van het zuidelijke gebouw is moeilijk, omdat de par-
keereis van de verschillende maatschappelijke voorzie-
ningen sterk varieert en omdat ook de mogelijkheid van 
wonen in de plint open wordt gehouden. Uitgegaan wordt 
daarom van 13 parkeerplekken, gebaseerd op het aantal 
benodigde plekken als in de plint woningen worden ge-
realiseerd. Bij MOG in de plint zal dit aantal maatgevend 
zijn voor de mogelijke benutting van deze ruimte, waarbij 
een vorm van dubbelgebruik tot een hogere parkeercapa-
citeit kan leiden. De mogelijkheid van dubbelgebruik zal 
afhangen van de openingstijden van de maatschappelijke 
voorziening. 

Uitgaande van 0,3 parkeerplekken per woning voor 
bezoekers, is het voordehandliggend miminaal 23 par-

Parkeren onder dek Dek boven parkeerlaag

Parkeren onder bomen Fietsnietje
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Parkeervoorziening onder dek
102 plekken

parkeerplaats

parkeerplaats minder validen

parkeerplek eigen terrein

nietjes voor stalling fiets

Parkeren tussen bomen
26 plekken

Langs rijbaan
6 plekken

(incl. 1 MIVA)

Langs rijbaan
4 plekken

(incl. 1 MIVA)

Parkeervoorziening onder dek
102 plekken

parkeerplaats

parkeerplaats minder validen

parkeerplek eigen terrein

nietjes voor stalling fiets

Parkeren
6 plekken

(incl. 1 MIVA)

Parkeerplaats
29 plekken

(incl. 1 MIVA)

Legenda
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keerplekken op het maaiveld te realiseren. Hieraan wordt 
ruimschoots voldaan. 

Parkeeraanbod
Het overgrote deel van de parkeerplekken wordt verdiept 
aangelegd. Het betreft 102 parkeerplekken ter plekke 
van het bestaande verdiepte maaiveld in het binnenhof 
van Euphrasia. Ook wordt de kelder van een deel van de 
nieuwbouw benut voor parkeervoorzieningen. Vanuit de 
parkeerlaag worden de appartementengebouwen recht-
streeks ontsloten.

Op het maaiveld bevindt zich 36 parkeerplekken voor 
bezoekers, waarvan 2 parkeerplekken minder validen.  

De parkeerplekken voor bezoekers bevinden zich op 
een bescheiden parkeerveld op het maaiveld. Het plan 
gaat uit van een parkeerveld van beperkte grootte aan 
de zuidwestzijde van de nieuwbouw, grenzend aan het 
schoolplein. 

Er bestaat een breed gedragen voorkeur voor de vari-

ant, waarbij het parkeren plaatsvindt onder de bomen ten 
zuidoosten van de nieuwbouw. Dit terrein biedt meer dan 
voldoende ruimte en heeft beperkte natuurwaarde. Het 
parkeren ligt hier uit het zicht. Omdat deze zone onder-
deel uitmaakt van het Natura 2000 gebied, is de realisatie 
ervan complexer.  

Voor deze parkeerplekken in het bos wordt gebruik ge-
maakt van de natuurlijke hoogteverschillen in het terrein. 
De parkeerplekken worden beperkt aangeduid, bijvoor-
beeld met een aantal lage paaltjes. 

Op de locatie Pelletier wordt op het eigen erf geparkeerd, 
zowel door bewoners als bezoekers. Er wordt uitgegaan 
van minimaal 2 parkeerplekken per woning. 

Bewoners zullen hun fiets op eigen terrein stallen of in de 
berging. Bezoekers kunnen hun fiets stallen op een aantal 
plekken in de nabijheid van de gebouwen. Het betreft 
twee locaties in het binnenhof en een rij fietsparkeerplek-
ken naast de poort.

Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel 47



S

S

schoolplein

trapveld

plantenvakken 
met zitrand

begraafplaats

tuinderij
speelveld in bos 

(natuurlijk spelen)

speelplek kleine 
kinderen (natuurlijk)

48 Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel 



5.7 Gemeenschappelijke 
buitenruimte en speelplekken

Doelstelling is dat de invulling van de gemeenschap-
pelijke buitenruimte een bijdrage levert aan de sociale 
cohesie. Een groot deel van het binnenhof is daarom 
bestemd voor collectief gebruik, met ontmoetingsplekken 
voor bewoners en speelplekken voor kleine kinderen. Op 
strategische plekken op de rand van forse plantvakken 
worden zitbanken geplaatst.

Aan de zuidoostzijde van het plangebied ligt de Sint 
Theresiaschool met speelpleinen aan de zijde van het 
landgoed. Door deze beter met het landgoed te verkno-
pen, kunnen plekken met elkaar worden gedeeld. 

Op het landgoed wordt een trapveld toegevoegd. Dit trap-
veld heeft geen afscheiding. Het is een vlak grasveld met 
een goed speelgazon. Mogelijk vormt een grastalud een 
natuurlijke rand van het veld. Deze is tegelijk bruikbaar als 
speelelement. Zowel schoolkinderen als kinderen uit de 

omgeving maken gebruik van het trapveld. 

Idealiter wordt ook het schoolplein uitgebreid en deels 
openbaar gemaakt, zodat er ook buiten schooltijd ge-
speeld kan worden. 

Door het vergroten van het speelplein en de aanwezig-
heid van het trapveldje kunnen kinderen van verschillende 
leeftijden tegelijkertijd buiten spelen zonder elkaar te hin-
deren. Kleinere kinderen hebben een kleine speelplek in 
het binnenhof, zodat ze daar in het zicht van ouders kun-
nen spelen. Ook in het bos wordt een nieuwe speelplek 
voorgesteld. Beide speelplekken passen qua sfeer bij het 
bos; het zijn speelplekken met ‘natuurlijk spelen’.

De bleekvelden, aan de zuidoostzijde van het landgoed, 
worden gebruikt als tuinderij. Dit blijft behouden.
Het beboste deel van het landgoed dat onder Natura 
2000 valt, blijft intact. Alhoewel de mogelijkheid is bespro-
ken het te renoveren en (semi-)openbaar te maken wordt 
daar in dit stadium nog geen beslissing over genomen.

Natuurspeelplaats

Watertafel

Verhoogde plantenbak met zitjes aan de rand
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5.8 Privé buitenruimte en 
erfafscheidingen 

De sfeer en kwaliteit van het plan vraagt om een bijzon-
dere manier van het gebruik van privé buitenruimtes. Aan 
de boszijde krijgen de nieuwe woningen op de begane 
grond een buitenruimte in de vorm van een terras langs 
de gevel. Dit terras is licht verhoogd ten opzichte van het 
maaiveld, zodat de bosgrond er onderdoor loopt en tot 
aan de gevel reikt. Aan de hofzijde hebben alle bewoners 
op de begane grond een smalle geveltuin. 

Uitzonderingen vormen de grondgebonden woningen en 
de voorziening voor de Arkgemeenschap. Zij hebben een 
eigen buitenruimte aan de boszijde. De grondgebonden 
woningen krijgen tuinen en de Arkgemeenschap krijgt een 
terras of terrastuin. De buitenbergingen van de grondge-
bonden woningen vormen onderdeel van de architectoni-
sche ontwerpopgave.

Alle erfafscheidingen worden uitgevoerd als lage hagen, 
zodat ook hier een zo groen mogelijk beeld ontstaat.

Maaiveld loopt door onder terras Erfafscheiding beukenhaag

Maaiveld loopt door onder terrasBergingen en erfafscheiding onderdeel van architectuur

Doorsnede aansluiting gebouw en glooiend maaiveld
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5.9 Verharding en 
waterhuishouding

De ambitie is de hoeveelheid verharding tot een minimum 
te beperken, vooral rondom de bebouwing. Daarom hoeft 
geen watercompensatie plaats te vinden.

In vergelijking tot de huidige situatie wordt beduidend 
minder verhard en halfverhard oppervlak gerealiseerd. 
In totaal is 9.404 m2 van het bestaande oppervlak (half)
verhard. In het Stedenbouwkundig Plan is circa 8.480 m2 
(half)verhard.  
Deze verharding splitst zich uit in de volgende onderde-
len: 
-  Er wordt minder terreinverharding toegepast, namelijk 

4.554 m2 rond de bestaande bebouwing ten opzichte 
van 2.010 m2 rond de nieuwbouw; 

- De nieuwbouw heeft een kleinere footprint, te weten 
een oppervlak van 4.410 m2 van de bestaande bebou-
wing ten opzichte van 3.930 m2 van de nieuwbouw; 

Rondom de nieuwe gebouwen is er vooral sprake van 

paden door het bos. Deze worden aangeduid met kleine 
paaltjes langs de kanten en waar nodig aangevuld met 
zand. Dit geldt voor zowel de autoroute, voor de par-
keervakken in het bos, als voor het bestaande pad voor 
voetgangers naar de bestaande begraafplaats. 

De nieuwe entree, die de toegangsweg vormt naar het on-
dergronds parkeren, heeft een asfaltverharding. Het bin-
nenhof heeft een eigen verharding die past bij de nieuwe 
identiteit van deze ruimte, met een zachte en parkachtige 
uitstraling. Gedacht kan worden aan een halfverharding of 
een andere gebonden vlakke verharding.

Naast de nieuwe routes blijft het bestaande pad langs 
de tuinderijen dat is bestemd voor onderhoud en beheer, 
behouden.

Het schoolplein kan eenzelfde verharding houden die nu 
ook gebruikt wordt (betontegels). 

De riolering wordt als een gescheiden stelsel aangelegd  
en hemelwater kan op eigen terrein worden geïnfiltreerd.

Type halfverharding

Verharding en halfverharding 

bestaande situatie

Halfverhard plein
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5.10 Beplanting

Bosbeplanting
De sfeer van het bestaande bos wordt benut om identiteit 
te geven aan het landgoed. Zoveel mogelijk bomen blijven 
behouden en worden aangevuld met nieuwe bomen, met 
gebruikmaking van de soorten van het bestaande bos.

Het adviesbureau Boomtotaalzorg heeft alle bestaande 
bomen geïnventariseerd en geanalyseerd en daarover 
een rapport uitgebracht (zie bijlage). Uit het onderzoek 
blijkt dat de meeste bomen in redelijke staat zijn, waarbij 
geen problemen worden verwacht binnen een termijn van 
10 tot 15 jaar. Een aantal beeldbepalende oude volwas-
sen beuken en eiken zijn bijzonder en daardoor zeker 
behoudenswaardig. Ook komen er een aantal bijzondere 
soorten voor. Naast de beeldbepalende Paardenkas-
tanje en Grove Den bij de entree groeit er een bijzondere 
3-stammige Liquidambar en een Liriodendron op het ter-
rein. Deze boomsoorten komen niet van nature voor in een 
eiken/beukenbos. De dode bomen die in dit rapport zijn 
opgenomen en op dit moment nog op de beide locaties 
staan, zullen bijtijds gekapt worden.

De volgende veertien bomen zijn dermate waardevol, dat 
ze bestemmingsplanbomen worden:

boomid. boomsoort stamdiameter
b. 199 grove den      36 cm
b. 200  grove den       34 cm
b. 201   grove den     42 cm
b. 205     beuk          36 cm
b. 222   grove den       57 cm
b. 226   grove den 57 cm

b. 228     beuk   90 cm
b. 229   beuk          65 cm
b. 271    taxus            26 cm
b. 464   beuk      110 cm
b. 516 taxus         24 cm
b. 522       beuk        27 cm
btz. 43   taxus         18 cm
btz. 51   magnolia    14 cm                           
                                        
(Nummering conform rapport nr.16766 ‘Inmeting bomen 
landgoed Euphrasia/Dennenheuvel’)

Boomtotaalzorg heeft ook gekeken naar de impact van 
de ingrepen van dit Stedenbouwkundig Plan op de 
bestaande bomen. Voor de nieuwbouw zullen in totaal 28 
bomen worden gekapt. Het betreft de volgende bomen: 
een groepje van 26 Zwarte Dennen bomen in deels matig, 
deels redelijke staat; een Witte Den (b. 371) in redelijke 
staat en een meerstammige Goudiep (b. 1) in redelijke 
staat. In de tuinen van de toekomstige grondgebonden 
woningen staan ook een aantal bomen, waaronder een 
groepje Grove Dennen, een Zomereik en een Prunus Fru-
ticosa, die kunnen blijven staan. Aan de andere zijden van 
het quadrant staan de bomen op een dusdanige afstand 
van de bestaande en geplande bebouwing dat daar geen 
bomen hoeven te wijken.

Met het ontwerp van de nieuwe inrit is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de bestaande bomen. Hij is 
gesitueerd tussen de door Boomtotaalzorg genoemde 
beeldbepalende beuken (b. 229 en b. 230; kroondiameter 
10 en 12 m). Desondanks zullen voor de nieuwe inrit een 
zestal bestaande bomen worden gerooid: een grove den 
(b. 208), een Paardenkastanje (b. 209), en een Esdoorn 

Glooiiend maaiveld loopt door tot gebouwen Bomen op het landgoed Dennenheuvel
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(b. 210), die alle drie in redelijke staat zijn, en daarnaast 
een groepje van drie Zwarte Dennenbomen (b. 199, b. 
200 en b.201) die in goede staat verkeren. In het rapport 
wordt gemeld dat men moeilijkheden verwacht wat betreft 
het wortelstelsel van de blijvende bomen bij de aanleg 
van de fundatie van de inrit. Om in te schatten of er daad-
werkelijk risico is voor het wortelstelsel van de bestaande 
bomen, is in een latere fase meer onderzoek nodig naar 
de wortelstelsels en kan er ook gekeken worden naar mo-
gelijke alternatieve manieren van funderen van de nieuwe 
inrit. Ondanks het genoemde risico is in dit plan voor de 
nieuwe entreeroute gekozen vanwege de zwaarwegende 
eerdergenoemde wens van de omwonenden, zoals geuit 
tijdens het participatietraject.

Alle bomen die moeten wijken voor de nieuwbouw, wor-
den in het Stedenbouwkundig Plan herplant. Daarnaast 
wordt een groot aantal nieuwe bomen aangeplant. In 
totaal voorziet het plan in circa zestig nieuwe bomen.

Uit het onderzoek blijkt dat op de locatie Pelletier momen-
teel 116 bomen staan, waaronder een tweetal imposante 
beuken. Ook voor deze locatie worden de bestaande 
bomen zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk aan-

gevuld, zodat de bossfeer op alle kavels voelbaar is en 
vanaf de Krommelaan goed beleefbaar. De nieuwbouw 
is in dit plan met opzet gesitueerd op plekken waar op dit 
moment geen bomen staan. Alleen voor de toegangsroute 
langs de kavels zullen eventueel bomen gekapt moeten 
worden. Het betreft de volgende veertien bomen: twee Es-
doorns, een aantal Taxusbomen, een aantal Fijnsparren, 
en een Zomereik (in matige conditie). Ook deze te rooien 
bomen worden in het Stedenbouwkundig Plan herplant. 
In totaal voorziet het plan voor de locatie Pelletier in circa 
dertig nieuw aan te planten bomen.

Beplanting binnenhof 
In het binnenhof worden veel bomen geplant. Hier worden 
andere soorten voorgesteld dan in het bos, zodat het hof 
een eigen identiteit en kwaliteit krijgt. Dit zijn bomen met 
een grote sierwaarde, bijvoorbeeld door hun boomvorm, 
of omdat ze een specifieke herfst- of voorjaarskleur heb-
ben. 

Verder geven forse plantvakken het binnenhof zijn 
ruimtelijke structuur. Hierin staan planten met een hoge 
sierwaarde, zoals bloeiende of geurende struik- en gras-
soorten.

Sierbeplanting in binnenhof

Plantenbak met sierbeplanting in binnenhof Sierbeplanting in binnenhof
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ondergrondse 
container

opstelplaats rolemmers

opstelplaats
rolemmers
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5.12 Afvalinzameling

De afvalinzameling vindt plaats in een ondergrondse voor-
ziening nabij de entree aan de zijde van de Dennenweg. 
Verwacht wordt dat een enkele ondergrondse container 
volstaat.

De eventuele maatschappelijke voorzieningen en mogelijk 
ook de Arkgemeenschap zullen een separaat contract 
moeten afsluiten met een afvalverwerker. 

De bewoners van de locatie Pelletier bieden hun afval in 
rolcontainers aan op de Krommelaan.

Het past in de ambitie van het Stedenbouwkundig Plan 

om een vorm van gezamenlijke afvalverwerking te initi-
eren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
gemeenschappelijk composteren van organisch afval op 
het terrein. Verdere uitwerking van dergelijke mogelijk-
heden worden nader bestudeerd..Omdat dit facultatief is 
kunnen bewoners een groene rolcontainer krijgen voor 
hun organische afval.

Ook papierafval wordt in rolemmers aan de openbare weg 
aangeboden. Plastic afval wordt in plastic zakken verza-
meld en aan de openbare weg aangeboden. Overwogen 
wordt een gemeenschappelijke voorziening voor opslag 
van plastic afval in het plan op te nemen waar het plastic 
tot de ophaaldag kan worden opgeslagen. 
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Verlichting op lage paaltjes 

Masten met armatuur 

Uplighters

Verlichting op lage paaltjes 

Masten met armatuur 

Uplighters
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5.13 Verlichting

De verlichting van de verkeersroutes en het binnenhof 
bestaat uit standaard armaturen; masten van vier meter 
hoog (gemeente Bloemendaal). Voor de routes aan de 
buitenzijde van de nieuwbouw en de parkeervakken wordt 
verlichting op lage paaltjes voorgesteld. In het binnenhof 
worden ‘uplighters’ toegepast onder de bomen.
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5.14  Kabels en leidingen

De riolering ligt zoveel mogelijk geplaatst onder de 
verkeersroutes, in het midden van het profiel. Kabels en 
leidingen liggen naast de riolering, eveneens onder de 
verkeersroutes. Voor de kabels en leidingen onder het 
dek van het overdekte parkeerterrein zal in de constructie 
rekening worden gehouden. 

Uitzondering is het laatste stuk richting de Dennenweg. 
Daar volgen de kabels en leidingen het tracé van de 
huidge entreeweg.
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5.15 Duurzaamheid

Het Stedenbouwkundig Plan streeft naar een integrale 
duurzame gebiedsontwikkeling. Op tal van facetten zit dit 
al in het plan besloten, zoals bijvoorbeeld de vermindering 
van verhard oppervlak ten behoeve van de waterinfiltratie, 
de beperking van gemotoriseerd verkeer in een groot deel 
van het gebied en de moestuinen op eigen terrein die 
voor een deel van de eigen groenteproductie kan dienen. 
Deze ambitie geldt ook voor de energievoorziening.

Energieneutraal
Het is het doel een energieneutraal plan te realiseren, 
waarbij wordt uitgegaan van een gebied zonder gasaan-
sluiting (all-electric). 

Gedacht kan worden aan de volgende duurzaamheids-
maatregelen: 
- In de hoofdvorm van de gebouwen zorgen terras- en 

balkonoverstekken voor natuurlijke beschaduwing; 
- Goede kierdichting en de toepassing hoogwaardige 

isolatie van begane grondvloer, gevels en dak zorgen 
voor een hoogwaardige termische schil;

- De toepassing van een Warmte Koudeopslag (WKO) 
kan gebiedsbreed worden toegepast, waarbij twee tot 
drie bronnen voor het volledige plangebied kunnen 
worden gebruikt;

- Lage temperatuur vloerverwarming of betonkernac-
tivering kan worden toegepast voor verwarming (en 
koeling) van ruimtes;

- Sedum daken zorgen voor een groter accumulerend 
vermogen en een grotere biodiversiteit;

- Energie kan worden opgewekt door middel van pv-
panelen, waarbij gezien de bosrijke omgeving geen 
maximale opbrengst te verwachten valt.

De energieneutrale ambitie wordt gerealiseerd met de 
technieken en methodes die op het moment van realisatie 
het meest effectief zijn. Gezien de snelheid van technolo-
gieshe ontwikkelingen wordt dit bepaald op het moment 
van daadwerkelijke realisatie.

Duurzame materialen
Het past in het plan en de omgeving om selectief om 
te gaan met de materialen die worden toegepast in de 
gebouwen en buitenruimte. Het is de wens materialen toe 
te passen die duurzaam zijn geproduceerd, die een lange 
levensduur hebben en die weinig onderhoud vergen. 

Duurzame waterhuishouding
Er wordt gestreefd naar een duurzame waterhuishouding. 
Het heeft de voorkeur het regenwater op eigen terrein 
af te wateren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een 
grintkoffer ter plekke van het trapveld.
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Architectuur tussen de bomen

Buitenberging en erfafscheiding grondgebonden woningen zijn onderdeel van hoofdgebouw
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6  Beeldregieplan gebouwen

6.1 Locatie Dennenheuvel / 
Euphrasia

Architectuur tussen de bomen 
De architectuur moet passen bij de bosrijke en glooiende 
omgeving. Dit kan door het opzoeken van contrast of juist 
harmonie. Gedacht wordt aan de volgende middelen:
-  het los houden van de gebouwen en het maaiveld
-  het integreren van bomen in de terrassen of entrees
-  een hoge mate van transparantie, zodat door de ge-

bouwen de omgeving zichtbaar is
-  een aardse en stevige materialisatie van de gevels, met 

zorgvuldige detaillering
-  een hoge mate van tactiliteit van de gevels, waarbij de 

menselijke maat voorop staat

Buitenberingen grondgebonden woningen
De grondgebonden woningen aan de westzijde hebben 
een tuin van circa 10 meter diep. Om wildgroei van ber-
gingen te voorkomen wordt de buitenberging meeontwor-
pen als onderdeel van de woningen, met een gellijkwaar-
dige architectonische uitstraling als het hoofdgebouw.    

Voor de erfafscheiding zijn 2 mogelijkheden: 
- uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de gevels van de 

woningen en mee-ontworpen als onderdeel van het 
hoofdgebouw. 

- in de vorm van een hoogteverschil van het maaiveld. 
Daarbij is de tuin lager dan het omringende maaiveld. 
Het kan een natuurlijk hoogteverschil zijn of met een 
bouwkundige ‘keerwand’ (bijvoorbeeld steenkorf o.d.). 

Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel 69



Horizontaal en verticaal
De opzet rond een binnenhof zorgt in basis voor een hori-
zontaal karakter. Dit past bij de groene omgeving, waarbij 
de bomen altijd een kader vormen rond de gebouwen. 
Deze horizontaliteit wordt versterkt door de toepassing 
van een overstekende dakrand en doorlopende daklijnen 
en door grote balkons. Ook door de gebouwen los te hou-
den van het maaiveld en, met name aan de boszijde, het 
landschap visueel als het ware onder de gebouwen door 
te laten lopen, wordt het landschappelijke en horizontale 
karakter versterkt.  

De horizontale hoofdopzet kan worden uitgewerkt met 
een sterk verticale gevelritmiek. Dit kan door middel van 
penanten of vergelijkbare gevelelementen. De verticale 
gevelindeling versterkt de samenhang en zorgt voor een 
regelmatige en structurerende tegenhanger voor het 
glooiende maaiveld en de dynamische natuurlijke omge-
ving. 

Ook mag worden gekozen voor een horizontale gevelinde-
ling, die voortborduurt op de hoofdopzet van het gebouw. 

Uitstekende vloerrandenDiepe neggen
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Uitstekende vloerband en diepe neggen

Uitstekende penanten en terugliggende vloerbanden
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Symmetrie poortgebouw

Symmetrie poortgebouw
De Terp heeft als naar voren geschoven post een uit-
zonderingspositie. Het zuidelijke gebouw omarmt als het 
ware De Terp en geeft deze een bijzondere rol. Dit wordt 
versterkt door De Terp daadwerkelijk op een terp te zetten 
en De Terp als vorm in het landschap te versterken. Dit 
zou een kleine verlaging van het maaiveld ten noorden 
van De Terp betekenen.

Het zuidelijke gebouw is het entreegebouw en vormt let-
terlijk de poort naar het binnenhof waaromheen de andere 
gebouwen staan. Het gebouw is in hoofdopzet symme-
trisch. In de architectuur wordt de rol als entreegebouw 
versterkt, bijvoorbeeld door een symmetrische invulling 
van de gevel en een sterke gevelritmiek met behulp van 
penanten. 
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Bijzondere buitenruimtes
De kwaliteit van het buitengebied is één van de belang-
rijkste kwaliteiten van de plek. De appartementen kunnen 
daarom royale buitenruimtes hebben. Hierbij kan worden 
gedacht aan buitenruimtes met een oppervlak van 12 tot 
25 m2. Deze balkons mogen buiten de gevellijn liggen. Ze 
kunnen ook gedeeltelijk naar binnen springen, ten behoe-
ve van de privacy. Balkons steken maximaal 2,5 meter uit 
de gevellijn. In de uitwerking is een bijzondere aandacht 

voor de buitenruimtes van belang, zowel in esthetisch 
als functioneel opzicht, met aandacht voor bezonning, 
beschaduwing, privacy en uitzicht. 

De doorvalbeveiliging van de balkons biedt privacy, terwijl 
hij niet gesloten is. Dit kan worden bewerkstelligd met be-
paalde soorten glas, met een print of een ander materiaal 
met een mate van translucentie. Ook kan een aluminium 
plaatmateriaal met een figuurperforatie worden toegepast.

Buitenruimtes als onderdeel van vloerband

Buitenruimtes met halfdoorzichtige borstwering
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Materiaal gevels
Baksteen is het hoofdmateriaal van de gevels. Hierbij 
sluit de architectuur aan bij de gebouwen in de nabije 
omgeving. Het is een Wasserstrich of handvorm baksteen 
of een baksteen met een vergelijkbare tactiliteit. Andere 
steenachtige materialen zijn ook mogelijk. Bij de toepas-
sing van baksteen kan gedacht worden aan bijzondere 
formaten en kwaliteiten, zoals gerecyclede of gesmoorde 
bakstenen. 
Gezien de boomrijke omgeving is de toepassing van een 
weinig poreuze steen aan te raden. Diepe negges en an-
dere gevelelementen die de diepte van de gevel verster-
ken, worden toegejuicht. 

Glazen puien zijn een belangrijk beeldbepalend element 
en geven de gebouwen een mate van transparantie. Ko-
zijnen zijn van hout of aluminium. Kunststof kozijnen pas-
sen niet bij de context en de doelgroep van de woningen 
en worden daarom uitgesloten. Aandacht wordt gevraagd 
voor een zorgvuldige toepassing van kozijnen, bijvoor-
beeld met smalle profielen of verholen draaiende delen.

Voor ondergeschikte onderdelen van de gevel kan hout 
worden toegepast. 
 

Referenties van gevels met hoge aanraakbaarheid

Voorbeelden metselwerk 
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Entrees en poort
De entrees zijn geprononceerd en goed zichtbaar, met 
name die van de appartementengebouwen. Deze kunnen 
twee etages hoog zijn. Ze wijken in de architectuur af van 
de rest van de gevel, bijvoorbeeld door middel van de 
toepassing van een luifel of een kader.

De poort is de onbetwiste entree naar het binnenhof. 
Daarom is hij twee bouwlagen hoog. In de architectuur 
kan deze worden ‘meegenomen’ met de expressie van het 
gebouw. Ook mag hij worden uitgevoerd in een afwijkend 
en ‘zacht’ materiaal. 

Daken
De dakranden van alle gebouwen liggen veertig centi-
meter boven het constructieve dak, zodat de daklijn van 
de gebouwen doorloopt. Als blijkt dat vanwege het uit 
het zicht houden van dakinstallaties een hogere dakrand 
nodig is, wordt dat ter zijner tijd vastgesteld.

De dakinstallaties liggen uit het zicht, achter de dakrand. 
Waar dat niet mogelijk is, worden ze als architectonisch 
element mee-ontworpen.

De daken worden waar mogelijk benut. Dit geldt met 
name voor de daken van de lage bouwvolumes. Deze 
kunnen functioneren als dakterras voor de aangrenzende 
woningen.  

Spuwers en hemelwaterafvoeren worden zoveel mogelijk 
als architectonische elementen meeontworpen. Hierbij kan 
worden gedacht aan een interne hemelwaterafvoer, geïn-
tegreerd in de gevel of in de vorm van een kettingafvoer.  

Daken zijn bij voorkeur groen. Installaties zijn uit het zicht.

Samenhang en variatie
De nieuwe gebouwen hebben een sterke samenhang, 
vanwege de opzet rond een hof, de relatief smalle 
openingen van het hof naar het omringende bos en de 
lage bouwhoogtes. Ook is de peilhoogte gelijk voor alle 
gebouwen. 

Binnen deze samenhang verschilt de expressie van de in-
dividuele gebouwen van elkaar. Dit verschil kan tot uiting 
komen in maatvoering van gevelelementen, stijlkenmer-
ken, kleur, type baksteen, en dergelijke. 

Tegelijk zullen verschillende vormen van samenhang 
worden gestimuleerd. Architecten worden gestimuleerd 
elementen en stijlkenmerken van elkaar te ‘lenen’ bij de 
uitwerking van de individuele gebouwen. De architectuur 
vormt op deze wijze een organisch groeiend principe; na 
elke fase is een deel van het karakter van de bebouwing 
gevormd en dit vormt het uitgangspunt voor de volgende 
fases.   

Uitstekende vloerrandenDiepe neggen Hemelwaterafvoer
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6.2 Locatie Pelletier

De vier vrijstaande woningen op locatie Pelletier grenzen 
met de achtertuin aan de achtertuin van het Leonard 
Springerhof. Het huidige maaiveld loopt geleidelijk op 
vanaf de Krommelaan. Deze relatief kunstmatige vorm 
past niet bij het aangrenzende landgoed. Te overwegen 
valt de grondvorm meer variatie te geven.

Ook hier is de kwaliteit van het buitengebied één van de 
belangrijkste kwaliteiten van de plek. De percelen bieden 
plaats aan een flink aantal grote bomen, die het een 
bosachtig karakter geven. Dit zorgt voor een prachtige 
groene plek, waar vrijstaande woningen met een hoog-
waardige architectuur goed passen. 

In opbouw en architectuur relateren de woningen aan 
deze omgeving. Het maaiveld kan een rol spelen bij de 
positionering en de organisatie van de onderste bouw-
laag. De woningen zijn alzijdig. De bijgebouwen zijn 
meegenomen in het ontwerp van het hoofdvolume. 

Wat betreft de beeldkwaliteit van de architectuur wordt 
aangesloten op het bestaand welstandsbeleid. Hierdoor 
wordt de aansluiting met de omliggende bebouwing 
geborgd.    
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GRONDGEBONDEN WONING

BVO totaal GO GO GO BVO BVO Footprint Footprint Perceel Perceel

180 270 240 totaal totaal gemiddeld totaal

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Zuid 2.255 11 205 2.255 80 878 165 1.815

Pelletier 1.275 4 319 1.275 128 510 1.073 4.290

De Terp 283 1 283 283 113 113

3.813 16

APPARTEMENTEN KOOP

Etage BVO Type A1 Type A2 Type A3 Type A4 GO BVO GBO GBO Aantal

totaal 135 141 148 156 120 101 Bergingen woningen totaal won+berg woningen

m2 m2 GO m2 GO m2 GO m2 GO m2 GO m2 GO m2 GO m2 m2 m2

-1 314 216

0 986 2 1 1 1 0 986 715 931 5

1 986 2 1 1 1 1 0 986 780 780 6

2 986 2 1 1 1 0 986 632 632 5

3 0 0 0 0 0

Subtotaal 6 3 2 1 2 2 0 216 2.958 2.127 2.343 16

3.272 Subtotaal 16

APPARTEMENTEN MIDDEN VS/SH

Etage BVO Type A1 Type A2 Type A3 GO BVO GBO GBO Aantal

totaal 100 105 80 Bergingen woningen won+berg woningen

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

-1 292 229 229

0 616 3 2 0 616 460 460 5

1 616 3 2 0 616 510 510 5

2 616 3 2 0 616 510 510 5

3 0 0 0 0

Subtotaal 9 4 2 229 1.848 1.480 1.480 15

2.140 Subtotaal 15

APPARTEMENTEN GROEPSWONEN

Etage BVO Type A1 Type A2 Type A3 Type A4 Type A5 GO BVO GBO Aantal

totaal Bergingen woningen woningen

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

0 404 zie volgende 404 243 8

1 404 tabel 404 243 8

2 191 191 243

3

Subtotaal: 0 0 0 0 0 0 0 0 999 729 0 16

999 Subtotaal 16

APPARTEMENTEN KLEIN/MIDDEN VS/SH

Etage BVO Type A1 Type A2 Type A3 Type A4 Type A5 GO BVO GBO Aantal

totaal 68 65 61 72 75 85 63 Bergingen woningen woningen

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

-1 613 536 613

0 68 68 0 0

1 914 2 4 2 1 1 914 700 10

2 857 8 1 1 857 658 10

3

Subtotaal: 2 12 0 2 2 1 1 20 1.839 1.358 0 20

2.452 Subtotaal 20

BOG
Etage BVO BVO VVO

m2 m2 m2

0 848 848 760

848
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7  Aantallen, types en oppervlaktes

In totaal resulteert de herontwikkeling van het landgoed in 
83 nieuwe woningen.   

Op locatie Pelletier worden vier woningen gerealiseerd. 
Er worden 78 nieuwe wooneenheden gerealiseerd op de 
plek van het voormalige verzorgingstehuis Dennenheu-
vel en het voormalige klooster Euphrasia. De Terp blijft 
behouden. Inclusief de Terp komen er in totaal dus 79 
wooneenheden op de plek van het voormalige verzor-
gingstehuis Dennenheuvel en het voormalige klooster 
Euphrasia.

De ruimte voor voorzieningen in de plint van het zuidelijke 
bouwblok kan worden benut door maatschappelijke voor-

ziening, zoals bijvoorbeeld een eerste lijnshulppost of een 
BSO. Het betreft circa 850 m2 bruto vloeroppervlak (BVO). 
Deze ruimte kan worden omgezet in appartementen als 
bij realisatie blijkt dat er geen behoefte is aan dergelijke 
ruimte. Het bestemmingsplan dient beide vormen van 
benutting mogelijk te maken.

Het bruto vloeroppervlak is maatgevend. Gezien de lange 
proceduretijd ten behoeve van de aanpassing van het 
bestemmingsplan kunnen woningoppervlaktes worden 
bijgesteld op het moment dat het realisatietraject start, 
afhankelijk van de woningvraag in Bloemendaal op dat 
moment. 

bestaand maximum binnen nieuw

bestemmingsplan

m2 BVO m3 be m2 BVO m3

Perceel Euphrasia Footprint 2.812 2.814 2.452

Bebouwing bovengronds 6.256 21.370 8.443 6.834 20.102

Perceel Dennenheuvel Footprint 1.630 1.630 1.599

Bebouwing bovengronds 4.106 12.320 4.848 4.126 12.377

Perceel Pelletier Footprint 510 545 510

Bebouwing bovengronds 1.275 3.080 1.363 1.275 3.825

Totaal Footprint 4.952 4.989 4.561

Bebouwing bovengronds 11.637 36.770 14.654 12.235 36.304
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8 Plan van aanpak / ontwikkelstrategie

Flexibiliteit op dit moment
Het nu al vastleggen van een stedenbouwkundige blauw-
druk voor de komende jaren past anno 2017 niet meer bij 
het ontwikkelen van een gebied als Dennenheuvel. De 
doelgroep, en daarmee de toekomstige bewoner van het 
landgoed, is veranderlijk. Daarom is het wenselijk dat de 
definitieve keuze van het woonproduct zo dicht mogelijk 
bij het verkoopmoment liggen. Ook regelmatige wijzigin-
gen in wet- en regelgeving spelen een rol. De mogelijk-
heid om met deze veranderingen mee te kunnen bewe-
gen is een voorwaarde voor een geslaagd project. 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat een flexibel en faseer-
baar Stedenbouwkundig Plan voorligt. Flexibiliteit wordt 
bereikt door nu reeds heldere kwalitatieve en kwantitatieve 
kaders voor het plan vast te leggen, waarbinnen te zijner 
tijd een aanpassing mogelijk is wat betreft bijvoorbeeld 
het aantal woningen en de woningtypes. Ook moet het 
mogelijk te zijn om de plint van het zuidelijke gebouwdeel 
bij onvoldoende vraag naar ruimte voor maatschappelijke 
voorzieningen te ‘transformeren’ naar woningen.

Middels een proefverkaveling op basis van de steden-
bouwkundige kaders, zijn de bandbreedte van het pro-
gramma met bijbehorende parkeeroplossing bepaald. 

Kwaliteit in de toekomst
De ontwikkelaar van het geheel, of elke ontwikkelaar van 
een deelgebied, is voorafgaand aan de daadwerkelijke 
ontwikkeling bekend met een set randvoorwaarden (uit-
gangspunten) uit dit Stedenbouwkundig Plan, het steden-
bouwkundig kader. Deze set borgt de continuïteit en met 
name de kwaliteit in de realisatie van het plan. 

Fasering 
De ontwikkeling van landgoed Dennenheuvel vindt naar 
verwachting gedurende een aantal jaren, in zes fases 
plaats. 
- Fase 1 betreft de gebouwen oost en noord, waarbij 

de ondergrondse parkeervoorziening gelijktijdig wordt 
gerealiseerd en aan de parkeerbehoefte van fase 1 en 
de opvolgende fase wordt voldaan;

- Fase 2 betreft het zuidelijke gebouwdeel en de inrich-
ting van het terrein in het binnenhof;

- De grondgebonden woningen vormen een aparte fase 
(3) en kunnen onafhankelijk van de overige fases wor-
den gerealiseerd;

- Ook de realisatie van de villa’s aan de Krommelaan en 
een eventuele renovatie van De Terp vormen aparte 
fases (4 en 5) en kunnen onafhankelijk van de andere 
fases worden gerealiseerd;

- De inrichting van het terrein rondom de gebouwen is 
onderdeel van de laatste fase, fase 6. 
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9 Geraadpleegde documenten

Aan dit Stedenbouwkundig Plan gingen de volgende 
studies en onderzoeken vooraf:

‘Begraafplaats Adelbert & Begraafplaats van de Zusters 
van de Goede Herder – Bloemendaal’; 2006, Holland-
schap

‘Beoordeling op hoofdlijnen van de geschiktheid tot 
hergebruik en functietransformatie van de bestaande 
gebouwen Euphrasia en Dennenheuvel op landgoed Den-
nenheuvel te Bloemendaal, waarbij wordt uitgegaan van 
een woonfunctie’; 2013, Boshuizen Bouwadvies en Moke 
Architecten

CBS Statline; 2016, CBS

‘Inmeting bomen landgoed Euphrasia/Dennenheuvel 
16766’; 2017, Boomtotaalzorg (bijlage)

‘Keur 2015’; Hoogheemraadschap van Rijnland

‘Ladder voor duurzame verstedelijking’; 2012, Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu

‘Landschapsbeschrijving Gemeente Bloemendaal’; 2009, 
Gemeente Bloemendaal

‘Massastudie Dennenheuvel’; 2016, Moke Architecten en 
Hosper (bijlage)

Nieuwsbrieven Landgoeddennenheuvel; Zusters van de 
Goede Herder, GroenRood Vastgoed, Arkgemeenschap 
Haarlem

‘Nota landgoederen Bloemendaal 2016’; 2016, Gemeente 
Bloemendaal

‘Nota van Uitgangspunten Dennenheuvel/Euphrasia’; 
19-08-2015, Gemeente Bloemendaal 

‘Project Binnenduinrand; intergemeentelijk project in Zuid-
Kennemerland’; 2015

‘Regionaal Kompas 2015 – 2020 voor Zuid-Kennemer-
land, Midden–Kennemerland en Haarlemmermeer’.

‘Samen duurzaam leven’; Collegeprogramma Gemeente 
Bloemendaal; 2015, Gemeente Bloemendaal

‘Structuurvisie Landgoed Dennenheuvel’; 2011, Dok Ar-
chitecten, Ludo Grooteman

‘Structuurvisie Noord-Holland 2040. Kwaliteit door veelzij-
digheid’ 

‘Vlekkenplan Dennenheuvel’; 2016, Moke Architecten en 
Hosper (bijlage)

‘Woonvisie Bloemendaal 2012-2016’; 2012, Gemeente 
Bloemendaal

www.landgoeddennenheuvel.nl 
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 bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

Bijlage 2  Bereikbaarheid en parkeren

90 bestemmingsplan "Dennenheuvel 2020" (vastgesteld
)



MEMO 

 

 

Van :  T. van der Plaats 

Project : Dennenheuvel Bloemendaal 

Opdrachtgever : Partners RO  

Aan : Mevr. K. Hoogenboezem 

Datum : 12 juni 2020 

Betreft : Memo bereikbaarheid en parkeren Dennenheuvel 

1. Inleiding 

De locatie Dennenheuvel in Bloemendaal is een ontwikkellocatie. Men is voornemens om het huidige klooster- 

en verzorgingsgebouw te vervangen door nieuwbouw voor onder andere woningen. Tevens wordt een oud pand 

verder op het perceel vervangen door 4 vrijstaande woningen en worden de oude gebouwen bij de volkstuinen 

(zoals een schuur) vervangen. Om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de omgeving op het gebied van 

bereikbaarheid en parkeren is Rho adviseurs voor leefruimte gevraagd hier onderzoek naar te doen. 

Voor het aspect bereikbaarheid en parkeren wordt in deze memo inzicht gegeven in het programma en de 

bereikbaarheid van het plan. Vervolgens is in deze memo de parkeerbehoefte inzichtelijk gemaakt en getoetst 

of de parkeerbehoefte opgelost kan worden in het plangebied. De parkeerbehoefte is conform het gemeentelijke 

parkeerbeleid berekend aan de hand van de parkeerkencijfers uit de meest actuele CROW-publicatie 381. 

2. Bereikbaarheid 

Het plangebied ligt aan de rand van de gemeente Bloemendaal binnen de bebouwde kom. Het plangebied grenst 

nagenoeg aan de gemeentegrens van Velsen. Het ligt op 1 kilometer afstand ten noorden van de dorpskern van 

Bloemendaal en op 1 kilometer afstand ten zuiden van het winkelcentrum van Santpoort-Zuid. De afstand naar 

het strand is 5 kilometer en de afstand naar het centrum van Haarlem is bijna 4 kilometer. 

 

Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden. 

- Plangebied 1 (Pelletier) wordt ontsloten via de Krommelaan. Dit is een erftoegangsweg met een 

maximum snelheid van 30 km/uur. De Krommelaan sluit in het zuiden aan op de Kennemerweg/Van 

Dalenweg en sluit in het noorden via onder andere de Johan Verhulstweg aan op de Brederodelaan. 

- Plangebied 2 (Euphrasia/Dennenheuvel) wordt ontsloten via de Dennenweg. Dit is een erftoegangsweg 

met een maximum snelheid van 30 km/uur. De Dennenweg sluit aan op de Kennemerweg. De 

Kennemerweg is de doorgaande weg door de kernen van Bloemendaal en Santpoort. Het heeft de 

uitstraling van een gebiedsontsluitingsweg. Ter hoogte van het plangebied geldt een maximum snelheid 

van 30 km/uur. In het zuiden gaat de Kennemerweg over in de Hartenlustlaan en Bloemendaalseweg 

en sluit vervolgens aan op de N200. In het noorden gaat de Kennemerweg over in de Van Dalenlaan, 

Wijnoldy Daniëlslaan en Santpoortse Dreef en sluit aan op de N208. 

- Plangebied 3 (Volkstuinen) wordt net als plangebied 2 ontsloten via de Dennenweg. 

 

  



  
 

Openbaar vervoer 

Op circa 200 meter van het plangebied is op de Kennemerweg een bushalte aanwezig. Deze halte is ten behoeve 

van lijn 481, de buurtbus die van Haarlem-West via Santpoort en Bloemendaal naar Haarlem Noord rijdt. Op circa 

1 kilometer afstand is het station Sandpoort Zuid gelegen. Vanaf hier kan men met een sprinter reizen naar 

Haarlem of Amsterdam. 

 

Langzaam verkeer 

Langs de Kennemerweg ligt aan de westzijde een vrijliggend fietspad. Aan de oostzijde moet het fietsverkeer 

gebruik maken van de parallelweg. Op de Dennenweg en omliggende straten delen fietsers de rijbaan met het 

gemotoriseerde verkeer. 

3. Programma 

Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden. In deelgebied 1 wordt een bestaand pand vervangen door vier 

vrijstaande woningen. Deelgebied 2 voorziet in de huidige situatie in de opvang voor statushouders en 

economische daklozen. In de toekomst worden er woningen gerealiseerd ten behoeve van een woon- en 

werkgemeenschap, woningen, appartementen en mogelijk ook maatschappelijke voorzieningen. Deelgebied 3 

omvat volkstuinen. In de toekomstige situatie blijft dit bestaan. Wel wordt de bebouwing vernieuwd, maar de 

invulling ervan blijft gelijk. Omdat in de deelgebieden 1 (Pelletier) en 2 (Euphrasia/Dennenheuvel) 

functieveranderingen plaats gaan vinden wordt daar hieronder verder op ingegaan. Tevens de bereikbaarheid 

van de deelgebieden komt aan bod. Het toekomstige programma zal de basis vormen voor de parkeerbalans in 

dit memo. 

 

Deelgebied 1 – Pelletier 

Huidige situatie 

Het pand is in gebruik door de Arkgemeenschap. Er zijn 8 wooneenheden in gebruik ten behoeve van een 

verpleeg- en verzorgingstehuis. 

 

Toekomstige situatie 

In deelgebied 1 worden 4 vrijstaande woningen gebouwd. 

 

Verkeersafwikkeling 

De woningen worden net als in de huidige situatie ontsloten via de Krommelaan. De verwachting is dat circa 80% 

in zuidoostelijke richting rijdt richting de Van Dalenlaan/Kennemerweg. Circa 20% rijdt in noordelijke richting 

naar de Brederodelaan. 

 

Deelgebied 2 – Euphrasia/Dennenheuvel: 

Huidige situatie 

In de huidige situatie zijn de panden in gebruik door statushouders en bewoners die economisch dakloos zijn 

geworden of omwille van huiselijk geweld andere huisvesting behoeven. Conform de vergunning voor tijdelijk 

verhuur van de Dennenweg 6 en 8 van 5 april 2016 betreft het 81 onzelfstandige woningen en 4 zelfstandige 

woningen. 

 

Toekomstige situatie 

Het bouwplan voorziet in 79 woningen en 850 m2 bvo ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. De 

maatschappelijke ruimte wordt voor circa 200 m2 bvo ingevuld ten behoeve van de dagbesteding voor de 

woongemeenschap. Deze ruimte is onderdeel van de woongemeenschap en zorgt op zichzelf niet voor een extra 

parkeerbehoefte. De overige 650 m2 bvo maatschappelijke voorziening wordt ingevuld als een wijkvoorziening 

voor onder andere ouderen. 

 

  



  
 

Verkeersafwikkeling 

Het terrein wordt ontsloten via de Dennenweg. Al het verkeer (100%) van het complex komt en gaat naar 

verwachting via het oostelijke deel van de Dennenweg richting Kennemerweg. Op de Kennemerweg zal het 

verkeer zich naar verwachting evenredig verdelen richting noord (50%), de Bloemendaalsestraatweg, en zuid 

(50%) de Kennemerweg. 

4. Parkeren 

Conform de Beleidsnotitie parkeernormen gemeente Bloemendaal 2019 moet bij een bouwplan ten behoeve 

van parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op het terrein om het parkeren op 

te vangen. Om de parkeervraag te berekenen is uitgegaan van de meest recente parkeerkencijfers van het CROW 

‘Toekomstbestendig parkeren’ (publicatie 381). De gemiddelde kencijfers voor matig stedelijk in rest bebouwde 

kom zijn toegepast. Voor het programma is uitgegaan van het programma zoals opgenomen in het vorige 

hoofdstuk. 

 

Deelgebied 1 – Pelletier 

Een vrijstaande koopwoning in matig stedelijk gebied, rest bebouwde kom heeft een gemiddelde parkeervraag 

van 2,2 parkeerplaatsen per woning inclusief 0,3 parkeerplaats voor bezoekers. De vier vrijstaande woningen 

zorgen voor een totale parkeervraag van 8,8 dus 9 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 2 parkeerplaatsen bestemd voor 

bezoekers. 

 

In het deelgebied zijn in het huidige plan geen parkeerplaatsen opgenomen. Om aan de bouwverordening te 

voldoen dienen 9 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden waarvan er minimaal 2 in de openbare ruimte. Deze 

kunnen aangelegd worden langs de nieuw aan te leggen straat in het deelgebied om de percelen te bereiken.  

 

Deelgebied 2 – Euphrasia/Dennenheuvel: 

Het parkeren voor deelgebied 2 wordt voor het grootste deel opgelost met een gemeenschappelijke 

parkeergarage. Deze ligt onder een deel van de woningen en het binnenhof. Daarnaast worden aan het begin 

van het complex parkeerplaatsen gerealiseerd. De totale parkeervraag voor het bouwplan komt neer op 139 

parkeerplaatsen (zie tabel 4.1). Dit aantal is inclusief parkeerplaatsen voor bezoekers van alle woningen/ 

voorzieningen.  

 

Functie Programma Kencijfer CROW Parkeervraag 

Grondgebonden 
woning  

Koop, 
tussen/hoek 

11 woningen 1,9 per woning 20,9 

Grondgebonden 
woning 

Koop, vrijstaand 1 woning 2,2 per woning 2,2 

Appartementen Koop, etage, 
midden 

16 woningen 1,8 per woning 28,8 

Appartementen Huur etage, 
midden/goedkoop 

16 woningen 1,4 per woning 22,4 

Appartementen Huurhuis, sociale 
sector 

19 woningen 1,6 per woning 30,4 

Woon-
werkgemeenschap 

Verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

16 
wooneenheden 

0,6 per 
wooneenheid 

9,6 

Maatschappelijke 
voorziening 

Buurt- en 
dorpscentrum 

650 m2 bvo 3,7 per 100 m2 
bvo 

24,05 

Totaal    139 

Tabel 4.1 – Totale parkeervraag deelgebied 2 

 

  



  
 

Doordat woningen en maatschappelijke voorzieningen op het perceel worden gecombineerd is dubbelgebruik 

van de parkeerplaatsen mogelijk. De parkeervraag voor woningen is in de avond/nacht het hoogste. Voor 

maatschappelijke voorzieningen is de vraag naar parkeerplaatsen overdag het hoogste. De 

aanwezigheidspercentages conform het CROW (publicatie 381) zijn weergegeven in tabel 4.2. 

 

Functie Werkdag Zaterdag Zondag 

ochtend middag avond Koopavond nacht middag avond  

Woning - bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70% 

Woning - bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70% 

Verpleeg- en 

verzorgingstehuis 

100% 100% 50% 50% 25% 100% 100% 100% 

Sociaal cultureel 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40% 

Tabel 4.2 – Aanwezigheidspercentages conform CROW 

 

Een parkeerbalans maakt inzichtelijk hoeveel parkeerplaatsen er daadwerkelijk nodig zijn per dagdeel. Het 

maatgevende moment geeft het maximaal aantal benodigde parkeerplaatsen weer. In tabel 4.3 is zichtbaar dat 

het maatgevende moment voor deelgebied 2 de zaterdagavond is, de parkeerbehoefte is dan het hoogst. Om in 

deelgebied 2 in de parkeerbehoefte te voorzien zijn op het terrein 122 parkeerplaatsen nodig. Gelet op de 

maatschappelijke voorziening is het wenselijk om 1 à 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen. 

 

Functie Werkdag Zaterdag Zondag 

ochtend middag avond Koopavond nacht middag avond  

Woning - bewoners 42,9 42,9 77,2 68,6 85,8 51,5 68,6 60,1 

Woning - bezoekers 1,9 3,8 15,1 13,2 0,0 11,3 18,9 13,2 

Verpleeg- en 

verzorgingstehuis 9,6 9,6 4,8 4,8 2,4 9,6 9,6 9,6 

Sociaal cultureel 1,2 6,0 21,6 21,6 0,0 9,6 24,1 9,6 

Totaal 56 63 119 109 89 83 122 93 

Tabel 4.3 – Parkeerbalans deelgebied 2 

 

Conclusie 

De parkeervraag voor deelgebied 1 en 2 dient volledig op het terrein opgelost te worden. Voor deelgebied 1 

dienen de benodigde parkeerplaatsen nog in het plan opgenomen te worden. Deelgebied 2 heeft voldoende 

parkeerplaatsen op eigen terrein om de parkeervraag voor het programma op te vangen. Indien het programma 

gaat veranderen heeft dit ook gevolgen voor de parkeervraag. De parkeervraag dient dan opnieuw berekend te 

worden.  

5. Conclusie 

De parkeervraag voor de ontwikkeling dient op eigen terrein worden opgelost. Dit is nog niet in elk deelgebied 

voorzien. 

- In deelgebied 1 zijn geen parkeerplaatsen in het plan aangebracht. Hier dienen 9 parkeerplaatsen 

te worden gerealiseerd waarvan minimaal 2 in de openbare ruimte. 

- Deelgebied 2 voorziet wel volledig in de parkeervraag. Indien de invulling van de maatschappelijke 

voorziening verandert zal ook de parkeerbehoefte veranderen. Er dient dan een nieuwe berekening 

gemaakt te worden voor de parkeervraag en de parkeerbalans. 

- Voor deelgebied 3 is geen parkeervraag berekend aangezien daar geen verandering van functie en 

omvang plaatsvindt.  



 bestemmingsplan Dennenheuvel 2020
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Aanleiding en uw vraag 

Op de locatie Dennenheuvel te Bloemendaal is men voornemens om woningen te 

realiseren. Dit zal worden gedaan door het huidige klooster- en verzorgingsgebouw te 

vervangen door nieuwbouw. Tevens wordt een oud pand verder op het perceel 

(Pelletier) vervangen door vier vrijstaande woningen.  

 

 
 

Figuur 1: Locatie Dennenheuvel en Pelletier (roze gearceerd) te Bloemendaal 

 

De locatie Dennenheuvel is via de Dennenweg ontsloten. Dit is een erftoegangsweg 

waar 30 km/u is toegestaan. De Dennenweg sluit aan op de Kennemerweg middels een 



 

www.goudappel.nl 'Actualisatie Verkeerseffecten Dennenheuvel Bloemendaal' 2 

 

ongeregeld voorrangskruispunt. Locatie Pelletier is via de Johan Verhulstweg ontsloten. 

Ook dit is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u. 

 

Deze herontwikkeling zorgt naar verwachting voor extra verkeer ten opzichte van de 

huidige situatie. Tot 4 jaar geleden was er een verpleeg- en verzorgingstehuis 

gehuisvest, nu is dit niet-zelfstandige kamerverhuur en een viertal appartementen. 

Landgoed Dennenheuvel Bloemendaal (Zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede 

Herder) heeft Goudappel Coffeng gevraagd om onderzoek te doen naar de toename van 

het verkeer en de verkeersafwikkeling op het wegennet rondom de ontwikkeling bij 

Dennenheuvel in Bloemendaal. Daarbij is ook ingegaan op de ligging van de ingang van 

het terrein en de omliggende verkeersstructuur. Deze notitie beschrijft de uitkomsten 

hiervan. 

1 Verkeersgeneratie 

De verkeersgeneratie is berekend op basis van de ‘Toekomstbestendig parkeren: van 

parkeerkencijfers naar parkeernormen’ van het CROW (publicatie 381). Op basis van de 

adressendichtheid van de gemeente Bloemendaal is uitgegaan van de categorie ‘matig 

stedelijk’. Door de ligging van het plangebied, aan de rand van de gemeente 

Bloemendaal binnen de bebouwde kom, is uitgegaan van ‘rest bebouwde kom’. Voor de 

verkeersgeneratie hanteert het CROW een bandbreedte met minimale en maximale 

kencijfers. Voor de eenduidigheid is in deze studie, in overleg met de opdrachtgever, 

uitgegaan van gemiddelde kencijfers met betrekking tot de verkeersgeneratie.  

 

Voor de verkeersberekening is uitgegaan van maatgevende werkdagcijfers. Om deze 

vanuit de weekdagcijfers om te rekenen, is conform het CROW gebruik gemaakt van een 

omrekenfactor van 1,11. Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van de 

planontwikkeling is zowel de huidige als de toekomstige situatie in beeld gebracht. Het 

verschil tussen beide is namelijk het planeffect. In de berekening is een vergelijking 

gemaakt met een eerdere berekening van Rho Adviseurs voor leefruimte 

(Verkeersgeneratie en parkeren Dennenheuvel). 

 

1.1 Huidige situatie 

Functie Programma Kencijfers CROW Verkeersgeneratie 

Gemiddeld Gemiddeld mvt/ 

etmaal weekdag 

Gemiddeld mvt / 

etmaal werkdag 

Kamerverhuur, 

niet-zelfstandig 

81 kamers 1,0 per kamer 80 90 

Huur appartement, 

duur 

4 woningen  5,6 per woning 20 25 

Totaal   100 115 

 

Tabel 1.1: Verkeersgeneratie huidige situatie Dennenheuvel 1 

 
1 Door de afronding is het mogelijk dat er optel verschillen ontstaan. Dit wordt veroorzaakt omdat de 

getallen eerst bij elkaar zijn opgesteld en daarna zijn afgerond.  
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Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat in de huidige situatie gemiddeld 115 ritten 

per etmaal op een werkdag plaats vinden.  

 

1.2 Verkeersgeneratie planontwikkeling 

Voor het berekenen van de verkeersgeneratie voor de toekomstige situatie van 

Dennenheuvel zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als hierboven benoemd. Voor 

het berekenen van de verkeersgeneratie voor de bewoners met een beperking die enige 

hulp behoeven in hun woonsituatie, is geen duidelijke categorie qua kencijfers in 

publicatie 381 van het CROW. Deze woonfunctie komt het meest overeen met de 

categorie aanleunwoning / serviceflat, daarom is voor de verkeersgeneratie met deze 

kencijfers gerekend. In tabel 1.2 zijn de resultaten van de berekening weergegeven. 

 

Functie Programma Kencijfers CROW Verkeersgeneratie 

Gemiddeld Gemiddeld, mvt / 

etmaal weekdag 

Gemiddeld, mvt / 

etmaal werkdag 

Koop, huis, tussen / 

hoek 

11 7,1 80 85 

Koop, huis, vrijstaand 1 8,2 10 10 

Koop, appartement, 

midden 

16 5,6 90 100 

Huur appartement, 

midden / goedkoop 

35 3,6 125 140 

Totaal wonen   305 335 

Aanleunwoning / 

serviceflat 

16  2,5 40 45 

Maatschappelijke 

voorziening / 

buurtcentrum 

650 m2 BVO 58,2 per 100 m2 380 420 

Totaal maatschappelijk   420 465 

Totaal   725 800 

 

Tabel 1.2: Verkeersgeneratie toekomstige situatie Dennenheuvel, afgerond op 5-tallen 2 

 

 

Uit de vergelijking tussen de hierboven weergegeven tabellen 1.1 en 1.2 is op te maken 

dat de nieuwe ontwikkeling van Dennenheuvel extra verkeer genereert ten opzichte van 

de huidige situatie. De gemiddelde verkeersgeneratie in de toekomstige situatie op een 

werkdag is 800 motorvoertuigen per etmaal. In de huidige situatie van Dennenheuvel is 

dit respectievelijk 115 ritten per etmaal (tabel 1.1). Dat betekent een toename van 

ongeveer 685 motorovertuigen per etmaal. Dit komt overeen met de berekeningen die 

 
2 Door de afronding is het mogelijk dat er optel verschillen ontstaan. Dit wordt veroorzaakt omdat de 

getallen eerst bij elkaar zijn opgesteld en daarna zijn afgerond.  
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zijn uitgevoerd door Rho adviseurs voor leefruimte (Verkeersgeneratie en parkeren 

Dennenheuvel). 

 

1.3 Verkeersgeneratie spitsperioden 

Verkeerskundig zijn de spitsperioden maatgevend, omdat het in de ochtend- en 

avondspits het drukst is. De totale verkeersgeneratie voor de toekomstige situatie is 

daarom omgerekend naar de hoeveelheid verkeer dat in de spitsen naar verwachting 

van en naar Dennenheuvel rijdt. Conform CROW-publicatie 256 (Verkeersgeneratie woon- 

en werkgebieden) genereren de ochtend- en avondspits 9% á 10% van het verkeer voor 

zowel de functie wonen als maatschappelijk (zie tabel 1.3). 

 

Type 08:00 – 09:00 17:00 – 18:00 

Gemiddeld, werkdag Gemiddeld, werkdag 

Wonen 30 (9%), waarvan 91% vertrekkend 30 (9%), waarvan 15% vertrekkend 

Maatschappelijk 47 (10%) waarvan 9% vertrekkend 42 (9%), waarvan 90% vertrekkend 

Totaal 80 70 

 

Tabel 1.3: Percentage motorvoertuigbewegingen in de spitsen in de toekomstige situatie 

 

 

De functies die onder de categorie wonen vallen genereren tussen 8:00 en 9:00 naar 

verwachting 9% van het totale aantal motorvoertuigen op een werkdag. Dit komt neer 

op circa 30 motorvoertuigen, waarvan 91% vertrekkend en 9% aankomend. In de 

avondspits is het aandeel verkeer ook 9% van het totaal. Dit komt dus neer op dezelfde 

intensiteiten. Echter, van deze intensiteiten is in dit geval 15% vertrekkend, tegenover 

85% aankomend. 

 

De functies die onder de categorie maatschappelijk vallen genereren ongeveer dezelfde 

percentages qua verkeer in de spitsen. Het drukste uur in de ochtendspits zorgt voor 10% 

van het totaal aantal motorvoertuigen. Dit komt neer op circa 47 motorvoertuigen, 

waarvan 9% vertrekkend en 91% aankomend. Tussen 17:00 en 18:00 trekken de functies 

onder de categorie zorg 9% van de totale verkeersgeneratie. Dit betekent gemiddeld 42 

motorvoertuigen, waarvan 90% vertrekkend en 10% aankomend. 

 

Indien alle ontwikkelingen van Dennenheuvel bij elkaar worden genomen, zorgt dit in 

het drukste uur van de ochtendspits (8:00 – 9:00) voor ongeveer 80 ritten, tegenover 

circa 70 ritten in het drukste uur van de avondspits (17:00 – 18:00). 

 

Zoals eerder is benoemd, genereert de locatie Dennenheuvel in de huidige situatie 

ongeveer 115 ritten per etmaal. Beide spitsperioden bevatten ongeveer 10% van dit 

totaal. Dit betekent dat er in de huidige situatie in het drukste spitsuur ongeveer 12 ritten 

plaatsvinden. Voor de toekomstige situatie is dit 80 (8:00 – 9:00), wat neer komt op 1 á 2 

motorvoertuigen per minuut. 
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Om de verkeerseffecten op de omgeving goed in kaart te brengen, zou men normaliter 

het aantal ritten in het drukste spitsuur in de nieuwe situatie (80) moeten verminderen 

met het huidige aantal ritten in het drukste spitsuur (12). Zowel de nieuwe als de huidige 

situatie blijft echter een benadering. Daarom is uitgegaan van het worst case scenario 

door de toekomstige prognose volledig op het kruispunt te zetten, zonder rekening te 

houden met de bestaande situatie. Alle andere scenario’s vallen daarmee automatisch 

lager uit. 

 

1.4 Pelletier 

1.4.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie is dit pand, wat ontsloten is op de Johan Verhulstweg, in gebruik 

door de Arkgemeenschap. De acht wooneenheden zijn in gebruik ten behoeve van een 

verpleeg- en verzorgingstehuis. Aangezien voor deze functie geen kencijfers beschikbaar 

zijn voor de verkeersgeneratie, wordt gerekend met de kencijfers van een 

aanleunwoning / serviceflat, welke overeenkomstig zijn. 

 

Deze genereren gemiddeld 2,4 ritten per weekdag per woning. Voor de 8 wooneenheden 

komt dit neer op 19 ritten per weekdag. Conform het CROW is de omrekenfactor van 

weekdag naar werkdag 1,1. De huidige verkeersgeneratie komt daarmee op gemiddeld 

21 ritten per werkdag. 

 

1.4.2 Nieuwe situatie 

Op deze locatie worden vier vrijstaande woningen gebouwd. Dit zorgt voor een toename 

van het verkeer in het gebied. Uitgaande van het gemiddelde kencijfer voor een 

vrijstaande woning van (8,2), komt de totale verkeersgeneratie uit op circa 33 

motorovertuigen per weekdag en ongeveer 36 motorvoertuigen per werkdag. Dit komt 

neer op een toename van circa 15 motorvoertuigen per etmaal, oftewel 1 rit per uur. 

Deze verkeersgeneratie is dusdanig laag dat dit geen problemen oplevert in combinatie 

met de huidige verkeersintensiteiten (600 motorvoertuigen per etmaal) op de Johan 

Verhulstweg. 
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2 Verkeerseffecten op omgeving 

De verkeersgeneratie is getoetst om in beeld te brengen of het omliggende wegennet 

het verkeer kan verwerken. De basis voor de weginrichting ligt bij Duurzaam Veilig. Dit 

houdt in dat weginrichting aansluit bij de functionaliteit, zodat de weg wordt gebruikt op 

de manier waarvoor deze bedoeld is. Er wordt onderscheid gemaakt in 

erftoegangswegen (ETW), gebiedsontsluitingswegen (GOW) en stroomwegen. Naast de 

inrichting van het dwarsprofiel van de wegen is de verkeerafwikkeling van de aansluiting 

van het plangebied op de Kennemerweg in beeld gebracht.  

 

2.1 Verkeersintensiteiten versus weginrichting 

Er is onderzocht of de intensiteiten aansluiten bij de functie van de weg en de 

bijbehorende inrichting / wegprofielen. De wegen die hiervoor zijn onderzocht zijn de 

Kennemerweg en de Dennenweg. Aan de basis van dit onderzoek liggen tellingen uit het 

geactualiseerde verkeerscirculatieplan van de gemeente Bloemendaal (12 maart 2018), 

en verkeersmodel van de gemeente (Noord-Holland Zuid, versie 2.3). 

 

2.1.1 Kennemerweg 

De Kennemerweg is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg. De maximaal toegestane 

snelheid op dit gedeelte van de Kennemerweg is 30 km/u. Er zijn op een etmaal 3.845 

motorovertuigen en 1.393 fietsers geregistreerd. Een gebiedsontsluitingsweg moet een 

minimale breedte van 5.90 meter hebben. De Kennemerweg is ongeveer 6,30 meter 

breed, en voldoet daarmee aan de minimale eisen. Daarbij zijn intensiteiten tot 20.000 

motorvoertuigen per etmaal mogelijk. Uit de tellingen blijkt dat de werkelijke 

intensiteiten lager liggen (3.845 motorvoertuigen per etmaal). 

 

 

 

2.1.2 Dennenweg 

De Dennenweg is ingericht als erftoegangsweg. De maximum toegestane snelheid is hier 

30 km/u. De minimale breedte voor een erftoegangsweg (tweerichtingsverkeer auto en 

tweerichtingsverkeer fiets) is 4.80 meter. Dit is mogelijk tot 2.500 motorvoertuigen per 

etmaal. De Dennenweg (zie figuur 2.4) is aan het begin ongeveer 4.90 breed. Aan de 

zuidzijde van de Dennenweg is aan het begin parkeergelegenheid in de vorm van 

Figuur 2.2: Kruising Kennemerweg met 

Dennenweg, 30 km/u zone 
Figuur 2.3: Kennemerweg ten noorden van 

de Dennenweg, 30 km/u zone 
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langsparkeren gerealiseerd. Daarnaast is parkeren op straat toegestaan. Aan de 

noordzijde is parkeren op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 16:00 verboden. 

 

Op de Dennenweg is in 2014 een telling gehouden, en daaruit is naar voren gekomen dat 

er 450 motovoertuigen per etmaal rijden. Gezamenlijk met de toename van verkeer door 

de herontwikkeling van Dennenheuvel (circa 685 motorvoertuigen) komen de 

intensiteiten op ongeveer 1.135 motorovertuigen per etmaal. Dit is onder de 2.500, wat 

met de huidige inrichting en breedte het maximum is. Aangezien het drukste uur 

ongeveer 10% van het totale verkeer genereert, houdt dit in dat er dan circa 115 

motorovertuigen per uur rijden. Dit komt neer op ± 2 auto’s per minuut. 

 

Met bovenstaande gegevens is de Wegenscan ingevuld. Dit is een tool, ontwikkeld door 

Goudappel Coffeng, waarin onderzocht wordt of er sprake is van een capaciteits- en/of 

verkeersveiligheidsprobleem voor een wegvak. In de wegenscan worden 

verkeersintensiteiten en wegvakinrichting (breedte, type verharding, maximumsnelheid, 

type ondergrond, positie parkeren, etc.) ingevoerd. Hieruit komt naar voren dat de 

Dennenweg met de nieuwe verkeersintensiteiten geen problemen oplevert met 

betrekking tot de verkeersveiligheid. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het profiel 

van de weg ook in de toekomstige situatie overeenkomt met de functie van de weg.  

 

 
 

Figuur 2.1: Dennenweg oostzijde 

 

 

2.1.3 Verkeersafwikkeling 

Naast de dwarsprofielen van de wegen is onderzocht of de herontwikkeling voor 

problemen zorgt op het kruispunt nabij Dennenheuvel. Het effect van de 

verkeersgeneratie op het kruispunt Kennemerweg – Johan Verhulstweg / Dennenweg is 

bepaald met behulp van het regionale verkeersmodel (Noord-Holland Zuid, versie 2.3). 

Deze intensiteiten zijn opgehoogd op basis van de telling die in 2018 in het kader van het 
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VCP op de Kennemerweg is uitgevoerd. Deze tellingen liggen namelijk hoger dan de 

verkeersintensiteiten op de Kennemerweg. Door deze methode wordt uitgegaan van de 

meest actuele en drukste situatie op het kruispunt. 

 

Voor de maatgevende momenten (ochtend- en avondspits) is de verkeersafwikkeling in 

beeld gebracht met en zonder ontwikkeling van Dennenheuvel. Het genoemde kruispunt 

is een voorrangskruispunt. Hier hanteren wij bepaalde grenswaarden met betrekking tot 

de gemiddelde verliestijden, zie tabel 2.1. 

 

 Hoofdrichting Zijrichting 

Motorvoertuigen Fiets / voetganger Motorvoertuigen Fiets / voetganger 

Goed 0 – 25 sec 0 – 10 sec 0 – 40 sec 0 – 20 sec 

Redelijk / matig 25 – 45 sec 10 – 20 sec 40 – 60 sec 20 – 40 sec 

Slecht > 45 sec > 20 sec > 60 sec > 40 sec 

 

Tabel 2.1: Grenswaarden gemiddelde verliestijd op voorrangskruispunten en rotondes 

 

 

 Kennemerweg NO Kennemerweg ZW Dennenweg 

Huidig OS 5 5 5 

Huidig AS 5 5 5 

Met ontwikkeling OS 5 5 5 

Met ontwikkeling AS 5 5 5 

 

Tabel 2.2: Gemiddelde verliestijd auto’s in de ochtendspits (OS) en avondspits (AS) 

 

 

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het extra verkeer dat door de herontwikkeling van 

Dennenheuvel gegenereerd wordt niet voor problemen zorgt op het kruispunt van de 

Kennemerweg met de Dennenweg / Johan Verhulstweg. Zowel met als zonder 

ontwikkeling is de gemiddelde verliestijd in de ochtend- en avondspits nooit meer dan 5 

seconden op alle richtingen. Het omliggende wegennet kan het verkeer dus goed 

afwikkelen. 

 

2.1.4 Toekomstige situatie 

Het verkeersmodel laat voor de toekomstige situatie (2030) een beperkte groei zien van 

de verkeersintensiteiten. Voor het gebied rondom het kruispunt Kennemerweg – 

Dennenweg / Johan Verhulstweg is dit ongeveer 100 motorvoertuigen per etmaal extra 

(bovenop de huidige intensiteiten). Gezien het huidige verkeersafwikkelingsniveau en de 

daarbij behorende lage verliestijden is deze toename geen probleem voor de 

verkeersafwikkeling. 
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3 Ontsluiting Dennenheuvel 

De locatie Dennenheuvel is nu ontsloten op de Dennenweg nabij de St. Theresiaschool en 

Partou Kinderopvang. De verwachting is dat in het drukste uur van de ochtendspits 

(08:00-09:00) zowel de school als de herontwikkeling van Dennenheuvel een piek qua 

verkeersintensiteiten zal hebben. Er ontstaat in dat geval menging van het schoolverkeer 

(’s morgens inrijdend vanaf de Kennemerweg) en woon-werk verkeer van Dennenheuvel 

(’s morgens voornamelijk uitrijdend naar de Kennemerweg). De school zorgt daarbij 

voornamelijk ook voor fietsverkeer richting de school. 

 

Tot aan de huidige in- en uitrit van de ontwikkellocatie is verkeer in twee richtingen 

toegestaan. Verder westwaarts tot aan de Sint Adelbertkapel is het éénrichtingsverkeer, 

zie figuur 3.1. Fietsers en bromfietsers zijn uitgezonderd van deze maatregel.  

 

 
 

Figuur 3.1: Huidige verkeerssituatie nabij Dennenheuvel, met daarbij de huidige (paars) 

en toekomstige ontsluiting (blauw) van Dennenheuvel aangegeven 

 

 

Met de herontwikkeling van Dennenheuvel wordt de in- en uitrit verplaatst naar waar nu 

de toegang tot Tuinderij de Ark is gelegen. Hiermee komt de in- en uitrit verder weg te 

liggen van de St. Theresiaschool en Partou kinderopvang. Dit komt de verkeersveiligheid 

ten goede, aangezien er op een minder groot gedeelte van de Dennenweg menging van 

school- en woon-werkverkeer zal plaatsvinden. 

 

Uit de verkeersintensiteiten en de verkeersafwikkeling is gebleken dat de 

herontwikkeling van Dennenheuvel niet voor problemen zorgt. In de nieuwe situatie 

komen er maximaal 685 ritten per etmaal bij aan het begin van de Dennenweg. Uit de 
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meest recente tellingen is gebleken dat er 450 motorovertuigen per etmaal op de 

Dennenweg rijden. De totale verkeersintensiteit komt daarmee maximaal op 1.135 

motorvoertuigen per etmaal. Aangezien met de huidige inrichting op de Dennenweg tot 

2.500 motorvoertuigen mogelijk zijn, levert dit geen problemen op. 

 

In het drukste uur (8:00 – 9:00) komen er circa 803 (10% van het totaal) ritten bij, wat 

neer komt op 1 á 2 ritten per minuut. 30 van deze ritten worden gegenereerd door de 

woningen op Dennenheuvel. Het merendeel daarvan (91%) vertrekt op dit tijdstip. 47 

ritten worden gegenereerd door de zorgfunctie van Dennenheuvel, waarvan 91% 

aankomend. Aangezien het bewoners en werknemers zijn, is men bekend met de 

situatie en de daarbij horende schoolgaande kinderen op dit tijdstip. Daarnaast gaat het 

om een relatief laag aantal ritten (1 á 2 per minuut), dat er geen problemen zijn voorzien. 

Deze menging van school- en woon-werkverkeer geldt voornamelijk tijdens de 

ochtendspits. De middagspits van de school en de avondspits van de woningen en de 

zorg vallen niet samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Door de afronding is het mogelijk dat er optel verschillen ontstaan. Dit wordt veroorzaakt omdat de 

getallen eerst bij elkaar zijn opgesteld en daarna zijn afgerond. 
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4 Conclusie 

Op de locatie Dennenheuvel te Bloemendaal is men voornemens om woningen te 

realiseren. Dit zal worden gedaan door het huidige klooster- en verzorgingsgebouw te 

vervangen door nieuwbouw. Aan de hand van de verkeersgeneratie van de nieuwe 

ontwikkeling is onderzocht wat het effect is op de omgeving en de omliggende wegen.  

 

De herontwikkeling van Dennenheuvel genereert extra verkeer ten opzichte van de 

huidige situatie. Er komen naar verwachting circa 685 motorvoertuigen per etmaal bij op 

de Dennenweg in de nieuwe situatie. Aangezien de huidige intensiteiten van de 

Dennenweg / Johan Verhulstweg en de Kennemerweg relatief laag zijn in combinatie 

met de inrichting van de betreffende wegen, zorgt dit niet voor problemen. 

 

De ochtend- en avondspits zijn het drukst, met in het drukste uur (08:00 – 09:00) 

ongeveer 10% van het totale verkeer (circa 800 motorovertuigen per etmaal). Dit komt 

neer op maximaal 80 extra ritten door de herontwikkeling van Dennenheuvel, oftewel 1 

á 2 motorvoertuigen per minuut. Dit geeft geen problemen met betrekking tot de 

ontsluiting en de verkeersveiligheid van het plangebied. 

 

De in- en uitrit van Dennenheuvel wordt verschoven bij de herontwikkeling, en komt 

meer naar het oosten te liggen. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid, aangezien 

op een kleiner gedeelte van de Dennenweg menging van schoolverkeer en woon-

werkverkeer zal plaatsvinden. 

 

Tevens is onderzocht of het voorrangskruispunt van de Kennemerweg en de Dennenweg 

/ Johan Verhulstweg het verkeer goed kan afwikkelen. Uit de resultaten blijkt dat de 

gemiddelde verliestijd zowel in de ochtend- als avondspits maximaal 5 seconden 

bedraagt. Daarmee is de verkeersafwikkeling van het kruispunt als goed te classificeren 

en zorgt de toename van verkeer door de herontwikkeling naar verwachting niet voor 

congestie. Dit geldt zowel voor de situatie met en zonder de planontwikkeling. Door de 

beperkte toekomstige groei is dit naar verwacht ook het geval voor de toekomstige 

situatie. 

 

Hiermee kan geconcludeerd worden dat het extra verkeer dat door de herontwikkeling 

van Dennenheuvel wordt geregenereerd, opgevangen kan worden met de huidige 

inrichting en bijbehorende intensiteiten van de omliggende wegen. Daarnaast komt ook 

de verkeersafwikkeling op het kruispunt niet onder druk te staan. 
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SAMENVATTING 

 

Met het bestemmingsplan Dennenheuvel worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen op het land-

goed van het voormalig klooster Euphrasia en verzorgingshuis Dennenheuvel. Het bestemmingsplan 

is op te splitsen in twee delen, een noordelijk (groen) en zuidelijk (blauw) deel. Met het bestemmings-

plan worden in het noordelijk deel 4 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt, in het zuidelijk deel aan 

de Johan Verhulstweg circa 79 woningen en appartementen. De geluidgevoelige bestemmingen zijn 

niet gelegen in een geluidszone van een weg. In het kader van de Wet geluidhinder bestaat geen 

formele aanleiding voor een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening is echter bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen nabij 30 

km/uur wegen een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. Daarnaast bevindt zich ten 

westen van het zuidelijk deel van het plan een basisschool (St. Theresia). Middels een akoestisch 

onderzoek industrielawaai dient het woon- en leefklimaat ten gevolge van de basisschool inzichtelijk 

te worden gemaakt. Tevens mag de basisschool niet door het plan worden beperkt. In het onderzoek 

wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op 

basis van het toetsingskader.  

 

Voor het zuidelijk plangebied is reeds een indeling voor de woningen en appartementen opgesteld. 

Voor elke zijde van de geluidgevoelige bestemmingen zijn toetspunten gemodelleerd. In het noorde-

lijke plandeel zijn geen separate bouwvlakken voor de 4 vrijstaande woningen geprojecteerd. In het 

geluidsmodel zijn derhalve toetspunten op 0 en 5 meter afstand van de perceelsgrens gemodelleerd. 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, methode 

II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) en met behulp van het pro-

gramma Geomilieu, versie 4.30 (industrielawaai) en 2020.0 (wegverkeerslawaai).  

 

Wegverkeerslawaai 

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen het zuidelijk plandeel bedraagt maxi-

maal 35 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB 

plaats. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen het noordelijk plandeel voldoet 

vanaf 5 meter afstand van de perceelsgrens aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 

48 dB. Geadviseerd wordt om bij de projectie van de vrijstaande woningen een rooilijn van minimaal 5 

meter afstand tot de perceelsgrens te hanteren. Er gelden, rekening houdend met de minimaal te 

hanteren afstand van 5 meter tot de perceelsgrens voor het noordelijk plandeel, vanuit akoestisch 

oogpunt geen beperkingen voor de realisatie van het plan.  

 

Industrielawaai 

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 52 dB(A) op bouwblok 08. De 

overschrijdingen beperken zich tot achterliggende woningen op de 1e en 2e bouwlaag van de zuid-

westgevel (toetspunten 31 t/m 35). De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op alle overige wonin-

gen voldoen aan de richtwaarde van 50 dB(A) voor een gemengd gebied. Alle woningen beschikken 

over een geluidsluwe achtergevel. Het bevoegd gezag kan met een motivatie de richtwaarden van 

stap 3 hanteren.  

 

Op de appartementen ter hoogte van de toetspunten 11, 12 en 17 vinden overschrijdingen plaats ten 

gevolge van het schreeuwen van de kleuters, de overige groepen kinderen veroorzaken geen over-

schrijdingen tijdens de pauzes. Alle overige woningen voldoen aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor 

een gemengd gebied. Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 73 dB(A).  

 

De berekende overschrijdingen van de maximale geluidniveaus zijn vergelijkbaar met de geluidbelas-

ting op de bestaande tuinmanswoning, welke met de realisatie van het plan wordt gesloopt. Het 

stemgeluid van de kleuters kan niet worden gereduceerd. Voor een effectieve afscherming van het 
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stemgeluid dient om bijna het volledige buitenterrein over een lengte van 30 meter een 4 meter hoge 

overdrachtsmaatregel te worden gerealiseerd. De totale kosten voor de overdrachtsmaatregel bedra-

gen circa € 60.000,-. Een dergelijke overdrachtsmaatregel wordt financieel niet doelmatig geacht.  

 

Conclusie 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft voor het bestemmingsplan Dennenheuvel een 

akoestisch onderzoek plaatsgevonden naar zowel het wegverkeers- als het industrielawaai. De ge-

luidbelastingen op het plan kunnen met een aanvullende motivatie acceptabel worden geacht. Een 

nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering is niet noodzakelijk.  
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1 INLEIDING 

 

Met het bestemmingsplan Dennenheuvel worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen op het land-

goed van het voormalig klooster Euphrasia en verzorgingshuis Dennenheuvel. In figuur 1.1 is een 

globale situering van het plangebied met de nieuwe woningen weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Situering plangebied © Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl 

 

Het bestemmingsplan is op te splitsen in twee delen, een noordelijk (groen) en zuidelijk (blauw) deel. 

Met het bestemmingsplan worden in het noordelijk deel 4 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt, in 

het zuidelijk deel aan de Johan Verhulstweg circa 79 woningen en appartementen. De geluidgevoeli-

ge bestemmingen zijn niet gelegen in een geluidszone van een weg. In het kader van de Wet geluid-

hinder bestaat geen formele aanleiding voor een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Ten be-

hoeve van een goede ruimtelijke ordening is echter bij de projectie van nieuwe geluidgevoelige be-

stemmingen nabij 30 km/uur wegen een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. In het 

onderhavig onderzoek zijn de nabijgelegen wegen (Kennemerweg, Krullenlaan, Dennenweg, Johan 

Verhulstweg, Krommelaan en Leonard Springerhof) in het onderzoek betrokken. Daarnaast bevindt 

zich ten westen van het zuidelijk deel van het plan een basisschool (St. Theresia). Middels een 

akoestisch onderzoek industrielawaai dient het woon- en leefklimaat ten gevolge van de basisschool 

inzichtelijk te worden gemaakt. Tevens mag de basisschool niet door het plan worden beperkt. In het 

onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en be-

oordeeld op basis van het toetsingskader.  
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2 TOETSINGSKADER 

 

Het toetsingskader voor wegverkeerslawaai wordt gevormd door de Wet geluidhinder. Voor de inpas-

baarheid van het plan in relatie tot de activiteiten en geluidbelastingen door de basisschool kan de 

VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ worden gehanteerd. Het bevoegd gezag, het college 

van burgemeester en wethouders van Bloemendaal, heeft geen geluidbeleid opgesteld. 

 

2.1 Wet geluidhinder 

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 

30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader 

van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek 

naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- 

en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur 

wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastge-

steld. Wel dient te allen tijde het woon- en leefklimaat in de woning (binnenniveau) te worden gega-

randeerd. 

 

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten 

van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting 

dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelij-

ke richtlijn opgesteld. 

 

2.2 Bedrijven en milieuzonering 

In de VNG-publicatie zijn 2 omgevingstyperingen opgenomen voor de omgevingskwaliteit: 

 ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ 
“Een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijk-
gebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) 

voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring 

door verkeer.“ 
 ‘gemengd gebied’ 

“Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere 
functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitenge-

bied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden 

beschouwd.“ 
 

Op basis van de functies zoals deze zijn opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen nabij het 

plangebied kan een typering van de omgeving plaatsvinden. In figuur 2.1 zijn de bestemmingen nabij 

het plangebied weergegeven.  
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Figuur 2.1 Bestemmingen nabij het zuidelijke plandeel  

 
De directe omgeving van het plangebied kent met de nabijgelegen maatschappelijke bestemmingen 

een sterke mate van functiemenging. Het plangebied is op korte afstand van de basisschool St. The-

resia, kinderopvang Partou en huisartsencentrum Bloemendaal gesitueerd. De omgeving wordt als 

een ‘gemengd gebied’ getypeerd.  
 

2.3 Samenvatting toetsingskader 

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het 

toetsingskader van het wegverkeerslawaai is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de be-

bouwde kom van Bloemendaal. Voor de basisschool gelden conform de VNG-publicatie in beginsel 

de grenswaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), het maximale 

geluidniveau (LAmax) en de verkeersaantrekkende werking (Lih). Indien de grenswaarden uit stap 2 niet 

toereikend zijn, kan het bevoegd gezag na motivatie de grenswaarden van stap 3 hanteren. 

 
Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader 

wegverkeerslawaai kenmerk bron ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting [dB] 

maximaal te ontheffen 

geluidsbelasting [dB] 

Kennemerweg 30 km/uur1 48 - 

Krullenlaan 30 km/uur 48 - 

Dennenweg 30 km/uur 48 - 

Johan Verhulstweg 30 km/uur 48 - 

Krommelaan 30 km/uur 48 - 

Leonard 30 km/uur 48 - 

    

bedrijven en milieuzonering dag avond nacht 

gemengd gebied, LAr,LT (stap 2) 50 45 40 

gemengd gebied, LAmax (stap 2) 70 65 60 

gemengd gebied, Lih (stap 2) 50 45 40 

gemengd gebied, LAr,LT (stap 3) 55 50 45 

gemengd gebied, LAmax (stap 3)* 70 65 60 

gemengd gebied, Lih (stap 3) 65 60 55 

* Exclusief maximale geluidniveaus door aan- en afrijdend verkeer  

                                                      
1 Het plan valt niet binnen de geluidszone van het zuidelijk wegdeel van de Kennemerweg met een maximumsnelheid van 

50 km/uur. 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

Het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is ten behoeve van het peiljaar 2030 geactualiseerd. 

Hiertoe is het bestaande wegverkeersmodel behorende bij de rapportage 5085.005 D1 bijgewerkt. De 

uitgangspunten en daarmee het geluidsmodel met betrekking tot het industrielawaai zijn niet gewij-

zigd. 

 

3.1 Wegverkeerslawaai 

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke verkeersgegevens van de nabijgelegen wegen met 

peiljaar 2016 zijn afkomstig van het geluidsmodel van de Omgevingsdienst IJmond. Het aangeleverde 

geluidsmodel is gecontroleerd en waar nodig (met name de wegdektypes en gebouwhoogtes) geac-

tualiseerd. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2030 is conform de opgave van de 

Omgevingsdienst een jaarlijks groeipercentage van 1,5% gehanteerd. In bijlage 1 zijn de volledige 

gegevens van de wegen opgenomen. 

 

3.2 Basisschool St. Theresia 

De representatieve bedrijfssituatie is in overleg met de directrice van de basisschool vastgesteld. De 

school biedt plaats aan 220 kinderen, waarvan tot maximaal 60 kleuters. Gedurende de schooldag 

zijn twee pauze momenten, tussen 9.45 - 10.45 en 14.00 - 15.00 uur. De kinderen gaan in 4 groepen 

gedurende 15 minuten naar buiten. Op de locatie vindt tevens tussen- en naschoolse opvang plaats. 

Nagenoeg alle kinderen maken gebruik van de tussenschoolse opvang van 12.00 tot 13.00 uur, in het 

akoestisch onderzoek is voor de maximale planologische invulling rekening gehouden met het over-

blijven van alle (220) kinderen. Gedurende de tussenschoolse opvang zijn de kinderen 30 minuten 

buiten aan het spelen. 

 

Voor de naschoolse opvang van 15.00 tot uiterlijk 18.30 uur zijn op de locatie maximaal 20 kleuter-

plaatsen beschikbaar. Het merendeel van de kinderen wordt met een auto naar school gebracht en 

weer opgehaald. De auto’s parkeren aan de voorzijde van de school aan de Dennenweg. In het 

akoestisch onderzoek is rekening gehouden met maximaal 2,5 uur buiten spelen door 20 kleuters. 

 

In tabel 3.2, figuur 3.1 en bijlage 3 is een overzicht van de relevante activiteiten, het bronvermogen en 

de bedrijfsduur weergegeven voor de basisschool weergegeven.  

 

Tabel 3.1 Gegevens geluidsbronnen 

 
Figuur 3.1 Verdeling groepen kinderen 

geluidsbronnen bedrijfsduur [uur] 

id bron type Lwr [dB(A)] dag avond nacht 

01 stemgeluid 60 kleuters LAr,LT 
75 + 

10log(60) 
1 0 0 

02 stemgeluid 160 kinderen LAr,LT 
85 + 

10log(160) 
1 0 0 

03 stemgeluid bso LAr,LT 
75 + 

10log(20) 
2.5 0 0 

04 schreeuwen kinderen LAmax 107 ✔ ✖ ✖ 

05 schreeuwen kinderen LAmax 107 ✔ ✖ ✖ 

06 dichtslaan portier LAmax 100 ✔ ✖ ✖ 
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3.3 Plangegevens 

Voor het zuidelijk plangebied is reeds een indeling voor de woningen en appartementen opgesteld. 

Voor elke zijde van de geluidgevoelige bestemmingen zijn toetspunten gemodelleerd. In het noorde-

lijke plandeel zijn geen separate bouwvlakken voor de 4 vrijstaande woningen geprojecteerd. In het 

geluidsmodel zijn derhalve toetspunten op 0 en 5 meter afstand van de perceelsgrens gemodelleerd. 

In figuur 3.2 en 3.3 is de planindeling en de verkaveling weergegeven. 

 

   
Figuur 3.2 Bestemmingsplan zuidelijk deel  Figuur 3.3 Bestemmingsplan noordelijk deel 

 

  



 

Rapport 5085.005 versie D3  Pagina 8 van 9 

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, methode 

II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) en met behulp van het pro-

gramma Geomilieu, versie 4.30 (industrielawaai) en 2020.0 (wegverkeerslawaai). De berekende ge-

luidsbelastingen zijn samengevat weergegeven, de volledige berekeningsresultaten voor het wegver-

keer- en het industrielawaai zijn in respectievelijk bijlage 2 en 4 opgenomen. 

 

4.1 Wegverkeerslawaai 

In tabel 4.1 is de geluidsbelasting ten gevolge van de omliggende wegen weergegeven. Alle geluidbe-

lastingen ten gevolge van het wegverkeer zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet 

geluidhinder weergegeven, tenzij expliciet anders vermeld. 

 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (LDEN [dB]) 

toetspunt 

Kennemer-

weg Krullenlaan Dennenweg 

Johan 

Verhulstweg Krommelaan 

Leonard 

Springerhof 

01-04 Euphrasia 01 33 19 34 27 23 14 

05-07 Euphrasia 02 31 14 29 27 24 18 

08-14 Euphrasia 03 29 17 32 27 25 20 

15-17 Euphrasia 04 31 18 35 21 14 1 

18-21 Euphrasia 05 24 5 17 26 26 22 

22-24 Euphrasia 06 25 4 11 24 26 21 

25-28 Euphrasia 07 25 3 12 25 26 23 

29-43 Euphrasia 08 23 14 29 24 19 16 

44-46 Krommelaan 4 - 0m 25 1 9 48 53 26 

47-49 Krommelaan 4 - 5m 24 1 8 47 48 25 

 

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen het zuidelijk plandeel bedraagt maxi-

maal 35 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB 

plaats. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen binnen het noordelijk plandeel voldoet 

vanaf 5 meter afstand van de perceelsgrens aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 

48 dB. Geadviseerd wordt om bij de projectie van de vrijstaande woningen een rooilijn van minimaal 5 

meter afstand tot de perceelsgrens te hanteren. Er gelden, rekening houdend met de minimaal te 

hanteren afstand van 5 meter tot de perceelsgrens voor het noordelijk plandeel, vanuit akoestisch 

oogpunt geen beperkingen voor de realisatie van het plan.  

 

Er zal bij een maximale geluidbelasting van 35 dB (40 dB excl. aftrek) ten gevolge van het volledige 

verkeer over de Dennenweg geen sprake zijn van een relevante geluidbelasting door de verkeersaan-

trekkende werking (het verkeer van en naar de school). De indirecte hinder is derhalve in het indu-

strielawaaionderzoek niet nader onderzocht. 
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4.2 Industrielawaai 

In tabel 4.2 zijn de geluidsbelastingen in de dag-

periode ten gevolge van de basisschool weerge-

geven, gedurende de overige etmaalperiodes 

vinden geen akoestisch relevante activiteiten 

plaats. In figuur 4.1 is de situering van de toets-

punten en de verschillende bouwblokken weer-

gegeven.  
 

Tabel 4.2 Geluidbelastingen t.g.v. de basisschool [dB(A)] 

 
 Figuur 4.1 Situering toetspunten 

toetspunt LAr,LT LAmax 

01-04 Euphrasia 01 31 56 

05-07 Euphrasia 02 27 51 

08-14 Euphrasia 03 49 73 

15-17 Euphrasia 04 45 72 

18-21 Euphrasia 05 40 61 

22-24 Euphrasia 06 28 48 

25-28 Euphrasia 07 30 43 

29-43 Euphrasia 08 52 70 

 

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 52 dB(A) op bouwblok 08. De 

overschrijdingen beperken zich tot achterliggende woningen op de 1e en 2e bouwlaag van de zuid-

westgevel (toetspunten 31 t/m 35). De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus op alle overige wonin-

gen voldoen aan de richtwaarde van 50 dB(A) voor een gemengd gebied. Alle woningen beschikken 

over een geluidsluwe achtergevel. Het bevoegd gezag kan met een motivatie de richtwaarden van 

stap 3 hanteren.  

 

Op de appartementen ter hoogte van de toetspunten 11, 12 en 17 vinden overschrijdingen plaats ten 

gevolge van het schreeuwen van de kleuters, de overige groepen kinderen veroorzaken geen over-

schrijdingen tijdens de pauzes. Alle overige woningen voldoen aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor 

een gemengd gebied. Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 73 dB(A).  

 

De berekende overschrijdingen van de maximale geluidniveaus zijn vergelijkbaar met de geluidbelas-

ting op de bestaande tuinmanswoning, welke met de realisatie van het plan wordt gesloopt. Het 

stemgeluid van de kleuters kan niet worden gereduceerd. Voor een effectieve afscherming van het 

stemgeluid dient om bijna het volledige buitenterrein over een lengte van 30 meter een 4 meter hoge 

overdrachtsmaatregel te worden gerealiseerd. De totale kosten voor de overdrachtsmaatregel bedra-

gen circa € 60.000,-. Een dergelijke overdrachtsmaatregel wordt financieel niet doelmatig geacht.  

 

Het bevoegd gezag kan in overweging nemen dat stemgeluid conform het Activiteitenbesluit niet 

wordt beoordeeld. De overschrijdingen zijn met maximaal 2 en 3 dB voor respectievelijk de langtijd-

gemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus beperkt en komen uitsluitend in de 

dagperiode voor. Er zal geen sprake van slaapverstoring zijn. Gezien de overwegende bezwaren en 

bovenstaande overwegingen wordt voorgesteld om de berekende geluidbelastingen acceptabel te 

achten. Het binnenniveau van 35 dB(A) zal met de eisen uit het Bouwbesluit (met een minimaal te 

realiseren karakteristieke geluidwering van 20 dB) voor de woningen gegarandeerd.  

 

4.3 Conclusie 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft voor het bestemmingsplan Dennenheuvel een 

akoestisch onderzoek plaatsgevonden naar zowel het wegverkeers- als het industrielawaai. De ge-

luidbelastingen op het plan kunnen met een aanvullende motivatie acceptabel worden geacht. Een 

nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering is niet noodzakelijk.  



 

 

Bijlage 1. Invoergegevens wegverkeerslawaai 

  



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL D2

Model eigenschap

Omschrijving VL D2
Verantwoordelijke RSm
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door heink op 13-2-2018
Laatst ingezien door Ruud Smeets op 19-6-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1.00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3.50
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D))

11 Johan Verhulstweg Johan Verhulstweg Verdeling False  1.5   0.75 W9b Elementenverharding, niet in keperverband  30  30  30  30  30  30  30

09 Johan Verhulstweg Johan Verhulstweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30

10 Johan Verhulstweg Johan Verhulstweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30

12 Johan Verhulstweg Johan Verhulstweg Verdeling False  1.5   0.75 W9b Elementenverharding, niet in keperverband  30  30  30  30  30  30  30

14 Leonard Springerhof Leonard Springerhof Verdeling False  1.5   0.75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30

13 Krommelaan Krommelaan Verdeling False  1.5   0.75 W9b Elementenverharding, niet in keperverband  30  30  30  30  30  30  30

01 Kennemerweg Kennemerweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30

02 Kennemerweg Kennemerweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50

06 Kennemerweg Kennemerweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30

03 Kennemerweg Kennemerweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30

05 Kennemerweg Kennemerweg Verdeling False  1.5   0.75 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30

04 Kennemerweg Kennemerweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30

08 Dennenweg Dennenweg Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30

07 Krullenlaan Krullenlaan Verdeling False  1.5   0.75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N)

11  30  30   1942.00   6.88   2.30   1.04  98.01  98.01  97.98   1.20   1.19   1.22   0.79   0.80   0.79    130.95     43.78     19.79      1.60      0.53      0.25

09  30  30    372.00   6.88   2.29   1.04  98.08  98.12  98.10   1.20   1.16   1.27   0.72   0.72   0.63     25.10      8.36      3.80      0.31      0.10      0.05

10  30  30   1942.00   6.88   2.30   1.04  98.01  98.01  97.98   1.20   1.19   1.22   0.79   0.80   0.79    130.95     43.78     19.79      1.60      0.53      0.25

12  30  30   1942.00   6.88   2.31   1.02  98.01  98.08  98.13   1.20   1.10   1.25   0.79   0.82   0.62    130.95     44.00     19.44      1.60      0.49      0.25

14  30  30    387.00   6.88   2.31   1.02  98.01  98.08  98.13   1.20   1.10   1.25   0.79   0.82   0.62     26.10      8.77      3.87      0.32      0.10      0.05

13  30  30    372.00   6.88   2.29   1.04  98.08  98.12  98.10   1.20   1.16   1.27   0.72   0.72   0.63     25.10      8.36      3.80      0.31      0.10      0.05

01  30  30   5878.00   6.88   2.30   1.04  95.20  95.20  95.19   3.20   3.21   3.21   1.60   1.59   1.60    384.99    128.70     58.19     12.94      4.34      1.96

02  50  50   5878.00   6.88   2.30   1.04  95.20  95.20  95.19   3.20   3.21   3.21   1.60   1.59   1.60    384.99    128.70     58.19     12.94      4.34      1.96

06  30  30   3514.00   6.87   2.30   1.04  94.30  94.30  94.29   3.80   3.80   3.78   1.90   1.91   1.93    227.65     76.22     34.46      9.17      3.07      1.38

03  30  30   5711.00   6.88   2.30   1.04  95.50  95.50  95.51   3.00   3.00   2.99   1.50   1.50   1.50    375.24    125.44     56.73     11.79      3.94      1.78

05  30  30   3514.00   6.87   2.30   1.04  94.30  94.30  94.29   3.80   3.80   3.78   1.90   1.91   1.93    227.65     76.22     34.46      9.17      3.07      1.38

04  30  30   5107.00   6.88   2.30   1.04  95.40  95.40  95.42   3.10   3.10   3.09   1.50   1.50   1.49    335.20    112.06     50.68     10.89      3.64      1.64

08  30  30    330.00   6.75   3.45   0.65  88.46  88.42  89.66   8.12   8.23   8.05   3.42   3.35   2.30     19.70     10.07      1.92      1.81      0.94      0.17

07  30  30    372.00   6.88   2.29   1.04  98.08  98.12  98.10   1.20   1.16   1.27   0.72   0.72   0.63     25.10      8.36      3.80      0.31      0.10      0.05
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N)

11      1.06      0.36      0.16

09      0.18      0.06      0.02

10      1.06      0.36      0.16

12      1.06      0.37      0.12

14      0.21      0.07      0.02

13      0.18      0.06      0.02

01      6.47      2.15      0.98

02      6.47      2.15      0.98

06      4.59      1.54      0.71

03      5.89      1.97      0.89

05      4.59      1.54      0.71

04      5.27      1.76      0.79

08      0.76      0.38      0.05

07      0.18      0.06      0.02
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

45 Krommelaan 4 - 0m     103150.61     492134.34      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Nee

48 Krommelaan 4 - 5m     103145.68     492134.65      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Nee

08 Euphrasia 03     103172.15     491883.93      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

09 Euphrasia 03     103151.85     491855.30      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

12 Euphrasia 03     103116.92     491844.33      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

14 Euphrasia 03     103140.41     491869.12      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

13 Euphrasia 03     103117.30     491849.99      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

03 Euphrasia 01     103175.65     491834.44      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

04 Euphrasia 01     103175.12     491842.12      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

01 Euphrasia 01     103182.70     491840.55      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

02 Euphrasia 01     103183.23     491832.87      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

15 Euphrasia 04     103144.09     491837.66      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

16 Euphrasia 04     103143.33     491825.63      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

17 Euphrasia 04     103131.34     491826.91      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

05 Euphrasia 02     103183.28     491870.47      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

06 Euphrasia 02     103183.29     491859.12      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

07 Euphrasia 02     103172.14     491861.27      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

18 Euphrasia 05     103143.24     491908.82      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

19 Euphrasia 05     103147.66     491887.75      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

20 Euphrasia 05     103127.68     491895.77      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

21 Euphrasia 05     103123.26     491916.84      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

42 Euphrasia 08     103058.14     491910.59      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

43 Euphrasia 08     103068.37     491909.14      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

29 Euphrasia 08     103106.83     491863.09      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

30 Euphrasia 08     103106.43     491852.76      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

34 Euphrasia 08     103085.81     491866.65      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

33 Euphrasia 08     103090.10     491861.51      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

35 Euphrasia 08     103081.37     491871.96      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

32 Euphrasia 08     103094.46     491856.29      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

36 Euphrasia 08     103077.02     491877.18      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

31 Euphrasia 08     103098.87     491851.01      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

37 Euphrasia 08     103072.69     491882.37      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

28 Euphrasia 07     103088.20     491936.15      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

25 Euphrasia 07     103113.59     491944.47      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

26 Euphrasia 07     103093.13     491914.63      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

27 Euphrasia 07     103075.33     491912.76      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

22 Euphrasia 06     103122.56     491933.55      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

23 Euphrasia 06     103117.58     491923.55      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

24 Euphrasia 06     103106.97     491920.63      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

10 Euphrasia 03     103128.87     491835.96      0.00 Relatief -- --      7.50 -- -- -- Ja

11 Euphrasia 03     103123.80     491836.02      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

38 Euphrasia 08     103068.29     491887.63      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

39 Euphrasia 08     103063.95     491892.83      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

40 Euphrasia 08     103059.65     491897.98      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

41 Euphrasia 08     103055.27     491903.22      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

46 Krommelaan 4 - 0m     103151.36     492139.79      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Nee

49 Krommelaan 4 - 5m     103146.47     492140.53      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Nee

44 Krommelaan 4 - 0m     103150.59     492129.10      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Nee

47 Krommelaan 4 - 5m     103145.67     492128.56      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Nee
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0 Johan Verhulstweg -- 4.50m (L/R) 0.00

2900 Krullenlaan -- 4.50m (L/R) 0.00

2604 Dennenweg -- 4.50m (L/R) 0.00
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000010322     3.94      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010324     8.94      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010343    10.72      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010356    11.12      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010378     9.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010392     9.88      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010428     9.08      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010441     8.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010456     8.99      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010460     9.36      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010514     6.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010572     6.81      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010585    11.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010591    11.02      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010592     9.37      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010619     5.85      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010630     7.84      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010656     8.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010779    11.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010785     8.27      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010851     7.05      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010861     9.54      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010877     8.39      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010913     8.17      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010922     5.33      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010943     9.33      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010965     7.54      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000010977     4.13      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011089     6.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011093     8.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011108     8.34      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011133     3.41      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011135     9.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011216    10.93      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011244    12.04      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000011251     8.30      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011258     9.95      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011277    10.46      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011289     5.43      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011291     8.24      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011323     7.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011358     9.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011371     8.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011397     2.56      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011416     4.71      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011419    12.75      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011432     8.45      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011504     9.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011615     4.40      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011666     8.36      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011701     2.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011725    11.67      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011732     9.08      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011783     8.20      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011837     9.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011848     9.29      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011880     2.80      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011889     3.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011967     4.46      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000011977    12.77      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012051     8.64      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012114     8.07      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012191    11.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012233     2.56      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012285    10.66      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012316     4.20      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012327     9.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012333     9.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012365     2.60      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012381     6.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000012382     9.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012432     6.34      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012445     9.76      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012452     9.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012469     6.94      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012489     3.20      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012512     8.13      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012609     2.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012670     8.22      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012701     8.99      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012710     4.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012732     3.19      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012748     2.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012749     3.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012846    10.22      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012863     9.64      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012901     6.15      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012905     9.19      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012907     6.39      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012932     7.42      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012955     8.53      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013008     3.19      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013019     5.95      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013033     3.69      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013101     2.74      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013111     9.77      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013170     5.16      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013196     8.32      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013238     9.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013249     8.42      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013286    11.38      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013298     8.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013311     2.41      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013321     2.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013326     7.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000013343    10.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013367     9.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013375     9.47      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013452     9.77      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013456     9.61      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013467    13.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013518     8.68      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013521     2.54      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013524    11.58      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013549    10.25      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013553     9.16      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013577     4.19      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

03 Euphrasia 03    11.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013602     3.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013622     4.47      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013648     8.29      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013730     9.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013737    11.28      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013741    10.47      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013748     9.71      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013767    14.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013832     9.29      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013842     8.67      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013848     9.45      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013853     3.40      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013857     8.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013871    10.39      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013916     9.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013936     9.08      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013942     9.74      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013959     8.97      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013960    15.30      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000013982     9.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014025     8.43      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014043     7.45      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000014085     3.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014100     3.03      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014211     8.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014224     5.96      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014246     8.77      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014249     3.58      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014253     5.90      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014273     3.31      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014291    11.66      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014343     8.70      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014351    10.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014365     8.05      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014376    14.28      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014382     9.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014421     9.25      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014427     4.11      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014442     9.56      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014461     7.68      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014493     5.47      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014518     3.39      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014549     7.05      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014556     8.37      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014566     8.33      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014642     7.15      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014670     7.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014687     9.31      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014688     9.35      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014691    11.08      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014709     6.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014716     2.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014735     2.54      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014745    10.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014751     8.75      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014758     9.35      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014823     4.66      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000014863    13.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014872     4.19      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014873     3.30      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014890    10.24      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000014989    10.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

01 Euphrasia 01    10.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015016     8.77      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015132     8.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015140     6.14      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015241     3.37      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015243    11.64      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015279     2.72      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015413     8.43      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015436     2.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015440     9.07      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015456     8.14      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015483     9.39      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015513     2.62      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015521    10.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015560     7.29      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015601     8.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015634    10.98      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015666    10.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015704     3.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015757     2.28      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015774    11.54      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015842     7.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015862     8.45      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015882     2.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015904     9.67      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015907     3.83      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015919    10.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000015960     4.70      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016044    11.15      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016062     2.86      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000016084     4.08      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016091    13.27      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016110     8.25      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016115     9.30      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016153     2.93      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016215     4.42      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016282     3.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016289     9.06      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016369     6.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016372     9.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016393     8.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016438     3.74      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016467     4.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016499     7.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016508    10.66      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016566     2.84      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016590     9.68      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016598     5.77      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016633     8.03      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016663     4.97      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016676     2.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016794     9.81      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016796     9.24      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016830     9.04      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016859     7.81      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016892     4.23      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016895     9.38      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016907    10.58      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000016921     8.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017024    10.88      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017051    11.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017079     2.40      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017105     2.76      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017115     9.38      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017147     9.76      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000017159     4.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017168     8.70      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017172     2.64      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017202    10.19      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017211     9.89      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017218     3.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017236     8.97      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017237     8.85      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017258     9.32      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017276     4.02      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017284     5.78      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017289    10.02      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017292     8.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017337     6.89      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017339     5.42      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017403     4.15      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017404     3.77      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017407     9.09      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017441    10.38      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017518    11.71      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017526     9.24      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017581     8.29      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017585    11.66      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017594     9.74      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017609     3.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017692     9.13      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017704    12.32      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017765     9.84      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017784     8.32      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017792    10.74      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017856    11.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017865     3.15      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018047     8.37      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018069     9.34      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018114     8.13      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000018121     5.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018122     9.26      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018185     8.76      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018218     3.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018222     3.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018277     8.38      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018339     9.32      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018368     2.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018378     9.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018395     3.36      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018402     9.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018416     8.45      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018477     3.98      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018514     8.30      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018584     9.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018617     8.24      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018643     9.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018692    11.98      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018700    10.75      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018705     8.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018745     8.56      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018770    12.69      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018846     3.26      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018878     7.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018966    12.01      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000018992     9.25      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019068     9.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019106     3.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019122     8.87      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019168     9.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019180     6.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019235     2.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019238    12.99      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019261     6.26      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019342    10.28      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

19-6-2020 14:45:03Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Econsultancy



Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0377100000019397     3.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019404    10.24      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019408     2.86      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019412     9.16      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019421     4.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019426     2.60      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019449    11.67      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019516     9.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019519     3.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019625     2.53      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000019830     9.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000020003     2.60      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000020004     2.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000020024     2.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000020025     2.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000020086     5.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000020159     9.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000020160     9.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000001298     9.25      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000013187     8.61      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000015889     9.07      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000016941    10.35      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000018493     8.64      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000018592     8.20      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000018593     8.20      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000018594     8.30      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000018595     8.86      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024374     8.91      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024375     9.11      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024376     9.47      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024394     6.22      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024396     5.69      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024397     6.47      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024398     6.27      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024399     8.09      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
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0453100000024400     2.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024402     2.39      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024403     2.54      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024404     2.58      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024405     8.04      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024406     8.24      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024407     7.99      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024408     7.73      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024409     8.16      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024410     7.91      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024411     8.14      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024412     7.80      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024418    10.25      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024419    10.31      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024420     8.58      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024422     8.73      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024424     3.40      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024552     8.68      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024553     9.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024554     8.89      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024555     8.66      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024556     8.46      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024557     8.65      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024558     8.67      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024559     9.17      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024560     8.86      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024561     8.55      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024562     8.81      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024563     8.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024564     8.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024565     8.64      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024566     8.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024567     8.66      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024568     9.03      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024569     9.11      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal
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0453100000024570     8.30      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024571     8.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024572     8.86      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024573     8.90      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024574     8.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024575     9.28      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024576     8.61      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024577     8.73      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024578     9.16      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024579     8.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024580     8.65      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024581     9.06      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024583     5.91      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024605     9.54      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000024959     9.11      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000029374     3.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037644     8.45      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037645     8.33      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037646     8.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037647     8.95      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037648     8.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037649     8.40      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037650     8.27      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037651     8.35      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037652     8.38      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037653     8.46      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037654     8.46      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037655     8.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037656     8.38      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037657     8.23      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037659     8.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037660     8.42      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037661     8.33      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037662     8.43      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037663     8.28      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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0453100000037664     9.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037665     8.49      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037666     8.46      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037667     8.47      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037668     8.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037669     8.43      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037671     8.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037672     8.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000037673     8.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000324400     2.48      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402341     4.09      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402342     2.89      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402343     4.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402344    10.14      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402345     2.69      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402346     2.15      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402598     4.70      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402599     4.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402601     7.74      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000402999     4.11      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000403000     4.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000403107     3.50      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000403108     8.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000403109     4.85      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000403141     2.60      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000416626     2.53      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000416627     2.60      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000416628     2.51      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000416631     2.52      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000416632     2.53      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000426229     7.42      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429600     2.44      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429634     3.04      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429635     2.27      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429636     2.89      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0453100000429639     3.29      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429643     2.35      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429644     3.03      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429645     2.53      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429646     2.10      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429647     4.21      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429648     2.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429649     2.17      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429650     2.13      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429652     2.41      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429653     3.33      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429654     2.27      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429655     2.82      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429656     2.37      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429657     2.73      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429658     2.23      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429659     2.36      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429660     2.53      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429661     2.13      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429662     2.11      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429663     1.95      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429664     2.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429665     2.18      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429666     4.95      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429667     2.40      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429668     2.36      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429669     2.03      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429671     2.83      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429672     3.68      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429674    12.56      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429675     2.19      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429677     2.06      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429678     3.39      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429679     4.82      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429680     7.75      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: VL D2
BP Dennenheuvel D2 5085.007 - Bloemendaal

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0453100000429681     2.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429682     4.89      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429683     5.74      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429684     2.63      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429685     2.59      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000429686     2.83      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435458     4.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435459     2.88      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435460     3.57      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435461     2.92      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435462     2.88      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435463     3.33      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435464     3.65      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000435465     2.89      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100000440508     2.62      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0453100003051943     7.43      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

04 Euphrasia 04     7.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

02 Euphrasia 02     7.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

05 Euphrasia 05    10.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

08 Euphrasia 08    10.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

07 Euphrasia 07    10.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

06 Euphrasia 06     7.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012333     3.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000012333     8.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

1 nr20     9.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0377100000017513     8.00      0.00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 2. Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai 

  



Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dennenweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Euphrasia 01 1.50 28.51 25.59 18.05 28.80

01_B Euphrasia 01 4.50 29.99 27.07 19.52 30.28

01_C Euphrasia 01 7.50 31.06 28.15 20.59 31.35

02_A Euphrasia 01 1.50 36.07 33.16 25.61 36.36

02_B Euphrasia 01 4.50 38.11 35.20 27.64 38.40

02_C Euphrasia 01 7.50 38.53 35.62 28.06 38.82

03_A Euphrasia 01 1.50 36.12 33.20 25.65 36.41

03_B Euphrasia 01 4.50 37.92 35.01 27.45 38.21

03_C Euphrasia 01 7.50 38.47 35.55 27.99 38.75

04_A Euphrasia 01 1.50 29.68 26.76 19.20 29.96

04_B Euphrasia 01 4.50 30.55 27.63 20.07 30.83

04_C Euphrasia 01 7.50 31.50 28.59 21.03 31.79

05_A Euphrasia 02 1.50 20.80 17.89 10.35 21.09

05_B Euphrasia 02 4.50 21.91 18.99 11.45 22.20

06_A Euphrasia 02 1.50 31.76 28.84 21.29 32.05

06_B Euphrasia 02 4.50 33.08 30.17 22.61 33.37

07_A Euphrasia 02 1.50 32.74 29.83 22.27 33.03

07_B Euphrasia 02 4.50 34.06 31.15 23.58 34.35

08_A Euphrasia 03 1.50 19.72 16.81 9.27 20.01

08_B Euphrasia 03 4.50 20.75 17.84 10.29 21.04

08_C Euphrasia 03 7.50 21.35 18.43 10.88 21.64

09_A Euphrasia 03 1.50 32.57 29.66 22.10 32.86

09_B Euphrasia 03 4.50 34.13 31.21 23.65 34.41

09_C Euphrasia 03 7.50 35.34 32.43 24.87 35.63

10_C Euphrasia 03 7.50 32.75 29.84 22.27 33.04

11_A Euphrasia 03 1.50 34.32 31.40 23.84 34.60

11_B Euphrasia 03 4.50 36.05 33.13 25.57 36.33

11_C Euphrasia 03 7.50 36.82 33.90 26.34 37.10

12_A Euphrasia 03 1.50 33.12 30.20 22.64 33.40

12_B Euphrasia 03 4.50 34.71 31.80 24.23 35.00

12_C Euphrasia 03 7.50 35.66 32.74 25.18 35.94

13_A Euphrasia 03 1.50 24.72 21.81 14.25 25.01

13_B Euphrasia 03 4.50 26.22 23.30 15.74 26.50

13_C Euphrasia 03 7.50 27.43 24.51 16.94 27.71

14_A Euphrasia 03 1.50 10.61 7.70 0.14 10.90

14_B Euphrasia 03 4.50 12.10 9.19 1.60 12.38

14_C Euphrasia 03 7.50 12.51 9.60 2.01 12.79

15_A Euphrasia 04 1.50 32.88 29.96 22.41 33.17

15_B Euphrasia 04 4.50 34.25 31.33 23.77 34.53

16_A Euphrasia 04 1.50 38.21 35.29 27.73 38.49

16_B Euphrasia 04 4.50 40.10 37.19 29.62 40.39

17_A Euphrasia 04 1.50 36.38 33.47 25.91 36.67

17_B Euphrasia 04 4.50 37.89 34.97 27.40 38.17

18_A Euphrasia 05 1.50 3.09 0.18 -7.41 3.37

18_B Euphrasia 05 4.50 5.37 2.46 -5.14 5.65

18_C Euphrasia 05 7.50 8.39 5.48 -2.12 8.67

19_A Euphrasia 05 1.50 18.20 15.29 7.74 18.49

19_B Euphrasia 05 4.50 19.89 16.98 9.41 20.18

19_C Euphrasia 05 7.50 21.37 18.46 10.89 21.66

20_A Euphrasia 05 1.50 12.82 9.91 2.30 13.10

20_B Euphrasia 05 4.50 14.92 12.01 4.39 15.19

20_C Euphrasia 05 7.50 17.77 14.85 7.23 18.04

21_A Euphrasia 05 1.50 9.54 6.63 -0.97 9.82

21_B Euphrasia 05 4.50 12.27 9.36 1.74 12.54

21_C Euphrasia 05 7.50 14.39 11.48 3.88 14.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dennenweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Euphrasia 06 1.50 3.07 0.16 -7.44 3.35

22_B Euphrasia 06 4.50 5.17 2.26 -5.34 5.45

23_A Euphrasia 06 1.50 9.91 7.00 -0.59 10.19

23_B Euphrasia 06 4.50 12.04 9.12 1.51 12.31

24_A Euphrasia 06 1.50 14.19 11.27 3.69 14.47

24_B Euphrasia 06 4.50 15.84 12.93 5.33 16.12

25_A Euphrasia 07 1.50 10.06 7.15 -0.40 10.35

25_B Euphrasia 07 4.50 11.21 8.29 0.73 11.49

25_C Euphrasia 07 7.50 12.21 9.30 1.73 12.50

26_A Euphrasia 07 1.50 12.18 9.27 1.68 12.46

26_B Euphrasia 07 4.50 14.29 11.38 3.76 14.56

26_C Euphrasia 07 7.50 16.57 13.66 6.03 16.84

27_A Euphrasia 07 1.50 9.88 6.97 -0.63 10.16

27_B Euphrasia 07 4.50 12.06 9.15 1.54 12.34

27_C Euphrasia 07 7.50 15.21 12.30 4.68 15.48

28_A Euphrasia 07 1.50 -3.70 -6.61 -14.21 -3.42

28_B Euphrasia 07 4.50 -1.59 -4.50 -12.12 -1.32

28_C Euphrasia 07 7.50 -0.08 -2.99 -10.61 0.19

29_A Euphrasia 08 1.50 9.54 6.63 -0.98 9.82

29_B Euphrasia 08 4.50 11.80 8.89 1.27 12.07

29_C Euphrasia 08 7.50 15.17 12.26 4.64 15.44

30_A Euphrasia 08 1.50 31.15 28.23 20.67 31.43

30_B Euphrasia 08 4.50 32.56 29.64 22.08 32.84

30_C Euphrasia 08 7.50 33.78 30.86 23.29 34.06

31_A Euphrasia 08 1.50 28.13 25.21 17.66 28.42

31_B Euphrasia 08 4.50 29.51 26.59 19.04 29.80

31_C Euphrasia 08 7.50 30.68 27.77 20.21 30.97

32_A Euphrasia 08 1.50 28.25 25.34 17.79 28.54

32_B Euphrasia 08 4.50 29.51 26.59 19.04 29.80

32_C Euphrasia 08 7.50 30.57 27.65 20.09 30.85

33_A Euphrasia 08 1.50 27.85 24.93 17.38 28.14

33_B Euphrasia 08 4.50 29.00 26.09 18.53 29.29

33_C Euphrasia 08 7.50 30.01 27.10 19.54 30.30

34_A Euphrasia 08 1.50 27.25 24.34 16.79 27.54

34_B Euphrasia 08 4.50 28.44 25.53 17.97 28.73

34_C Euphrasia 08 7.50 29.41 26.50 18.93 29.70

35_A Euphrasia 08 1.50 26.28 23.36 15.82 26.57

35_B Euphrasia 08 4.50 27.51 24.59 17.04 27.80

35_C Euphrasia 08 7.50 28.46 25.54 17.98 28.74

36_A Euphrasia 08 1.50 25.75 22.84 15.29 26.04

36_B Euphrasia 08 4.50 27.10 24.19 16.63 27.39

36_C Euphrasia 08 7.50 28.08 25.17 17.61 28.37

37_A Euphrasia 08 1.50 25.48 22.56 15.01 25.77

37_B Euphrasia 08 4.50 26.73 23.81 16.26 27.02

37_C Euphrasia 08 7.50 27.63 24.71 17.16 27.92

38_A Euphrasia 08 1.50 24.84 21.93 14.38 25.13

38_B Euphrasia 08 4.50 26.22 23.31 15.75 26.51

38_C Euphrasia 08 7.50 27.17 24.25 16.70 27.46

39_A Euphrasia 08 1.50 24.56 21.65 14.10 24.85

39_B Euphrasia 08 4.50 25.63 22.71 15.16 25.92

39_C Euphrasia 08 7.50 26.49 23.58 16.02 26.78

40_A Euphrasia 08 1.50 24.39 21.47 13.93 24.68

40_B Euphrasia 08 4.50 25.33 22.42 14.87 25.62

40_C Euphrasia 08 7.50 26.17 23.26 15.70 26.46

41_A Euphrasia 08 1.50 24.17 21.25 13.71 24.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-6-2020 14:53:29Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: Econsultancy



Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dennenweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_B Euphrasia 08 4.50 25.32 22.41 14.86 25.61

41_C Euphrasia 08 7.50 26.20 23.28 15.73 26.49

42_A Euphrasia 08 1.50 -7.93 -10.84 -18.43 -7.65

42_B Euphrasia 08 4.50 -5.73 -8.64 -16.24 -5.45

42_C Euphrasia 08 7.50 -2.94 -5.85 -13.44 -2.66

43_A Euphrasia 08 1.50 8.77 5.86 -1.74 9.05

43_B Euphrasia 08 4.50 10.96 8.05 0.44 11.24

43_C Euphrasia 08 7.50 13.57 10.66 3.04 13.84

44_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 8.40 5.49 -2.09 8.68

44_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 10.26 7.35 -0.24 10.54

44_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 13.01 10.09 2.52 13.29

45_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 6.45 3.54 -4.06 6.73

45_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 8.69 5.78 -1.84 8.96

45_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 12.02 9.11 1.52 12.30

46_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 9.04 6.12 -1.45 9.32

46_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 10.37 7.46 -0.13 10.65

46_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 13.42 10.51 2.94 13.71

47_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 5.73 2.82 -4.78 6.01

47_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 7.93 5.02 -2.59 8.21

47_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 12.21 9.30 1.73 12.50

48_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 6.26 3.35 -4.26 6.54

48_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 8.46 5.55 -2.06 8.74

48_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 11.96 9.05 1.47 12.24

49_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 5.91 3.00 -4.60 6.19

49_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 8.38 5.47 -2.14 8.66

49_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 12.66 9.75 2.18 12.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Verhulstweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Euphrasia 01 1.50 29.42 24.65 21.20 30.13

01_B Euphrasia 01 4.50 30.52 25.75 22.29 31.23

01_C Euphrasia 01 7.50 31.60 26.83 23.37 32.31

02_A Euphrasia 01 1.50 26.06 21.27 17.83 26.76

02_B Euphrasia 01 4.50 27.12 22.34 18.90 27.83

02_C Euphrasia 01 7.50 27.86 23.08 19.64 28.57

03_A Euphrasia 01 1.50 18.59 13.82 10.33 19.28

03_B Euphrasia 01 4.50 19.53 14.76 11.25 20.22

03_C Euphrasia 01 7.50 20.19 15.42 11.92 20.88

04_A Euphrasia 01 1.50 25.00 20.23 16.77 25.71

04_B Euphrasia 01 4.50 26.06 21.29 17.83 26.77

04_C Euphrasia 01 7.50 28.02 23.25 19.79 28.73

05_A Euphrasia 02 1.50 29.78 25.01 21.55 30.49

05_B Euphrasia 02 4.50 31.26 26.49 23.02 31.96

06_A Euphrasia 02 1.50 27.44 22.66 19.21 28.15

06_B Euphrasia 02 4.50 28.65 23.88 20.42 29.36

07_A Euphrasia 02 1.50 16.59 11.82 8.35 17.29

07_B Euphrasia 02 4.50 17.56 12.79 9.32 18.26

08_A Euphrasia 03 1.50 29.20 24.44 20.98 29.91

08_B Euphrasia 03 4.50 30.53 25.76 22.29 31.23

08_C Euphrasia 03 7.50 31.45 26.68 23.21 32.15

09_A Euphrasia 03 1.50 21.51 16.73 13.28 22.22

09_B Euphrasia 03 4.50 22.43 17.65 14.20 23.14

09_C Euphrasia 03 7.50 25.35 20.57 17.12 26.06

10_C Euphrasia 03 7.50 22.77 17.99 14.49 23.45

11_A Euphrasia 03 1.50 16.43 11.66 8.17 17.12

11_B Euphrasia 03 4.50 17.43 12.66 9.16 18.12

11_C Euphrasia 03 7.50 18.36 13.58 10.09 19.05

12_A Euphrasia 03 1.50 12.01 7.25 3.77 12.71

12_B Euphrasia 03 4.50 12.68 7.92 4.44 13.38

12_C Euphrasia 03 7.50 13.20 8.44 4.96 13.90

13_A Euphrasia 03 1.50 22.87 18.11 14.64 23.58

13_B Euphrasia 03 4.50 24.04 19.27 15.80 24.74

13_C Euphrasia 03 7.50 25.04 20.28 16.80 25.74

14_A Euphrasia 03 1.50 24.62 19.86 16.39 25.33

14_B Euphrasia 03 4.50 25.80 21.04 17.57 26.51

14_C Euphrasia 03 7.50 26.85 22.09 18.61 27.55

15_A Euphrasia 04 1.50 24.08 19.31 15.86 24.79

15_B Euphrasia 04 4.50 25.01 20.23 16.78 25.72

16_A Euphrasia 04 1.50 24.53 19.76 16.30 25.24

16_B Euphrasia 04 4.50 25.23 20.45 16.99 25.93

17_A Euphrasia 04 1.50 18.27 13.51 10.00 18.96

17_B Euphrasia 04 4.50 18.91 14.15 10.62 19.59

18_A Euphrasia 05 1.50 28.40 23.64 20.18 29.11

18_B Euphrasia 05 4.50 29.44 24.68 21.22 30.15

18_C Euphrasia 05 7.50 30.20 25.44 21.97 30.91

19_A Euphrasia 05 1.50 23.92 19.15 15.67 24.62

19_B Euphrasia 05 4.50 25.03 20.26 16.78 25.73

19_C Euphrasia 05 7.50 25.89 21.12 17.64 26.59

20_A Euphrasia 05 1.50 15.66 10.90 7.35 16.33

20_B Euphrasia 05 4.50 17.42 12.65 9.10 18.09

20_C Euphrasia 05 7.50 19.56 14.80 11.24 20.23

21_A Euphrasia 05 1.50 24.42 19.66 16.19 25.13

21_B Euphrasia 05 4.50 25.76 20.99 17.51 26.46

21_C Euphrasia 05 7.50 26.60 21.84 18.34 27.30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Verhulstweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Euphrasia 06 1.50 27.14 22.37 18.91 27.85

22_B Euphrasia 06 4.50 28.19 23.42 19.96 28.90

23_A Euphrasia 06 1.50 24.32 19.56 16.10 25.03

23_B Euphrasia 06 4.50 25.41 20.65 17.19 26.12

24_A Euphrasia 06 1.50 15.22 10.46 6.97 15.92

24_B Euphrasia 06 4.50 16.80 12.04 8.55 17.50

25_A Euphrasia 07 1.50 26.72 21.96 18.49 27.43

25_B Euphrasia 07 4.50 27.82 23.05 19.59 28.53

25_C Euphrasia 07 7.50 28.80 24.04 20.57 29.51

26_A Euphrasia 07 1.50 19.93 15.17 11.66 20.62

26_B Euphrasia 07 4.50 21.52 16.76 13.25 22.21

26_C Euphrasia 07 7.50 25.01 20.25 16.75 25.71

27_A Euphrasia 07 1.50 23.51 18.76 15.17 24.17

27_B Euphrasia 07 4.50 24.44 19.69 16.10 25.10

27_C Euphrasia 07 7.50 25.64 20.89 17.30 26.30

28_A Euphrasia 07 1.50 22.37 17.61 14.04 23.04

28_B Euphrasia 07 4.50 23.54 18.78 15.21 24.21

28_C Euphrasia 07 7.50 26.09 21.34 17.76 26.76

29_A Euphrasia 08 1.50 19.78 15.02 11.49 20.46

29_B Euphrasia 08 4.50 21.59 16.83 13.29 22.27

29_C Euphrasia 08 7.50 23.69 18.93 15.39 24.37

30_A Euphrasia 08 1.50 20.59 15.83 12.33 21.29

30_B Euphrasia 08 4.50 21.98 17.22 13.71 22.67

30_C Euphrasia 08 7.50 23.74 18.98 15.45 24.42

31_A Euphrasia 08 1.50 16.12 11.36 7.78 16.78

31_B Euphrasia 08 4.50 17.47 12.71 9.13 18.13

31_C Euphrasia 08 7.50 19.41 14.65 11.07 20.07

32_A Euphrasia 08 1.50 15.66 10.89 7.32 16.32

32_B Euphrasia 08 4.50 16.17 11.41 7.83 16.83

32_C Euphrasia 08 7.50 18.23 13.47 9.88 18.89

33_A Euphrasia 08 1.50 16.55 11.79 8.22 17.22

33_B Euphrasia 08 4.50 17.03 12.27 8.71 17.70

33_C Euphrasia 08 7.50 19.41 14.65 11.08 20.08

34_A Euphrasia 08 1.50 17.09 12.33 8.76 17.76

34_B Euphrasia 08 4.50 17.47 12.71 9.14 18.14

34_C Euphrasia 08 7.50 19.19 14.42 10.86 19.85

35_A Euphrasia 08 1.50 17.20 12.44 8.86 17.86

35_B Euphrasia 08 4.50 17.38 12.61 9.04 18.04

35_C Euphrasia 08 7.50 19.03 14.27 10.70 19.70

36_A Euphrasia 08 1.50 17.62 12.85 9.29 18.28

36_B Euphrasia 08 4.50 18.01 13.25 9.68 18.68

36_C Euphrasia 08 7.50 19.55 14.79 11.23 20.22

37_A Euphrasia 08 1.50 17.60 12.84 9.26 18.26

37_B Euphrasia 08 4.50 18.49 13.73 10.15 19.15

37_C Euphrasia 08 7.50 20.17 15.41 11.83 20.83

38_A Euphrasia 08 1.50 17.13 12.37 8.81 17.80

38_B Euphrasia 08 4.50 18.03 13.26 9.69 18.69

38_C Euphrasia 08 7.50 19.61 14.85 11.28 20.28

39_A Euphrasia 08 1.50 17.51 12.74 9.18 18.17

39_B Euphrasia 08 4.50 18.66 13.90 10.32 19.32

39_C Euphrasia 08 7.50 20.02 15.25 11.68 20.68

40_A Euphrasia 08 1.50 17.39 12.63 9.05 18.05

40_B Euphrasia 08 4.50 19.12 14.36 10.77 19.78

40_C Euphrasia 08 7.50 20.52 15.76 12.18 21.18

41_A Euphrasia 08 1.50 17.41 12.65 9.09 18.08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Verhulstweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_B Euphrasia 08 4.50 18.87 14.10 10.53 19.53

41_C Euphrasia 08 7.50 20.15 15.39 11.81 20.81

42_A Euphrasia 08 1.50 26.36 21.61 18.02 27.02

42_B Euphrasia 08 4.50 27.25 22.50 18.90 27.91

42_C Euphrasia 08 7.50 27.86 23.11 19.52 28.52

43_A Euphrasia 08 1.50 15.35 10.59 7.07 16.04

43_B Euphrasia 08 4.50 17.75 12.98 9.46 18.43

43_C Euphrasia 08 7.50 21.47 16.71 13.18 22.15

44_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 47.79 43.03 39.55 48.49

44_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 49.56 44.80 41.33 50.27

44_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 49.94 45.19 41.70 50.65

45_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 49.35 44.60 41.11 50.06

45_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 51.10 46.35 42.87 51.81

45_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 51.43 46.68 43.19 52.14

46_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 50.29 45.53 42.06 51.00

46_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 51.99 47.24 43.77 52.70

46_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 52.21 47.45 43.98 52.92

47_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 46.64 41.89 38.41 47.35

47_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 48.52 43.77 40.29 49.23

47_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 48.96 44.20 40.72 49.66

48_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 47.92 43.16 39.69 48.63

48_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 49.82 45.06 41.59 50.53

48_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 50.17 45.42 41.94 50.88

49_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 48.71 43.95 40.48 49.42

49_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 50.59 45.83 42.36 51.30

49_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 50.87 46.11 42.64 51.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennemerweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Euphrasia 01 1.50 35.24 30.48 27.04 35.96

01_B Euphrasia 01 4.50 36.26 31.51 28.06 36.98

01_C Euphrasia 01 7.50 37.21 32.46 29.01 37.93

02_A Euphrasia 01 1.50 35.23 30.47 27.02 35.95

02_B Euphrasia 01 4.50 36.19 31.44 27.99 36.91

02_C Euphrasia 01 7.50 37.13 32.37 28.93 37.85

03_A Euphrasia 01 1.50 31.20 26.44 23.00 31.92

03_B Euphrasia 01 4.50 32.07 27.31 23.87 32.79

03_C Euphrasia 01 7.50 33.54 28.79 25.34 34.26

04_A Euphrasia 01 1.50 30.43 25.68 22.23 31.15

04_B Euphrasia 01 4.50 31.61 26.86 23.42 32.34

04_C Euphrasia 01 7.50 33.73 28.97 25.53 34.45

05_A Euphrasia 02 1.50 32.99 28.24 24.79 33.71

05_B Euphrasia 02 4.50 34.14 29.38 25.94 34.86

06_A Euphrasia 02 1.50 34.55 29.79 26.35 35.27

06_B Euphrasia 02 4.50 35.59 30.83 27.39 36.31

07_A Euphrasia 02 1.50 29.91 25.16 21.71 30.63

07_B Euphrasia 02 4.50 32.47 27.71 24.27 33.19

08_A Euphrasia 03 1.50 32.03 27.27 23.83 32.75

08_B Euphrasia 03 4.50 33.03 28.28 24.83 33.75

08_C Euphrasia 03 7.50 33.37 28.62 25.17 34.09

09_A Euphrasia 03 1.50 29.72 24.97 21.52 30.44

09_B Euphrasia 03 4.50 31.98 27.22 23.78 32.70

09_C Euphrasia 03 7.50 33.66 28.90 25.46 34.38

10_C Euphrasia 03 7.50 33.50 28.75 25.30 34.22

11_A Euphrasia 03 1.50 29.35 24.59 21.15 30.07

11_B Euphrasia 03 4.50 30.93 26.18 22.73 31.65

11_C Euphrasia 03 7.50 31.73 26.98 23.53 32.45

12_A Euphrasia 03 1.50 28.50 23.75 20.31 29.23

12_B Euphrasia 03 4.50 29.42 24.66 21.22 30.14

12_C Euphrasia 03 7.50 30.13 25.37 21.93 30.85

13_A Euphrasia 03 1.50 20.57 15.81 12.36 21.29

13_B Euphrasia 03 4.50 22.18 17.42 13.98 22.90

13_C Euphrasia 03 7.50 22.51 17.75 14.31 23.23

14_A Euphrasia 03 1.50 19.88 15.13 11.67 20.60

14_B Euphrasia 03 4.50 21.57 16.81 13.36 22.29

14_C Euphrasia 03 7.50 21.25 16.50 13.05 21.97

15_A Euphrasia 04 1.50 35.07 30.32 26.86 35.79

15_B Euphrasia 04 4.50 35.73 30.98 27.53 36.45

16_A Euphrasia 04 1.50 35.01 30.26 26.81 35.73

16_B Euphrasia 04 4.50 35.73 30.97 27.53 36.45

17_A Euphrasia 04 1.50 31.40 26.64 23.20 32.12

17_B Euphrasia 04 4.50 29.76 25.01 21.57 30.49

18_A Euphrasia 05 1.50 26.94 22.19 18.74 27.66

18_B Euphrasia 05 4.50 28.03 23.29 19.84 28.76

18_C Euphrasia 05 7.50 28.69 23.94 20.50 29.42

19_A Euphrasia 05 1.50 21.44 16.68 13.24 22.16

19_B Euphrasia 05 4.50 22.95 18.20 14.75 23.67

19_C Euphrasia 05 7.50 24.65 19.90 16.45 25.37

20_A Euphrasia 05 1.50 19.48 14.73 11.28 20.20

20_B Euphrasia 05 4.50 21.86 17.10 13.65 22.58

20_C Euphrasia 05 7.50 24.53 19.78 16.33 25.25

21_A Euphrasia 05 1.50 20.81 16.05 12.61 21.53

21_B Euphrasia 05 4.50 25.07 20.31 16.87 25.79

21_C Euphrasia 05 7.50 26.29 21.53 18.08 27.01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennemerweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Euphrasia 06 1.50 28.11 23.36 19.91 28.83

22_B Euphrasia 06 4.50 29.49 24.74 21.30 30.22

23_A Euphrasia 06 1.50 16.88 12.13 8.68 17.60

23_B Euphrasia 06 4.50 19.38 14.62 11.18 20.10

24_A Euphrasia 06 1.50 19.98 15.22 11.78 20.70

24_B Euphrasia 06 4.50 22.11 17.36 13.91 22.83

25_A Euphrasia 07 1.50 27.72 22.97 19.52 28.44

25_B Euphrasia 07 4.50 28.78 24.02 20.58 29.50

25_C Euphrasia 07 7.50 29.31 24.57 21.12 30.04

26_A Euphrasia 07 1.50 21.47 16.71 13.27 22.19

26_B Euphrasia 07 4.50 23.59 18.84 15.39 24.31

26_C Euphrasia 07 7.50 25.68 20.93 17.49 26.41

27_A Euphrasia 07 1.50 17.90 13.14 9.70 18.62

27_B Euphrasia 07 4.50 20.02 15.27 11.82 20.74

27_C Euphrasia 07 7.50 23.19 18.44 14.99 23.91

28_A Euphrasia 07 1.50 7.76 3.00 -0.45 8.48

28_B Euphrasia 07 4.50 10.34 5.59 2.14 11.06

28_C Euphrasia 07 7.50 9.74 4.98 1.54 10.46

29_A Euphrasia 08 1.50 18.36 13.61 10.16 19.08

29_B Euphrasia 08 4.50 20.48 15.72 12.28 21.20

29_C Euphrasia 08 7.50 22.80 18.05 14.60 23.52

30_A Euphrasia 08 1.50 22.19 17.43 13.99 22.91

30_B Euphrasia 08 4.50 24.04 19.28 15.84 24.76

30_C Euphrasia 08 7.50 26.93 22.17 18.73 27.65

31_A Euphrasia 08 1.50 18.68 13.92 10.48 19.40

31_B Euphrasia 08 4.50 20.52 15.76 12.32 21.24

31_C Euphrasia 08 7.50 22.41 17.65 14.21 23.13

32_A Euphrasia 08 1.50 19.28 14.52 11.07 20.00

32_B Euphrasia 08 4.50 21.10 16.34 12.90 21.82

32_C Euphrasia 08 7.50 23.02 18.26 14.82 23.74

33_A Euphrasia 08 1.50 18.56 13.81 10.36 19.28

33_B Euphrasia 08 4.50 20.70 15.94 12.50 21.42

33_C Euphrasia 08 7.50 22.58 17.83 14.38 23.30

34_A Euphrasia 08 1.50 18.23 13.48 10.03 18.95

34_B Euphrasia 08 4.50 20.21 15.46 12.01 20.93

34_C Euphrasia 08 7.50 22.13 17.37 13.93 22.85

35_A Euphrasia 08 1.50 18.93 14.17 10.73 19.65

35_B Euphrasia 08 4.50 20.86 16.10 12.65 21.58

35_C Euphrasia 08 7.50 22.87 18.11 14.67 23.59

36_A Euphrasia 08 1.50 19.04 14.28 10.84 19.76

36_B Euphrasia 08 4.50 20.98 16.22 12.78 21.70

36_C Euphrasia 08 7.50 22.82 18.07 14.62 23.54

37_A Euphrasia 08 1.50 18.80 14.04 10.60 19.52

37_B Euphrasia 08 4.50 20.67 15.92 12.47 21.39

37_C Euphrasia 08 7.50 22.65 17.89 14.45 23.37

38_A Euphrasia 08 1.50 18.88 14.12 10.67 19.60

38_B Euphrasia 08 4.50 20.61 15.85 12.40 21.33

38_C Euphrasia 08 7.50 22.35 17.60 14.15 23.07

39_A Euphrasia 08 1.50 17.80 13.04 9.59 18.52

39_B Euphrasia 08 4.50 19.39 14.62 11.18 20.11

39_C Euphrasia 08 7.50 20.91 16.15 12.70 21.63

40_A Euphrasia 08 1.50 17.19 12.43 8.98 17.91

40_B Euphrasia 08 4.50 19.05 14.29 10.85 19.77

40_C Euphrasia 08 7.50 20.68 15.92 12.47 21.40

41_A Euphrasia 08 1.50 18.95 14.19 10.75 19.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennemerweg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_B Euphrasia 08 4.50 22.19 17.43 13.98 22.91

41_C Euphrasia 08 7.50 26.14 21.38 17.93 26.86

42_A Euphrasia 08 1.50 7.48 2.72 -0.72 8.20

42_B Euphrasia 08 4.50 9.73 4.97 1.53 10.45

42_C Euphrasia 08 7.50 13.58 8.82 5.37 14.30

43_A Euphrasia 08 1.50 17.43 12.67 9.23 18.15

43_B Euphrasia 08 4.50 19.49 14.74 11.29 20.21

43_C Euphrasia 08 7.50 21.99 17.23 13.79 22.71

44_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 25.59 20.84 17.40 26.32

44_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 26.58 21.83 18.38 27.30

44_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 29.12 24.36 20.92 29.84

45_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 24.94 20.19 16.75 25.67

45_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 26.15 21.40 17.95 26.87

45_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 27.98 23.23 19.79 28.71

46_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 22.67 17.91 14.46 23.39

46_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 25.46 20.71 17.27 26.19

46_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 27.05 22.30 18.85 27.77

47_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 23.16 18.41 14.96 23.88

47_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 24.46 19.71 16.27 25.19

47_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 26.62 21.86 18.42 27.34

48_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 24.94 20.18 16.74 25.66

48_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 26.12 21.37 17.93 26.85

48_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 28.71 23.96 20.51 29.43

49_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 24.72 19.97 16.53 25.45

49_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 26.17 21.41 17.97 26.89

49_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 28.42 23.67 20.22 29.14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Krommelaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Euphrasia 01 1.50 24.31 19.52 16.08 25.01

01_B Euphrasia 01 4.50 25.13 20.34 16.89 25.83

01_C Euphrasia 01 7.50 26.82 22.03 18.58 27.52

02_A Euphrasia 01 1.50 8.31 3.51 0.08 9.01

02_B Euphrasia 01 4.50 8.95 4.15 0.71 9.65

02_C Euphrasia 01 7.50 9.09 4.29 0.85 9.79

03_A Euphrasia 01 1.50 7.70 2.90 -0.53 8.40

03_B Euphrasia 01 4.50 9.37 4.58 1.14 10.07

03_C Euphrasia 01 7.50 10.44 5.64 2.20 11.14

04_A Euphrasia 01 1.50 20.17 15.38 11.94 20.87

04_B Euphrasia 01 4.50 21.27 16.49 13.05 21.98

04_C Euphrasia 01 7.50 25.20 20.42 16.98 25.91

05_A Euphrasia 02 1.50 27.53 22.74 19.30 28.23

05_B Euphrasia 02 4.50 28.41 23.62 20.19 29.12

06_A Euphrasia 02 1.50 11.74 6.95 3.51 12.44

06_B Euphrasia 02 4.50 12.28 7.48 4.04 12.98

07_A Euphrasia 02 1.50 5.60 0.80 -2.64 6.30

07_B Euphrasia 02 4.50 7.65 2.85 -0.58 8.35

08_A Euphrasia 03 1.50 27.96 23.17 19.73 28.66

08_B Euphrasia 03 4.50 28.87 24.07 20.63 29.57

08_C Euphrasia 03 7.50 29.59 24.80 21.36 30.29

09_A Euphrasia 03 1.50 9.41 4.62 1.18 10.11

09_B Euphrasia 03 4.50 9.92 5.12 1.68 10.62

09_C Euphrasia 03 7.50 10.36 5.57 2.13 11.06

10_C Euphrasia 03 7.50 16.90 12.11 8.67 17.60

11_A Euphrasia 03 1.50 12.05 7.26 3.82 12.75

11_B Euphrasia 03 4.50 12.59 7.80 4.36 13.29

11_C Euphrasia 03 7.50 13.17 8.38 4.94 13.87

12_A Euphrasia 03 1.50 11.49 6.69 3.25 12.19

12_B Euphrasia 03 4.50 11.98 7.19 3.75 12.68

12_C Euphrasia 03 7.50 12.53 7.74 4.30 13.23

13_A Euphrasia 03 1.50 19.58 14.79 11.35 20.28

13_B Euphrasia 03 4.50 20.46 15.67 12.23 21.16

13_C Euphrasia 03 7.50 21.28 16.49 13.05 21.98

14_A Euphrasia 03 1.50 23.09 18.30 14.86 23.79

14_B Euphrasia 03 4.50 23.97 19.18 15.74 24.67

14_C Euphrasia 03 7.50 24.80 20.01 16.57 25.50

15_A Euphrasia 04 1.50 12.19 7.40 3.97 12.90

15_B Euphrasia 04 4.50 14.38 9.58 6.14 15.08

16_A Euphrasia 04 1.50 17.62 12.83 9.39 18.32

16_B Euphrasia 04 4.50 18.04 13.25 9.81 18.74

17_A Euphrasia 04 1.50 12.67 7.87 4.43 13.37

17_B Euphrasia 04 4.50 13.34 8.55 5.11 14.04

18_A Euphrasia 05 1.50 28.37 23.58 20.15 29.08

18_B Euphrasia 05 4.50 29.29 24.49 21.05 29.99

18_C Euphrasia 05 7.50 30.03 25.24 21.80 30.73

19_A Euphrasia 05 1.50 22.11 17.32 13.88 22.81

19_B Euphrasia 05 4.50 22.98 18.19 14.75 23.68

19_C Euphrasia 05 7.50 23.61 18.83 15.39 24.32

20_A Euphrasia 05 1.50 14.07 9.28 5.84 14.77

20_B Euphrasia 05 4.50 15.40 10.60 7.16 16.10

20_C Euphrasia 05 7.50 17.15 12.36 8.92 17.85

21_A Euphrasia 05 1.50 26.58 21.79 18.35 27.28

21_B Euphrasia 05 4.50 27.53 22.74 19.30 28.23

21_C Euphrasia 05 7.50 28.41 23.62 20.18 29.11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Krommelaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Euphrasia 06 1.50 28.85 24.07 20.63 29.56

22_B Euphrasia 06 4.50 29.80 25.01 21.57 30.50

23_A Euphrasia 06 1.50 24.00 19.21 15.77 24.70

23_B Euphrasia 06 4.50 24.84 20.05 16.62 25.55

24_A Euphrasia 06 1.50 14.96 10.16 6.72 15.66

24_B Euphrasia 06 4.50 16.15 11.35 7.91 16.85

25_A Euphrasia 07 1.50 28.90 24.11 20.68 29.61

25_B Euphrasia 07 4.50 29.88 25.09 21.64 30.58

25_C Euphrasia 07 7.50 30.64 25.84 22.40 31.34

26_A Euphrasia 07 1.50 15.83 11.04 7.60 16.53

26_B Euphrasia 07 4.50 17.48 12.69 9.25 18.18

26_C Euphrasia 07 7.50 23.24 18.45 15.00 23.94

27_A Euphrasia 07 1.50 9.95 5.16 1.72 10.65

27_B Euphrasia 07 4.50 12.06 7.26 3.82 12.76

27_C Euphrasia 07 7.50 15.15 10.35 6.92 15.85

28_A Euphrasia 07 1.50 21.08 16.29 12.85 21.78

28_B Euphrasia 07 4.50 22.19 17.39 13.95 22.89

28_C Euphrasia 07 7.50 23.04 18.25 14.81 23.74

29_A Euphrasia 08 1.50 19.49 14.71 11.27 20.20

29_B Euphrasia 08 4.50 20.45 15.66 12.22 21.15

29_C Euphrasia 08 7.50 21.48 16.68 13.24 22.18

30_A Euphrasia 08 1.50 20.70 15.91 12.47 21.40

30_B Euphrasia 08 4.50 21.44 16.65 13.21 22.14

30_C Euphrasia 08 7.50 22.07 17.27 13.83 22.77

31_A Euphrasia 08 1.50 6.73 1.92 -1.51 7.43

31_B Euphrasia 08 4.50 7.89 3.09 -0.34 8.59

31_C Euphrasia 08 7.50 10.00 5.21 1.77 10.70

32_A Euphrasia 08 1.50 6.30 1.50 -1.93 7.00

32_B Euphrasia 08 4.50 7.45 2.64 -0.79 8.15

32_C Euphrasia 08 7.50 8.51 3.71 0.27 9.21

33_A Euphrasia 08 1.50 6.22 1.43 -2.01 6.92

33_B Euphrasia 08 4.50 7.51 2.72 -0.72 8.21

33_C Euphrasia 08 7.50 9.92 5.13 1.69 10.62

34_A Euphrasia 08 1.50 7.49 2.68 -0.75 8.19

34_B Euphrasia 08 4.50 7.99 3.20 -0.24 8.69

34_C Euphrasia 08 7.50 10.20 5.40 1.97 10.90

35_A Euphrasia 08 1.50 7.33 2.53 -0.90 8.03

35_B Euphrasia 08 4.50 6.73 1.93 -1.51 7.43

35_C Euphrasia 08 7.50 9.16 4.36 0.92 9.86

36_A Euphrasia 08 1.50 8.84 4.04 0.60 9.54

36_B Euphrasia 08 4.50 8.41 3.61 0.18 9.11

36_C Euphrasia 08 7.50 10.27 5.48 2.04 10.97

37_A Euphrasia 08 1.50 7.88 3.09 -0.34 8.59

37_B Euphrasia 08 4.50 7.47 2.67 -0.77 8.17

37_C Euphrasia 08 7.50 9.48 4.69 1.25 10.18

38_A Euphrasia 08 1.50 7.66 2.87 -0.56 8.37

38_B Euphrasia 08 4.50 8.02 3.22 -0.21 8.72

38_C Euphrasia 08 7.50 9.79 5.00 1.56 10.49

39_A Euphrasia 08 1.50 8.15 3.36 -0.08 8.85

39_B Euphrasia 08 4.50 8.81 4.01 0.58 9.51

39_C Euphrasia 08 7.50 10.26 5.46 2.02 10.96

40_A Euphrasia 08 1.50 6.84 2.05 -1.39 7.54

40_B Euphrasia 08 4.50 8.26 3.46 0.03 8.96

40_C Euphrasia 08 7.50 9.65 4.85 1.41 10.35

41_A Euphrasia 08 1.50 6.74 1.95 -1.49 7.44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Krommelaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_B Euphrasia 08 4.50 7.92 3.12 -0.31 8.62

41_C Euphrasia 08 7.50 9.09 4.28 0.85 9.79

42_A Euphrasia 08 1.50 21.90 17.11 13.67 22.60

42_B Euphrasia 08 4.50 22.88 18.09 14.65 23.58

42_C Euphrasia 08 7.50 23.38 18.59 15.15 24.08

43_A Euphrasia 08 1.50 10.15 5.35 1.91 10.85

43_B Euphrasia 08 4.50 12.43 7.64 4.20 13.13

43_C Euphrasia 08 7.50 16.34 11.55 8.11 17.04

44_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 57.75 52.96 49.51 58.45

44_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 56.45 51.66 48.22 57.15

44_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 54.86 50.07 46.63 55.56

45_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 57.35 52.56 49.11 58.05

45_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 56.22 51.43 47.98 56.92

45_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 54.67 49.88 46.44 55.37

46_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 57.37 52.58 49.13 58.07

46_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 56.15 51.36 47.92 56.85

46_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 54.57 49.78 46.33 55.27

47_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 52.24 47.45 44.00 52.94

47_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 52.32 47.53 44.08 53.02

47_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 51.72 46.93 43.49 52.42

48_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 51.99 47.19 43.75 52.69

48_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 52.07 47.27 43.83 52.77

48_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 51.49 46.70 43.25 52.19

49_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 51.86 47.07 43.63 52.56

49_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 51.96 47.17 43.73 52.66

49_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 51.39 46.59 43.15 52.09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Krullenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Euphrasia 01 1.50 4.65 -0.14 -3.58 5.35

01_B Euphrasia 01 4.50 5.32 0.54 -2.90 6.03

01_C Euphrasia 01 7.50 1.41 -3.37 -6.82 2.12

02_A Euphrasia 01 1.50 21.38 16.59 13.15 22.08

02_B Euphrasia 01 4.50 22.41 17.63 14.19 23.12

02_C Euphrasia 01 7.50 23.21 18.43 14.98 23.92

03_A Euphrasia 01 1.50 21.61 16.83 13.39 22.32

03_B Euphrasia 01 4.50 22.56 17.78 14.34 23.27

03_C Euphrasia 01 7.50 23.41 18.63 15.19 24.12

04_A Euphrasia 01 1.50 15.64 10.85 7.41 16.34

04_B Euphrasia 01 4.50 16.02 11.24 7.79 16.73

04_C Euphrasia 01 7.50 16.86 12.08 8.64 17.57

05_A Euphrasia 02 1.50 -6.96 -11.75 -15.19 -6.26

05_B Euphrasia 02 4.50 -4.80 -9.59 -13.02 -4.09

06_A Euphrasia 02 1.50 16.97 12.19 8.74 17.68

06_B Euphrasia 02 4.50 17.66 12.88 9.44 18.37

07_A Euphrasia 02 1.50 17.91 13.13 9.69 18.62

07_B Euphrasia 02 4.50 18.45 13.67 10.23 19.16

08_A Euphrasia 03 1.50 -7.12 -11.91 -15.34 -6.41

08_B Euphrasia 03 4.50 -3.65 -8.44 -11.88 -2.95

08_C Euphrasia 03 7.50 -2.78 -7.56 -11.00 -2.07

09_A Euphrasia 03 1.50 19.96 15.17 11.73 20.66

09_B Euphrasia 03 4.50 20.32 15.54 12.09 21.03

09_C Euphrasia 03 7.50 20.92 16.14 12.70 21.63

10_C Euphrasia 03 7.50 19.99 15.21 11.76 20.70

11_A Euphrasia 03 1.50 19.91 15.13 11.69 20.62

11_B Euphrasia 03 4.50 20.60 15.82 12.38 21.31

11_C Euphrasia 03 7.50 21.32 16.54 13.09 22.03

12_A Euphrasia 03 1.50 19.13 14.35 10.91 19.84

12_B Euphrasia 03 4.50 19.13 14.35 10.91 19.84

12_C Euphrasia 03 7.50 19.81 15.03 11.59 20.52

13_A Euphrasia 03 1.50 14.13 9.35 5.90 14.84

13_B Euphrasia 03 4.50 14.48 9.70 6.26 15.19

13_C Euphrasia 03 7.50 15.07 10.29 6.84 15.78

14_A Euphrasia 03 1.50 -1.18 -5.97 -9.41 -0.48

14_B Euphrasia 03 4.50 0.48 -4.31 -7.75 1.18

14_C Euphrasia 03 7.50 1.76 -3.03 -6.47 2.46

15_A Euphrasia 04 1.50 9.18 4.40 0.96 9.89

15_B Euphrasia 04 4.50 9.86 5.08 1.64 10.57

16_A Euphrasia 04 1.50 21.46 16.68 13.24 22.17

16_B Euphrasia 04 4.50 22.34 17.56 14.12 23.05

17_A Euphrasia 04 1.50 19.16 14.38 10.94 19.87

17_B Euphrasia 04 4.50 20.04 15.26 11.82 20.75

18_A Euphrasia 05 1.50 -5.99 -10.78 -14.22 -5.29

18_B Euphrasia 05 4.50 -4.17 -8.96 -12.39 -3.46

18_C Euphrasia 05 7.50 -2.97 -7.75 -11.19 -2.26

19_A Euphrasia 05 1.50 3.57 -1.22 -4.66 4.27

19_B Euphrasia 05 4.50 5.42 0.63 -2.81 6.12

19_C Euphrasia 05 7.50 8.22 3.43 -0.01 8.92

20_A Euphrasia 05 1.50 5.78 0.99 -2.45 6.48

20_B Euphrasia 05 4.50 7.40 2.61 -0.83 8.10

20_C Euphrasia 05 7.50 9.12 4.33 0.90 9.83

21_A Euphrasia 05 1.50 3.33 -1.47 -4.91 4.03

21_B Euphrasia 05 4.50 5.53 0.74 -2.70 6.23

21_C Euphrasia 05 7.50 5.80 1.02 -2.42 6.51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Krullenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Euphrasia 06 1.50 -3.70 -8.49 -11.93 -3.00

22_B Euphrasia 06 4.50 -1.23 -6.02 -9.46 -0.53

23_A Euphrasia 06 1.50 1.79 -3.00 -6.44 2.49

23_B Euphrasia 06 4.50 3.68 -1.11 -4.55 4.38

24_A Euphrasia 06 1.50 6.13 1.34 -2.10 6.83

24_B Euphrasia 06 4.50 7.81 3.02 -0.42 8.51

25_A Euphrasia 07 1.50 -3.83 -8.62 -12.05 -3.12

25_B Euphrasia 07 4.50 -1.61 -6.40 -9.84 -0.91

25_C Euphrasia 07 7.50 3.68 -1.10 -4.54 4.39

26_A Euphrasia 07 1.50 4.79 0.00 -3.44 5.49

26_B Euphrasia 07 4.50 6.41 1.61 -1.83 7.11

26_C Euphrasia 07 7.50 7.61 2.82 -0.62 8.31

27_A Euphrasia 07 1.50 2.23 -2.56 -6.00 2.93

27_B Euphrasia 07 4.50 4.44 -0.36 -3.80 5.14

27_C Euphrasia 07 7.50 6.42 1.63 -1.81 7.12

28_A Euphrasia 07 1.50 -10.17 -14.96 -18.40 -9.47

28_B Euphrasia 07 4.50 -8.13 -12.93 -16.37 -7.43

28_C Euphrasia 07 7.50 -7.82 -12.61 -16.05 -7.12

29_A Euphrasia 08 1.50 -2.25 -7.04 -10.48 -1.55

29_B Euphrasia 08 4.50 -0.33 -5.12 -8.55 0.38

29_C Euphrasia 08 7.50 2.51 -2.27 -5.71 3.22

30_A Euphrasia 08 1.50 16.66 11.88 8.43 17.37

30_B Euphrasia 08 4.50 17.16 12.38 8.94 17.87

30_C Euphrasia 08 7.50 18.28 13.50 10.06 18.99

31_A Euphrasia 08 1.50 14.63 9.84 6.40 15.33

31_B Euphrasia 08 4.50 15.14 10.36 6.91 15.85

31_C Euphrasia 08 7.50 15.83 11.05 7.61 16.54

32_A Euphrasia 08 1.50 14.33 9.55 6.11 15.04

32_B Euphrasia 08 4.50 14.86 10.08 6.64 15.57

32_C Euphrasia 08 7.50 15.50 10.72 7.28 16.21

33_A Euphrasia 08 1.50 14.04 9.26 5.82 14.75

33_B Euphrasia 08 4.50 14.59 9.81 6.36 15.30

33_C Euphrasia 08 7.50 15.19 10.41 6.97 15.90

34_A Euphrasia 08 1.50 13.86 9.08 5.63 14.57

34_B Euphrasia 08 4.50 14.35 9.57 6.13 15.06

34_C Euphrasia 08 7.50 14.91 10.12 6.68 15.61

35_A Euphrasia 08 1.50 12.21 7.43 3.99 12.92

35_B Euphrasia 08 4.50 12.79 8.01 4.56 13.50

35_C Euphrasia 08 7.50 13.40 8.61 5.17 14.10

36_A Euphrasia 08 1.50 11.67 6.89 3.45 12.38

36_B Euphrasia 08 4.50 13.10 8.32 4.87 13.81

36_C Euphrasia 08 7.50 13.71 8.93 5.49 14.42

37_A Euphrasia 08 1.50 12.22 7.43 3.99 12.92

37_B Euphrasia 08 4.50 12.75 7.96 4.52 13.45

37_C Euphrasia 08 7.50 13.16 8.37 4.93 13.86

38_A Euphrasia 08 1.50 14.27 9.49 6.05 14.98

38_B Euphrasia 08 4.50 14.97 10.19 6.75 15.68

38_C Euphrasia 08 7.50 15.27 10.49 7.05 15.98

39_A Euphrasia 08 1.50 14.99 10.21 6.77 15.70

39_B Euphrasia 08 4.50 15.40 10.62 7.18 16.11

39_C Euphrasia 08 7.50 15.57 10.79 7.35 16.28

40_A Euphrasia 08 1.50 14.64 9.86 6.42 15.35

40_B Euphrasia 08 4.50 15.10 10.32 6.88 15.81

40_C Euphrasia 08 7.50 15.25 10.47 7.03 15.96

41_A Euphrasia 08 1.50 14.97 10.19 6.75 15.68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Krullenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_B Euphrasia 08 4.50 15.72 10.93 7.49 16.42

41_C Euphrasia 08 7.50 15.96 11.18 7.74 16.67

42_A Euphrasia 08 1.50 -18.18 -22.97 -26.40 -17.47

42_B Euphrasia 08 4.50 -16.96 -21.76 -25.20 -16.26

42_C Euphrasia 08 7.50 -16.63 -21.42 -24.86 -15.93

43_A Euphrasia 08 1.50 1.05 -3.73 -7.17 1.76

43_B Euphrasia 08 4.50 3.10 -1.68 -5.12 3.81

43_C Euphrasia 08 7.50 4.90 0.12 -3.33 5.61

44_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 -0.18 -4.98 -8.41 0.52

44_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 1.99 -2.80 -6.24 2.69

44_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 4.73 -0.06 -3.50 5.43

45_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 0.13 -4.66 -8.10 0.83

45_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 2.07 -2.72 -6.16 2.77

45_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 3.59 -1.20 -4.64 4.29

46_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 -0.57 -5.37 -8.81 0.13

46_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 1.68 -3.11 -6.55 2.38

46_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 5.54 0.76 -2.68 6.25

47_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 -1.00 -5.80 -9.24 -0.30

47_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 0.56 -4.23 -7.67 1.26

47_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 4.17 -0.61 -4.05 4.88

48_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 -0.32 -5.11 -8.54 0.39

48_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 1.58 -3.22 -6.66 2.28

48_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 4.91 0.12 -3.32 5.61

49_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 -0.67 -5.46 -8.89 0.04

49_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 1.45 -3.34 -6.78 2.15

49_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 5.23 0.44 -3.00 5.93
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leonard Springerhof
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Euphrasia 01 1.50 6.59 1.82 -1.79 7.23

01_B Euphrasia 01 4.50 9.73 4.96 1.35 10.37

01_C Euphrasia 01 7.50 18.58 13.82 10.22 19.23

02_A Euphrasia 01 1.50 -5.70 -10.48 -14.09 -5.06

02_B Euphrasia 01 4.50 -4.46 -9.24 -12.86 -3.83

02_C Euphrasia 01 7.50 -3.50 -8.28 -11.90 -2.87

03_A Euphrasia 01 1.50 3.65 -1.13 -4.74 4.29

03_B Euphrasia 01 4.50 5.00 0.22 -3.40 5.63

03_C Euphrasia 01 7.50 6.96 2.19 -1.43 7.60

04_A Euphrasia 01 1.50 6.92 2.14 -1.46 7.56

04_B Euphrasia 01 4.50 9.12 4.35 0.74 9.76

04_C Euphrasia 01 7.50 15.33 10.57 6.96 15.98

05_A Euphrasia 02 1.50 21.42 16.67 13.06 22.08

05_B Euphrasia 02 4.50 22.62 17.86 14.27 23.28

06_A Euphrasia 02 1.50 -6.67 -11.45 -15.06 -6.03

06_B Euphrasia 02 4.50 -5.44 -10.21 -13.83 -4.80

07_A Euphrasia 02 1.50 -4.41 -9.19 -12.80 -3.77

07_B Euphrasia 02 4.50 -2.09 -6.87 -10.49 -1.46

08_A Euphrasia 03 1.50 22.33 17.58 13.97 22.99

08_B Euphrasia 03 4.50 23.39 18.63 15.02 24.04

08_C Euphrasia 03 7.50 24.20 19.44 15.84 24.85

09_A Euphrasia 03 1.50 -2.71 -7.48 -11.09 -2.07

09_B Euphrasia 03 4.50 -1.26 -6.04 -9.66 -0.63

09_C Euphrasia 03 7.50 -0.33 -5.10 -8.72 0.31

10_C Euphrasia 03 7.50 4.62 -0.16 -3.78 5.25

11_A Euphrasia 03 1.50 1.79 -2.99 -6.61 2.42

11_B Euphrasia 03 4.50 2.99 -1.79 -5.41 3.62

11_C Euphrasia 03 7.50 4.18 -0.60 -4.22 4.81

12_A Euphrasia 03 1.50 0.53 -4.24 -7.85 1.17

12_B Euphrasia 03 4.50 1.69 -3.08 -6.71 2.33

12_C Euphrasia 03 7.50 2.89 -1.89 -5.51 3.52

13_A Euphrasia 03 1.50 5.88 1.10 -2.51 6.52

13_B Euphrasia 03 4.50 7.53 2.76 -0.86 8.17

13_C Euphrasia 03 7.50 10.16 5.39 1.77 10.80

14_A Euphrasia 03 1.50 7.44 2.67 -0.94 8.08

14_B Euphrasia 03 4.50 9.32 4.55 0.93 9.96

14_C Euphrasia 03 7.50 12.13 7.36 3.74 12.77

15_A Euphrasia 04 1.50 2.97 -1.81 -5.41 3.61

15_B Euphrasia 04 4.50 4.92 0.15 -3.47 5.56

16_A Euphrasia 04 1.50 3.18 -1.59 -5.21 3.82

16_B Euphrasia 04 4.50 4.49 -0.29 -3.91 5.12

17_A Euphrasia 04 1.50 2.58 -2.19 -5.80 3.22

17_B Euphrasia 04 4.50 3.94 -0.83 -4.45 4.58

18_A Euphrasia 05 1.50 23.13 18.37 14.77 23.78

18_B Euphrasia 05 4.50 24.32 19.56 15.95 24.97

18_C Euphrasia 05 7.50 25.26 20.50 16.89 25.91

19_A Euphrasia 05 1.50 19.77 15.02 11.41 20.43

19_B Euphrasia 05 4.50 20.76 16.00 12.40 21.41

19_C Euphrasia 05 7.50 21.55 16.79 13.18 22.20

20_A Euphrasia 05 1.50 10.47 5.71 2.10 11.12

20_B Euphrasia 05 4.50 11.64 6.87 3.27 12.29

20_C Euphrasia 05 7.50 12.78 8.02 4.41 13.43

21_A Euphrasia 05 1.50 23.59 18.84 15.23 24.25

21_B Euphrasia 05 4.50 24.82 20.07 16.46 25.48

21_C Euphrasia 05 7.50 26.04 21.28 17.67 26.69
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leonard Springerhof
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Euphrasia 06 1.50 24.53 19.78 16.18 25.19

22_B Euphrasia 06 4.50 25.83 21.07 17.47 26.48

23_A Euphrasia 06 1.50 1.13 -3.65 -7.25 1.77

23_B Euphrasia 06 4.50 2.52 -2.26 -5.87 3.16

24_A Euphrasia 06 1.50 3.52 -1.26 -4.86 4.16

24_B Euphrasia 06 4.50 5.27 0.50 -3.11 5.91

25_A Euphrasia 07 1.50 24.68 19.93 16.32 25.34

25_B Euphrasia 07 4.50 25.99 21.23 17.62 26.64

25_C Euphrasia 07 7.50 26.99 22.23 18.62 27.64

26_A Euphrasia 07 1.50 4.11 -0.66 -4.27 4.75

26_B Euphrasia 07 4.50 5.62 0.85 -2.77 6.26

26_C Euphrasia 07 7.50 10.37 5.61 1.99 11.02

27_A Euphrasia 07 1.50 4.40 -0.37 -3.98 5.04

27_B Euphrasia 07 4.50 6.11 1.33 -2.28 6.75

27_C Euphrasia 07 7.50 8.92 4.15 0.53 9.56

28_A Euphrasia 07 1.50 21.49 16.73 13.13 22.14

28_B Euphrasia 07 4.50 22.68 17.92 14.31 23.33

28_C Euphrasia 07 7.50 23.59 18.83 15.22 24.24

29_A Euphrasia 08 1.50 8.82 4.04 0.44 9.46

29_B Euphrasia 08 4.50 10.46 5.69 2.07 11.10

29_C Euphrasia 08 7.50 12.83 8.06 4.44 13.47

30_A Euphrasia 08 1.50 5.87 1.09 -2.51 6.51

30_B Euphrasia 08 4.50 7.29 2.51 -1.10 7.93

30_C Euphrasia 08 7.50 9.40 4.63 1.01 10.04

31_A Euphrasia 08 1.50 0.85 -3.93 -7.54 1.49

31_B Euphrasia 08 4.50 1.80 -2.97 -6.60 2.44

31_C Euphrasia 08 7.50 2.75 -2.03 -5.65 3.38

32_A Euphrasia 08 1.50 -0.01 -4.78 -8.40 0.63

32_B Euphrasia 08 4.50 1.06 -3.72 -7.33 1.70

32_C Euphrasia 08 7.50 2.00 -2.78 -6.39 2.64

33_A Euphrasia 08 1.50 0.90 -3.88 -7.48 1.54

33_B Euphrasia 08 4.50 1.68 -3.10 -6.72 2.31

33_C Euphrasia 08 7.50 2.67 -2.10 -5.72 3.31

34_A Euphrasia 08 1.50 1.75 -3.02 -6.63 2.39

34_B Euphrasia 08 4.50 2.13 -2.64 -6.26 2.77

34_C Euphrasia 08 7.50 3.12 -1.66 -5.28 3.75

35_A Euphrasia 08 1.50 0.80 -3.97 -7.58 1.44

35_B Euphrasia 08 4.50 -0.05 -4.83 -8.45 0.58

35_C Euphrasia 08 7.50 0.80 -3.98 -7.61 1.43

36_A Euphrasia 08 1.50 2.37 -2.40 -6.01 3.01

36_B Euphrasia 08 4.50 2.40 -2.38 -5.99 3.04

36_C Euphrasia 08 7.50 3.31 -1.46 -5.09 3.95

37_A Euphrasia 08 1.50 0.89 -3.88 -7.49 1.53

37_B Euphrasia 08 4.50 1.17 -3.61 -7.22 1.81

37_C Euphrasia 08 7.50 2.07 -2.70 -6.33 2.71

38_A Euphrasia 08 1.50 1.16 -3.62 -7.23 1.80

38_B Euphrasia 08 4.50 1.26 -3.52 -7.14 1.89

38_C Euphrasia 08 7.50 2.15 -2.63 -6.25 2.78

39_A Euphrasia 08 1.50 2.41 -2.37 -5.97 3.05

39_B Euphrasia 08 4.50 2.82 -1.96 -5.57 3.46

39_C Euphrasia 08 7.50 3.67 -1.11 -4.73 4.30

40_A Euphrasia 08 1.50 1.13 -3.64 -7.25 1.77

40_B Euphrasia 08 4.50 2.08 -2.70 -6.32 2.71

40_C Euphrasia 08 7.50 3.06 -1.72 -5.34 3.69

41_A Euphrasia 08 1.50 1.40 -3.38 -6.98 2.04
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL D2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leonard Springerhof
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

41_B Euphrasia 08 4.50 1.76 -3.02 -6.63 2.40

41_C Euphrasia 08 7.50 2.79 -1.99 -5.61 3.42

42_A Euphrasia 08 1.50 18.19 13.44 9.83 18.85

42_B Euphrasia 08 4.50 19.21 14.45 10.85 19.86

42_C Euphrasia 08 7.50 20.00 15.24 11.63 20.65

43_A Euphrasia 08 1.50 5.93 1.15 -2.45 6.57

43_B Euphrasia 08 4.50 8.18 3.40 -0.21 8.82

43_C Euphrasia 08 7.50 11.36 6.58 2.96 11.99

44_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 26.99 22.23 18.62 27.64

44_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 28.65 23.89 20.28 29.30

44_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 29.85 25.09 21.48 30.50

45_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 24.90 20.14 16.54 25.55

45_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 26.97 22.21 18.60 27.62

45_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 28.40 23.64 20.02 29.05

46_A Krommelaan 4 - 0m 1.50 23.30 18.54 14.93 23.95

46_B Krommelaan 4 - 0m 4.50 25.71 20.96 17.35 26.37

46_C Krommelaan 4 - 0m 7.50 27.30 22.54 18.93 27.95

47_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 27.05 22.30 18.69 27.71

47_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 28.58 23.82 20.22 29.23

47_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 29.69 24.93 21.31 30.34

48_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 26.71 21.95 18.35 27.36

48_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 28.19 23.43 19.82 28.84

48_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 29.34 24.59 20.97 29.99

49_A Krommelaan 4 - 5m 1.50 24.59 19.84 16.23 25.25

49_B Krommelaan 4 - 5m 4.50 26.54 21.78 18.17 27.19

49_C Krommelaan 4 - 5m 7.50 27.94 23.18 19.57 28.59
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer
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01-04 Euphrasia 01 1.5 35.96 -- 35.96 5.35 -- 5.35 28.80 -- 28.80 30.13 -- 30.13 25.01 -- 25.01 7.23 -- 7.23

01-04 Euphrasia 01 4.5 36.98 -- 36.98 6.03 -- 6.03 30.28 -- 30.28 31.23 -- 31.23 25.83 -- 25.83 10.37 -- 10.37

01-04 Euphrasia 01 7.5 37.93 -- 37.93 2.12 -- 2.12 31.35 -- 31.35 32.31 -- 32.31 27.52 -- 27.52 19.23 -- 19.23

01-04 Euphrasia 01 1.5 35.95 -- 35.95 22.08 -- 22.08 36.36 -- 36.36 26.76 -- 26.76 9.01 -- 9.01 -5.06 -- -5.06

01-04 Euphrasia 01 4.5 36.91 -- 36.91 23.12 -- 23.12 38.40 -- 38.40 27.83 -- 27.83 9.65 -- 9.65 -3.83 -- -3.83

01-04 Euphrasia 01 7.5 37.85 -- 37.85 23.92 -- 23.92 38.82 -- 38.82 28.57 -- 28.57 9.79 -- 9.79 -2.87 -- -2.87

01-04 Euphrasia 01 1.5 31.92 -- 31.92 22.32 -- 22.32 36.41 -- 36.41 19.28 -- 19.28 8.40 -- 8.40 4.29 -- 4.29

01-04 Euphrasia 01 4.5 32.79 -- 32.79 23.27 -- 23.27 38.21 -- 38.21 20.22 -- 20.22 10.07 -- 10.07 5.63 -- 5.63

01-04 Euphrasia 01 7.5 34.26 -- 34.26 24.12 -- 24.12 38.75 -- 38.75 20.88 -- 20.88 11.14 -- 11.14 7.60 -- 7.60

01-04 Euphrasia 01 1.5 31.15 -- 31.15 16.34 -- 16.34 29.96 -- 29.96 25.71 -- 25.71 20.87 -- 20.87 7.56 -- 7.56

01-04 Euphrasia 01 4.5 32.34 -- 32.34 16.73 -- 16.73 30.83 -- 30.83 26.77 -- 26.77 21.98 -- 21.98 9.76 -- 9.76

01-04 Euphrasia 01 7.5 34.45 -- 34.45 17.57 -- 17.57 31.79 -- 31.79 28.73 -- 28.73 25.91 -- 25.91 15.98 -- 15.98

05-07 Euphrasia 02 1.5 33.71 -- 33.71 -6.26 -- -6.26 21.09 -- 21.09 30.49 -- 30.49 28.23 -- 28.23 22.08 -- 22.08

05-07 Euphrasia 02 4.5 34.86 -- 34.86 -4.09 -- -4.09 22.20 -- 22.20 31.96 -- 31.96 29.12 -- 29.12 23.28 -- 23.28

05-07 Euphrasia 02 1.5 35.27 -- 35.27 17.68 -- 17.68 32.05 -- 32.05 28.15 -- 28.15 12.44 -- 12.44 -6.03 -- -6.03

05-07 Euphrasia 02 4.5 36.31 -- 36.31 18.37 -- 18.37 33.37 -- 33.37 29.36 -- 29.36 12.98 -- 12.98 -4.80 -- -4.80

05-07 Euphrasia 02 1.5 30.63 -- 30.63 18.62 -- 18.62 33.03 -- 33.03 17.29 -- 17.29 6.30 -- 6.30 -3.77 -- -3.77

05-07 Euphrasia 02 4.5 33.19 -- 33.19 19.16 -- 19.16 34.35 -- 34.35 18.26 -- 18.26 8.35 -- 8.35 -1.46 -- -1.46

08-14 Euphrasia 03 1.5 32.75 -- 32.75 -6.41 -- -6.41 20.01 -- 20.01 29.91 -- 29.91 28.66 -- 28.66 22.99 -- 22.99

08-14 Euphrasia 03 4.5 33.75 -- 33.75 -2.95 -- -2.95 21.04 -- 21.04 31.23 -- 31.23 29.57 -- 29.57 24.04 -- 24.04

08-14 Euphrasia 03 7.5 34.09 -- 34.09 -2.07 -- -2.07 21.64 -- 21.64 32.15 -- 32.15 30.29 -- 30.29 24.85 -- 24.85

08-14 Euphrasia 03 1.5 30.44 -- 30.44 20.66 -- 20.66 32.86 -- 32.86 22.22 -- 22.22 10.11 -- 10.11 -2.07 -- -2.07

08-14 Euphrasia 03 4.5 32.70 -- 32.70 21.03 -- 21.03 34.41 -- 34.41 23.14 -- 23.14 10.62 -- 10.62 -0.63 -- -0.63

08-14 Euphrasia 03 7.5 34.38 -- 34.38 21.63 -- 21.63 35.63 -- 35.63 26.06 -- 26.06 11.06 -- 11.06 0.31 -- 0.31

08-14 Euphrasia 03 7.5 34.22 -- 34.22 20.70 -- 20.70 33.04 -- 33.04 23.45 -- 23.45 17.60 -- 17.60 5.25 -- 5.25

08-14 Euphrasia 03 1.5 30.07 -- 30.07 20.62 -- 20.62 34.60 -- 34.60 17.12 -- 17.12 12.75 -- 12.75 2.42 -- 2.42

08-14 Euphrasia 03 4.5 31.65 -- 31.65 21.31 -- 21.31 36.33 -- 36.33 18.12 -- 18.12 13.29 -- 13.29 3.62 -- 3.62

08-14 Euphrasia 03 7.5 32.45 -- 32.45 22.03 -- 22.03 37.10 -- 37.10 19.05 -- 19.05 13.87 -- 13.87 4.81 -- 4.81

08-14 Euphrasia 03 1.5 29.23 -- 29.23 19.84 -- 19.84 33.40 -- 33.40 12.71 -- 12.71 12.19 -- 12.19 1.17 -- 1.17

08-14 Euphrasia 03 4.5 30.14 -- 30.14 19.84 -- 19.84 35.00 -- 35.00 13.38 -- 13.38 12.68 -- 12.68 2.33 -- 2.33

08-14 Euphrasia 03 7.5 30.85 -- 30.85 20.52 -- 20.52 35.94 -- 35.94 13.90 -- 13.90 13.23 -- 13.23 3.52 -- 3.52

08-14 Euphrasia 03 1.5 21.29 -- 21.29 14.84 -- 14.84 25.01 -- 25.01 23.58 -- 23.58 20.28 -- 20.28 6.52 -- 6.52

08-14 Euphrasia 03 4.5 22.90 -- 22.90 15.19 -- 15.19 26.50 -- 26.50 24.74 -- 24.74 21.16 -- 21.16 8.17 -- 8.17

08-14 Euphrasia 03 7.5 23.23 -- 23.23 15.78 -- 15.78 27.71 -- 27.71 25.74 -- 25.74 21.98 -- 21.98 10.80 -- 10.80

08-14 Euphrasia 03 1.5 20.60 -- 20.60 -0.48 -- -0.48 10.90 -- 10.90 25.33 -- 25.33 23.79 -- 23.79 8.08 -- 8.08

08-14 Euphrasia 03 4.5 22.29 -- 22.29 1.18 -- 1.18 12.38 -- 12.38 26.51 -- 26.51 24.67 -- 24.67 9.96 -- 9.96

08-14 Euphrasia 03 7.5 21.97 -- 21.97 2.46 -- 2.46 12.79 -- 12.79 27.55 -- 27.55 25.50 -- 25.50 12.77 -- 12.77

15-17 Euphrasia 04 1.5 35.79 -- 35.79 9.89 -- 9.89 33.17 -- 33.17 24.79 -- 24.79 12.90 -- 12.90 3.61 -- 3.61

15-17 Euphrasia 04 4.5 36.45 -- 36.45 10.57 -- 10.57 34.53 -- 34.53 25.72 -- 25.72 15.08 -- 15.08 5.56 -- 5.56

excl. aftrek [dB]

Kennemerweg Krullenlaan Dennenweg Johan Verhulstweg

Leonard 

SpringerhofKrommelaan
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Kennemerweg Krullenlaan Dennenweg Johan Verhulstweg

Leonard 
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15-17 Euphrasia 04 1.5 35.73 -- 35.73 22.17 -- 22.17 38.49 -- 38.49 25.24 -- 25.24 18.32 -- 18.32 3.82 -- 3.82

15-17 Euphrasia 04 4.5 36.45 -- 36.45 23.05 -- 23.05 40.39 -- 40.39 25.93 -- 25.93 18.74 -- 18.74 5.12 -- 5.12

15-17 Euphrasia 04 1.5 32.12 -- 32.12 19.87 -- 19.87 36.67 -- 36.67 18.96 -- 18.96 13.37 -- 13.37 3.22 -- 3.22

15-17 Euphrasia 04 4.5 30.49 -- 30.49 20.75 -- 20.75 38.17 -- 38.17 19.59 -- 19.59 14.04 -- 14.04 4.58 -- 4.58

18-21 Euphrasia 05 1.5 27.66 -- 27.66 -5.29 -- -5.29 3.37 -- 3.37 29.11 -- 29.11 29.08 -- 29.08 23.78 -- 23.78

18-21 Euphrasia 05 4.5 28.76 -- 28.76 -3.46 -- -3.46 5.65 -- 5.65 30.15 -- 30.15 29.99 -- 29.99 24.97 -- 24.97

18-21 Euphrasia 05 7.5 29.42 -- 29.42 -2.26 -- -2.26 8.67 -- 8.67 30.91 -- 30.91 30.73 -- 30.73 25.91 -- 25.91

18-21 Euphrasia 05 1.5 22.16 -- 22.16 4.27 -- 4.27 18.49 -- 18.49 24.62 -- 24.62 22.81 -- 22.81 20.43 -- 20.43

18-21 Euphrasia 05 4.5 23.67 -- 23.67 6.12 -- 6.12 20.18 -- 20.18 25.73 -- 25.73 23.68 -- 23.68 21.41 -- 21.41

18-21 Euphrasia 05 7.5 25.37 -- 25.37 8.92 -- 8.92 21.66 -- 21.66 26.59 -- 26.59 24.32 -- 24.32 22.20 -- 22.20

18-21 Euphrasia 05 1.5 20.20 -- 20.20 6.48 -- 6.48 13.10 -- 13.10 16.33 -- 16.33 14.77 -- 14.77 11.12 -- 11.12

18-21 Euphrasia 05 4.5 22.58 -- 22.58 8.10 -- 8.10 15.19 -- 15.19 18.09 -- 18.09 16.10 -- 16.10 12.29 -- 12.29

18-21 Euphrasia 05 7.5 25.25 -- 25.25 9.83 -- 9.83 18.04 -- 18.04 20.23 -- 20.23 17.85 -- 17.85 13.43 -- 13.43

18-21 Euphrasia 05 1.5 21.53 -- 21.53 4.03 -- 4.03 9.82 -- 9.82 25.13 -- 25.13 27.28 -- 27.28 24.25 -- 24.25

18-21 Euphrasia 05 4.5 25.79 -- 25.79 6.23 -- 6.23 12.54 -- 12.54 26.46 -- 26.46 28.23 -- 28.23 25.48 -- 25.48

18-21 Euphrasia 05 7.5 27.01 -- 27.01 6.51 -- 6.51 14.67 -- 14.67 27.30 -- 27.30 29.11 -- 29.11 26.69 -- 26.69

22-24 Euphrasia 06 1.5 28.83 -- 28.83 -3.00 -- -3.00 3.35 -- 3.35 27.85 -- 27.85 29.56 -- 29.56 25.19 -- 25.19

22-24 Euphrasia 06 4.5 30.22 -- 30.22 -0.53 -- -0.53 5.45 -- 5.45 28.90 -- 28.90 30.50 -- 30.50 26.48 -- 26.48

22-24 Euphrasia 06 1.5 17.60 -- 17.60 2.49 -- 2.49 10.19 -- 10.19 25.03 -- 25.03 24.70 -- 24.70 1.77 -- 1.77

22-24 Euphrasia 06 4.5 20.10 -- 20.10 4.38 -- 4.38 12.31 -- 12.31 26.12 -- 26.12 25.55 -- 25.55 3.16 -- 3.16

22-24 Euphrasia 06 1.5 20.70 -- 20.70 6.83 -- 6.83 14.47 -- 14.47 15.92 -- 15.92 15.66 -- 15.66 4.16 -- 4.16

22-24 Euphrasia 06 4.5 22.83 -- 22.83 8.51 -- 8.51 16.12 -- 16.12 17.50 -- 17.50 16.85 -- 16.85 5.91 -- 5.91

25-28 Euphrasia 07 1.5 28.44 -- 28.44 -3.12 -- -3.12 10.35 -- 10.35 27.43 -- 27.43 29.61 -- 29.61 25.34 -- 25.34

25-28 Euphrasia 07 4.5 29.50 -- 29.50 -0.91 -- -0.91 11.49 -- 11.49 28.53 -- 28.53 30.58 -- 30.58 26.64 -- 26.64

25-28 Euphrasia 07 7.5 30.04 -- 30.04 4.39 -- 4.39 12.50 -- 12.50 29.51 -- 29.51 31.34 -- 31.34 27.64 -- 27.64

25-28 Euphrasia 07 1.5 22.19 -- 22.19 5.49 -- 5.49 12.46 -- 12.46 20.62 -- 20.62 16.53 -- 16.53 4.75 -- 4.75

25-28 Euphrasia 07 4.5 24.31 -- 24.31 7.11 -- 7.11 14.56 -- 14.56 22.21 -- 22.21 18.18 -- 18.18 6.26 -- 6.26

25-28 Euphrasia 07 7.5 26.41 -- 26.41 8.31 -- 8.31 16.84 -- 16.84 25.71 -- 25.71 23.94 -- 23.94 11.02 -- 11.02

25-28 Euphrasia 07 1.5 18.62 -- 18.62 2.93 -- 2.93 10.16 -- 10.16 24.17 -- 24.17 10.65 -- 10.65 5.04 -- 5.04

25-28 Euphrasia 07 4.5 20.74 -- 20.74 5.14 -- 5.14 12.34 -- 12.34 25.10 -- 25.10 12.76 -- 12.76 6.75 -- 6.75

25-28 Euphrasia 07 7.5 23.91 -- 23.91 7.12 -- 7.12 15.48 -- 15.48 26.30 -- 26.30 15.85 -- 15.85 9.56 -- 9.56

25-28 Euphrasia 07 1.5 8.48 -- 8.48 -9.47 -- -9.47 -3.42 -- -3.42 23.04 -- 23.04 21.78 -- 21.78 22.14 -- 22.14

25-28 Euphrasia 07 4.5 11.06 -- 11.06 -7.43 -- -7.43 -1.32 -- -1.32 24.21 -- 24.21 22.89 -- 22.89 23.33 -- 23.33

25-28 Euphrasia 07 7.5 10.46 -- 10.46 -7.12 -- -7.12 0.19 -- 0.19 26.76 -- 26.76 23.74 -- 23.74 24.24 -- 24.24

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.08 -- 19.08 -1.55 -- -1.55 9.82 -- 9.82 20.46 -- 20.46 20.20 -- 20.20 9.46 -- 9.46

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.20 -- 21.20 0.38 -- 0.38 12.07 -- 12.07 22.27 -- 22.27 21.15 -- 21.15 11.10 -- 11.10

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.52 -- 23.52 3.22 -- 3.22 15.44 -- 15.44 24.37 -- 24.37 22.18 -- 22.18 13.47 -- 13.47

29-43 Euphrasia 08 1.5 22.91 -- 22.91 17.37 -- 17.37 31.43 -- 31.43 21.29 -- 21.29 21.40 -- 21.40 6.51 -- 6.51

29-43 Euphrasia 08 4.5 24.76 -- 24.76 17.87 -- 17.87 32.84 -- 32.84 22.67 -- 22.67 22.14 -- 22.14 7.93 -- 7.93
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29-43 Euphrasia 08 7.5 27.65 -- 27.65 18.99 -- 18.99 34.06 -- 34.06 24.42 -- 24.42 22.77 -- 22.77 10.04 -- 10.04

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.40 -- 19.40 15.33 -- 15.33 28.42 -- 28.42 16.78 -- 16.78 7.43 -- 7.43 1.49 -- 1.49

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.24 -- 21.24 15.85 -- 15.85 29.80 -- 29.80 18.13 -- 18.13 8.59 -- 8.59 2.44 -- 2.44

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.13 -- 23.13 16.54 -- 16.54 30.97 -- 30.97 20.07 -- 20.07 10.70 -- 10.70 3.38 -- 3.38

29-43 Euphrasia 08 1.5 20.00 -- 20.00 15.04 -- 15.04 28.54 -- 28.54 16.32 -- 16.32 7.00 -- 7.00 0.63 -- 0.63

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.82 -- 21.82 15.57 -- 15.57 29.80 -- 29.80 16.83 -- 16.83 8.15 -- 8.15 1.70 -- 1.70

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.74 -- 23.74 16.21 -- 16.21 30.85 -- 30.85 18.89 -- 18.89 9.21 -- 9.21 2.64 -- 2.64

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.28 -- 19.28 14.75 -- 14.75 28.14 -- 28.14 17.22 -- 17.22 6.92 -- 6.92 1.54 -- 1.54

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.42 -- 21.42 15.30 -- 15.30 29.29 -- 29.29 17.70 -- 17.70 8.21 -- 8.21 2.31 -- 2.31

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.30 -- 23.30 15.90 -- 15.90 30.30 -- 30.30 20.08 -- 20.08 10.62 -- 10.62 3.31 -- 3.31

29-43 Euphrasia 08 1.5 18.95 -- 18.95 14.57 -- 14.57 27.54 -- 27.54 17.76 -- 17.76 8.19 -- 8.19 2.39 -- 2.39

29-43 Euphrasia 08 4.5 20.93 -- 20.93 15.06 -- 15.06 28.73 -- 28.73 18.14 -- 18.14 8.69 -- 8.69 2.77 -- 2.77

29-43 Euphrasia 08 7.5 22.85 -- 22.85 15.61 -- 15.61 29.70 -- 29.70 19.85 -- 19.85 10.90 -- 10.90 3.75 -- 3.75

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.65 -- 19.65 12.92 -- 12.92 26.57 -- 26.57 17.86 -- 17.86 8.03 -- 8.03 1.44 -- 1.44

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.58 -- 21.58 13.50 -- 13.50 27.80 -- 27.80 18.04 -- 18.04 7.43 -- 7.43 0.58 -- 0.58

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.59 -- 23.59 14.10 -- 14.10 28.74 -- 28.74 19.70 -- 19.70 9.86 -- 9.86 1.43 -- 1.43

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.76 -- 19.76 12.38 -- 12.38 26.04 -- 26.04 18.28 -- 18.28 9.54 -- 9.54 3.01 -- 3.01

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.70 -- 21.70 13.81 -- 13.81 27.39 -- 27.39 18.68 -- 18.68 9.11 -- 9.11 3.04 -- 3.04

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.54 -- 23.54 14.42 -- 14.42 28.37 -- 28.37 20.22 -- 20.22 10.97 -- 10.97 3.95 -- 3.95

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.52 -- 19.52 12.92 -- 12.92 25.77 -- 25.77 18.26 -- 18.26 8.59 -- 8.59 1.53 -- 1.53

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.39 -- 21.39 13.45 -- 13.45 27.02 -- 27.02 19.15 -- 19.15 8.17 -- 8.17 1.81 -- 1.81

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.37 -- 23.37 13.86 -- 13.86 27.92 -- 27.92 20.83 -- 20.83 10.18 -- 10.18 2.71 -- 2.71

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.60 -- 19.60 14.98 -- 14.98 25.13 -- 25.13 17.80 -- 17.80 8.37 -- 8.37 1.80 -- 1.80

29-43 Euphrasia 08 4.5 21.33 -- 21.33 15.68 -- 15.68 26.51 -- 26.51 18.69 -- 18.69 8.72 -- 8.72 1.89 -- 1.89

29-43 Euphrasia 08 7.5 23.07 -- 23.07 15.98 -- 15.98 27.46 -- 27.46 20.28 -- 20.28 10.49 -- 10.49 2.78 -- 2.78

29-43 Euphrasia 08 1.5 18.52 -- 18.52 15.70 -- 15.70 24.85 -- 24.85 18.17 -- 18.17 8.85 -- 8.85 3.05 -- 3.05

29-43 Euphrasia 08 4.5 20.11 -- 20.11 16.11 -- 16.11 25.92 -- 25.92 19.32 -- 19.32 9.51 -- 9.51 3.46 -- 3.46

29-43 Euphrasia 08 7.5 21.63 -- 21.63 16.28 -- 16.28 26.78 -- 26.78 20.68 -- 20.68 10.96 -- 10.96 4.30 -- 4.30

29-43 Euphrasia 08 1.5 17.91 -- 17.91 15.35 -- 15.35 24.68 -- 24.68 18.05 -- 18.05 7.54 -- 7.54 1.77 -- 1.77

29-43 Euphrasia 08 4.5 19.77 -- 19.77 15.81 -- 15.81 25.62 -- 25.62 19.78 -- 19.78 8.96 -- 8.96 2.71 -- 2.71

29-43 Euphrasia 08 7.5 21.40 -- 21.40 15.96 -- 15.96 26.46 -- 26.46 21.18 -- 21.18 10.35 -- 10.35 3.69 -- 3.69

29-43 Euphrasia 08 1.5 19.67 -- 19.67 15.68 -- 15.68 24.46 -- 24.46 18.08 -- 18.08 7.44 -- 7.44 2.04 -- 2.04

29-43 Euphrasia 08 4.5 22.91 -- 22.91 16.42 -- 16.42 25.61 -- 25.61 19.53 -- 19.53 8.62 -- 8.62 2.40 -- 2.40

29-43 Euphrasia 08 7.5 26.86 -- 26.86 16.67 -- 16.67 26.49 -- 26.49 20.81 -- 20.81 9.79 -- 9.79 3.42 -- 3.42

29-43 Euphrasia 08 1.5 8.20 -- 8.20 -17.47 -- -17.47 -7.65 -- -7.65 27.02 -- 27.02 22.60 -- 22.60 18.85 -- 18.85

29-43 Euphrasia 08 4.5 10.45 -- 10.45 -16.26 -- -16.26 -5.45 -- -5.45 27.91 -- 27.91 23.58 -- 23.58 19.86 -- 19.86

29-43 Euphrasia 08 7.5 14.30 -- 14.30 -15.93 -- -15.93 -2.66 -- -2.66 28.52 -- 28.52 24.08 -- 24.08 20.65 -- 20.65

29-43 Euphrasia 08 1.5 18.15 -- 18.15 1.76 -- 1.76 9.05 -- 9.05 16.04 -- 16.04 10.85 -- 10.85 6.57 -- 6.57

29-43 Euphrasia 08 4.5 20.21 -- 20.21 3.81 -- 3.81 11.24 -- 11.24 18.43 -- 18.43 13.13 -- 13.13 8.82 -- 8.82
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29-43 Euphrasia 08 7.5 22.71 -- 22.71 5.61 -- 5.61 13.84 -- 13.84 22.15 -- 22.15 17.04 -- 17.04 11.99 -- 11.99

44-46 Krommelaan 4 - 0m 1.5 26.32 -- 26.32 0.52 -- 0.52 8.68 -- 8.68 48.49 -- 48.49 58.45 -- 58.45 27.64 -- 27.64

44-46 Krommelaan 4 - 0m 4.5 27.30 -- 27.30 2.69 -- 2.69 10.54 -- 10.54 50.27 -- 50.27 57.15 -- 57.15 29.30 -- 29.30

44-46 Krommelaan 4 - 0m 7.5 29.84 -- 29.84 5.43 -- 5.43 13.29 -- 13.29 50.65 -- 50.65 55.56 -- 55.56 30.50 -- 30.50

44-46 Krommelaan 4 - 0m 1.5 25.67 -- 25.67 0.83 -- 0.83 6.73 -- 6.73 50.06 -- 50.06 58.05 -- 58.05 25.55 -- 25.55

44-46 Krommelaan 4 - 0m 4.5 26.87 -- 26.87 2.77 -- 2.77 8.96 -- 8.96 51.81 -- 51.81 56.92 -- 56.92 27.62 -- 27.62

44-46 Krommelaan 4 - 0m 7.5 28.71 -- 28.71 4.29 -- 4.29 12.30 -- 12.30 52.14 -- 52.14 55.37 -- 55.37 29.05 -- 29.05

44-46 Krommelaan 4 - 0m 1.5 23.39 -- 23.39 0.13 -- 0.13 9.32 -- 9.32 51.00 -- 51.00 58.07 -- 58.07 23.95 -- 23.95

44-46 Krommelaan 4 - 0m 4.5 26.19 -- 26.19 2.38 -- 2.38 10.65 -- 10.65 52.70 -- 52.70 56.85 -- 56.85 26.37 -- 26.37

44-46 Krommelaan 4 - 0m 7.5 27.77 -- 27.77 6.25 -- 6.25 13.71 -- 13.71 52.92 -- 52.92 55.27 -- 55.27 27.95 -- 27.95

47-49 Krommelaan 4 - 5m 1.5 23.88 -- 23.88 -0.30 -- -0.30 6.01 -- 6.01 47.35 -- 47.35 52.94 -- 52.94 27.71 -- 27.71

47-49 Krommelaan 4 - 5m 4.5 25.19 -- 25.19 1.26 -- 1.26 8.21 -- 8.21 49.23 -- 49.23 53.02 -- 53.02 29.23 -- 29.23

47-49 Krommelaan 4 - 5m 7.5 27.34 -- 27.34 4.88 -- 4.88 12.50 -- 12.50 49.66 -- 49.66 52.42 -- 52.42 30.34 -- 30.34

47-49 Krommelaan 4 - 5m 1.5 25.66 -- 25.66 0.39 -- 0.39 6.54 -- 6.54 48.63 -- 48.63 52.69 -- 52.69 27.36 -- 27.36

47-49 Krommelaan 4 - 5m 4.5 26.85 -- 26.85 2.28 -- 2.28 8.74 -- 8.74 50.53 -- 50.53 52.77 -- 52.77 28.84 -- 28.84

47-49 Krommelaan 4 - 5m 7.5 29.43 -- 29.43 5.61 -- 5.61 12.24 -- 12.24 50.88 -- 50.88 52.19 -- 52.19 29.99 -- 29.99

47-49 Krommelaan 4 - 5m 1.5 25.45 -- 25.45 0.04 -- 0.04 6.19 -- 6.19 49.42 -- 49.42 52.56 -- 52.56 25.25 -- 25.25

47-49 Krommelaan 4 - 5m 4.5 26.89 -- 26.89 2.15 -- 2.15 8.66 -- 8.66 51.30 -- 51.30 52.66 -- 52.66 27.19 -- 27.19

47-49 Krommelaan 4 - 5m 7.5 29.14 -- 29.14 5.93 -- 5.93 12.95 -- 12.95 51.58 -- 51.58 52.09 -- 52.09 28.59 -- 28.59
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01-04 Euphrasia 01 1.5 30.96 -- 30.96 0.35 -- 0.35 23.80 -- 23.80 25.13 -- 25.13 20.01 -- 20.01 2.23 -- 2.23

01-04 Euphrasia 01 4.5 31.98 -- 31.98 1.03 -- 1.03 25.28 -- 25.28 26.23 -- 26.23 20.83 -- 20.83 5.37 -- 5.37

01-04 Euphrasia 01 7.5 32.93 -- 32.93 -2.88 -- -2.88 26.35 -- 26.35 27.31 -- 27.31 22.52 -- 22.52 14.23 -- 14.23

01-04 Euphrasia 01 1.5 30.95 -- 30.95 17.08 -- 17.08 31.36 -- 31.36 21.76 -- 21.76 4.01 -- 4.01 -10.06 -- -10.06

01-04 Euphrasia 01 4.5 31.91 -- 31.91 18.12 -- 18.12 33.40 -- 33.40 22.83 -- 22.83 4.65 -- 4.65 -8.83 -- -8.83

01-04 Euphrasia 01 7.5 32.85 -- 32.85 18.92 -- 18.92 33.82 -- 33.82 23.57 -- 23.57 4.79 -- 4.79 -7.87 -- -7.87

01-04 Euphrasia 01 1.5 26.92 -- 26.92 17.32 -- 17.32 31.41 -- 31.41 14.28 -- 14.28 3.40 -- 3.40 -0.71 -- -0.71

01-04 Euphrasia 01 4.5 27.79 -- 27.79 18.27 -- 18.27 33.21 -- 33.21 15.22 -- 15.22 5.07 -- 5.07 0.63 -- 0.63

01-04 Euphrasia 01 7.5 29.26 -- 29.26 19.12 -- 19.12 33.75 -- 33.75 15.88 -- 15.88 6.14 -- 6.14 2.60 -- 2.60

01-04 Euphrasia 01 1.5 26.15 -- 26.15 11.34 -- 11.34 24.96 -- 24.96 20.71 -- 20.71 15.87 -- 15.87 2.56 -- 2.56

01-04 Euphrasia 01 4.5 27.34 -- 27.34 11.73 -- 11.73 25.83 -- 25.83 21.77 -- 21.77 16.98 -- 16.98 4.76 -- 4.76

01-04 Euphrasia 01 7.5 29.45 -- 29.45 12.57 -- 12.57 26.79 -- 26.79 23.73 -- 23.73 20.91 -- 20.91 10.98 -- 10.98

05-07 Euphrasia 02 1.5 28.71 -- 28.71 -11.26 -- -11.26 16.09 -- 16.09 25.49 -- 25.49 23.23 -- 23.23 17.08 -- 17.08

05-07 Euphrasia 02 4.5 29.86 -- 29.86 -9.09 -- -9.09 17.20 -- 17.20 26.96 -- 26.96 24.12 -- 24.12 18.28 -- 18.28

05-07 Euphrasia 02 1.5 30.27 -- 30.27 12.68 -- 12.68 27.05 -- 27.05 23.15 -- 23.15 7.44 -- 7.44 -11.03 -- -11.03

05-07 Euphrasia 02 4.5 31.31 -- 31.31 13.37 -- 13.37 28.37 -- 28.37 24.36 -- 24.36 7.98 -- 7.98 -9.80 -- -9.80

05-07 Euphrasia 02 1.5 25.63 -- 25.63 13.62 -- 13.62 28.03 -- 28.03 12.29 -- 12.29 1.30 -- 1.30 -8.77 -- -8.77

05-07 Euphrasia 02 4.5 28.19 -- 28.19 14.16 -- 14.16 29.35 -- 29.35 13.26 -- 13.26 3.35 -- 3.35 -6.46 -- -6.46

08-14 Euphrasia 03 1.5 27.75 -- 27.75 -11.41 -- -11.41 15.01 -- 15.01 24.91 -- 24.91 23.66 -- 23.66 17.99 -- 17.99

08-14 Euphrasia 03 4.5 28.75 -- 28.75 -7.95 -- -7.95 16.04 -- 16.04 26.23 -- 26.23 24.57 -- 24.57 19.04 -- 19.04

08-14 Euphrasia 03 7.5 29.09 -- 29.09 -7.07 -- -7.07 16.64 -- 16.64 27.15 -- 27.15 25.29 -- 25.29 19.85 -- 19.85

08-14 Euphrasia 03 1.5 25.44 -- 25.44 15.66 -- 15.66 27.86 -- 27.86 17.22 -- 17.22 5.11 -- 5.11 -7.07 -- -7.07

08-14 Euphrasia 03 4.5 27.70 -- 27.70 16.03 -- 16.03 29.41 -- 29.41 18.14 -- 18.14 5.62 -- 5.62 -5.63 -- -5.63

08-14 Euphrasia 03 7.5 29.38 -- 29.38 16.63 -- 16.63 30.63 -- 30.63 21.06 -- 21.06 6.06 -- 6.06 -4.69 -- -4.69

08-14 Euphrasia 03 7.5 29.22 -- 29.22 15.70 -- 15.70 28.04 -- 28.04 18.45 -- 18.45 12.60 -- 12.60 0.25 -- 0.25

08-14 Euphrasia 03 1.5 25.07 -- 25.07 15.62 -- 15.62 29.60 -- 29.60 12.12 -- 12.12 7.75 -- 7.75 -2.58 -- -2.58

08-14 Euphrasia 03 4.5 26.65 -- 26.65 16.31 -- 16.31 31.33 -- 31.33 13.12 -- 13.12 8.29 -- 8.29 -1.38 -- -1.38

08-14 Euphrasia 03 7.5 27.45 -- 27.45 17.03 -- 17.03 32.10 -- 32.10 14.05 -- 14.05 8.87 -- 8.87 -0.19 -- -0.19

08-14 Euphrasia 03 1.5 24.23 -- 24.23 14.84 -- 14.84 28.40 -- 28.40 7.71 -- 7.71 7.19 -- 7.19 -3.83 -- -3.83

08-14 Euphrasia 03 4.5 25.14 -- 25.14 14.84 -- 14.84 30.00 -- 30.00 8.38 -- 8.38 7.68 -- 7.68 -2.67 -- -2.67

08-14 Euphrasia 03 7.5 25.85 -- 25.85 15.52 -- 15.52 30.94 -- 30.94 8.90 -- 8.90 8.23 -- 8.23 -1.48 -- -1.48

08-14 Euphrasia 03 1.5 16.29 -- 16.29 9.84 -- 9.84 20.01 -- 20.01 18.58 -- 18.58 15.28 -- 15.28 1.52 -- 1.52

08-14 Euphrasia 03 4.5 17.90 -- 17.90 10.19 -- 10.19 21.50 -- 21.50 19.74 -- 19.74 16.16 -- 16.16 3.17 -- 3.17

08-14 Euphrasia 03 7.5 18.23 -- 18.23 10.78 -- 10.78 22.71 -- 22.71 20.74 -- 20.74 16.98 -- 16.98 5.80 -- 5.80

08-14 Euphrasia 03 1.5 15.60 -- 15.60 -5.48 -- -5.48 5.90 -- 5.90 20.33 -- 20.33 18.79 -- 18.79 3.08 -- 3.08

08-14 Euphrasia 03 4.5 17.29 -- 17.29 -3.82 -- -3.82 7.38 -- 7.38 21.51 -- 21.51 19.67 -- 19.67 4.96 -- 4.96

08-14 Euphrasia 03 7.5 16.97 -- 16.97 -2.54 -- -2.54 7.79 -- 7.79 22.55 -- 22.55 20.50 -- 20.50 7.77 -- 7.77

15-17 Euphrasia 04 1.5 30.79 -- 30.79 4.89 -- 4.89 28.17 -- 28.17 19.79 -- 19.79 7.90 -- 7.90 -1.39 -- -1.39

15-17 Euphrasia 04 4.5 31.45 -- 31.45 5.57 -- 5.57 29.53 -- 29.53 20.72 -- 20.72 10.08 -- 10.08 0.56 -- 0.56

incl. aftrek [dB]

Kennemerweg

Leonard 

SpringerhofKrullenlaan Dennenweg Johan Verhulstweg Krommelaan
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15-17 Euphrasia 04 1.5 30.73 -- 30.73 17.17 -- 17.17 33.49 -- 33.49 20.24 -- 20.24 13.32 -- 13.32 -1.18 -- -1.18

15-17 Euphrasia 04 4.5 31.45 -- 31.45 18.05 -- 18.05 35.39 -- 35.39 20.93 -- 20.93 13.74 -- 13.74 0.12 -- 0.12

15-17 Euphrasia 04 1.5 27.12 -- 27.12 14.87 -- 14.87 31.67 -- 31.67 13.96 -- 13.96 8.37 -- 8.37 -1.78 -- -1.78

15-17 Euphrasia 04 4.5 25.49 -- 25.49 15.75 -- 15.75 33.17 -- 33.17 14.59 -- 14.59 9.04 -- 9.04 -0.42 -- -0.42

18-21 Euphrasia 05 1.5 22.66 -- 22.66 -10.29 -- -10.29 -1.63 -- -1.63 24.11 -- 24.11 24.08 -- 24.08 18.78 -- 18.78

18-21 Euphrasia 05 4.5 23.76 -- 23.76 -8.46 -- -8.46 0.65 -- 0.65 25.15 -- 25.15 24.99 -- 24.99 19.97 -- 19.97

18-21 Euphrasia 05 7.5 24.42 -- 24.42 -7.26 -- -7.26 3.67 -- 3.67 25.91 -- 25.91 25.73 -- 25.73 20.91 -- 20.91

18-21 Euphrasia 05 1.5 17.16 -- 17.16 -0.73 -- -0.73 13.49 -- 13.49 19.62 -- 19.62 17.81 -- 17.81 15.43 -- 15.43

18-21 Euphrasia 05 4.5 18.67 -- 18.67 1.12 -- 1.12 15.18 -- 15.18 20.73 -- 20.73 18.68 -- 18.68 16.41 -- 16.41

18-21 Euphrasia 05 7.5 20.37 -- 20.37 3.92 -- 3.92 16.66 -- 16.66 21.59 -- 21.59 19.32 -- 19.32 17.20 -- 17.20

18-21 Euphrasia 05 1.5 15.20 -- 15.20 1.48 -- 1.48 8.10 -- 8.10 11.33 -- 11.33 9.77 -- 9.77 6.12 -- 6.12

18-21 Euphrasia 05 4.5 17.58 -- 17.58 3.10 -- 3.10 10.19 -- 10.19 13.09 -- 13.09 11.10 -- 11.10 7.29 -- 7.29

18-21 Euphrasia 05 7.5 20.25 -- 20.25 4.83 -- 4.83 13.04 -- 13.04 15.23 -- 15.23 12.85 -- 12.85 8.43 -- 8.43

18-21 Euphrasia 05 1.5 16.53 -- 16.53 -0.97 -- -0.97 4.82 -- 4.82 20.13 -- 20.13 22.28 -- 22.28 19.25 -- 19.25

18-21 Euphrasia 05 4.5 20.79 -- 20.79 1.23 -- 1.23 7.54 -- 7.54 21.46 -- 21.46 23.23 -- 23.23 20.48 -- 20.48

18-21 Euphrasia 05 7.5 22.01 -- 22.01 1.51 -- 1.51 9.67 -- 9.67 22.30 -- 22.30 24.11 -- 24.11 21.69 -- 21.69

22-24 Euphrasia 06 1.5 23.83 -- 23.83 -8.00 -- -8.00 -1.65 -- -1.65 22.85 -- 22.85 24.56 -- 24.56 20.19 -- 20.19

22-24 Euphrasia 06 4.5 25.22 -- 25.22 -5.53 -- -5.53 0.45 -- 0.45 23.90 -- 23.90 25.50 -- 25.50 21.48 -- 21.48

22-24 Euphrasia 06 1.5 12.60 -- 12.60 -2.51 -- -2.51 5.19 -- 5.19 20.03 -- 20.03 19.70 -- 19.70 -3.23 -- -3.23

22-24 Euphrasia 06 4.5 15.10 -- 15.10 -0.62 -- -0.62 7.31 -- 7.31 21.12 -- 21.12 20.55 -- 20.55 -1.84 -- -1.84

22-24 Euphrasia 06 1.5 15.70 -- 15.70 1.83 -- 1.83 9.47 -- 9.47 10.92 -- 10.92 10.66 -- 10.66 -0.84 -- -0.84

22-24 Euphrasia 06 4.5 17.83 -- 17.83 3.51 -- 3.51 11.12 -- 11.12 12.50 -- 12.50 11.85 -- 11.85 0.91 -- 0.91

25-28 Euphrasia 07 1.5 23.44 -- 23.44 -8.12 -- -8.12 5.35 -- 5.35 22.43 -- 22.43 24.61 -- 24.61 20.34 -- 20.34

25-28 Euphrasia 07 4.5 24.50 -- 24.50 -5.91 -- -5.91 6.49 -- 6.49 23.53 -- 23.53 25.58 -- 25.58 21.64 -- 21.64

25-28 Euphrasia 07 7.5 25.04 -- 25.04 -0.61 -- -0.61 7.50 -- 7.50 24.51 -- 24.51 26.34 -- 26.34 22.64 -- 22.64

25-28 Euphrasia 07 1.5 17.19 -- 17.19 0.49 -- 0.49 7.46 -- 7.46 15.62 -- 15.62 11.53 -- 11.53 -0.25 -- -0.25

25-28 Euphrasia 07 4.5 19.31 -- 19.31 2.11 -- 2.11 9.56 -- 9.56 17.21 -- 17.21 13.18 -- 13.18 1.26 -- 1.26

25-28 Euphrasia 07 7.5 21.41 -- 21.41 3.31 -- 3.31 11.84 -- 11.84 20.71 -- 20.71 18.94 -- 18.94 6.02 -- 6.02

25-28 Euphrasia 07 1.5 13.62 -- 13.62 -2.07 -- -2.07 5.16 -- 5.16 19.17 -- 19.17 5.65 -- 5.65 0.04 -- 0.04

25-28 Euphrasia 07 4.5 15.74 -- 15.74 0.14 -- 0.14 7.34 -- 7.34 20.10 -- 20.10 7.76 -- 7.76 1.75 -- 1.75

25-28 Euphrasia 07 7.5 18.91 -- 18.91 2.12 -- 2.12 10.48 -- 10.48 21.30 -- 21.30 10.85 -- 10.85 4.56 -- 4.56

25-28 Euphrasia 07 1.5 3.48 -- 3.48 -14.47 -- -14.47 -8.42 -- -8.42 18.04 -- 18.04 16.78 -- 16.78 17.14 -- 17.14

25-28 Euphrasia 07 4.5 6.06 -- 6.06 -12.43 -- -12.43 -6.32 -- -6.32 19.21 -- 19.21 17.89 -- 17.89 18.33 -- 18.33

25-28 Euphrasia 07 7.5 5.46 -- 5.46 -12.12 -- -12.12 -4.81 -- -4.81 21.76 -- 21.76 18.74 -- 18.74 19.24 -- 19.24

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.08 -- 14.08 -6.55 -- -6.55 4.82 -- 4.82 15.46 -- 15.46 15.20 -- 15.20 4.46 -- 4.46

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.20 -- 16.20 -4.62 -- -4.62 7.07 -- 7.07 17.27 -- 17.27 16.15 -- 16.15 6.10 -- 6.10

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.52 -- 18.52 -1.78 -- -1.78 10.44 -- 10.44 19.37 -- 19.37 17.18 -- 17.18 8.47 -- 8.47

29-43 Euphrasia 08 1.5 17.91 -- 17.91 12.37 -- 12.37 26.43 -- 26.43 16.29 -- 16.29 16.40 -- 16.40 1.51 -- 1.51

29-43 Euphrasia 08 4.5 19.76 -- 19.76 12.87 -- 12.87 27.84 -- 27.84 17.67 -- 17.67 17.14 -- 17.14 2.93 -- 2.93
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer
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29-43 Euphrasia 08 7.5 22.65 -- 22.65 13.99 -- 13.99 29.06 -- 29.06 19.42 -- 19.42 17.77 -- 17.77 5.04 -- 5.04

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.40 -- 14.40 10.33 -- 10.33 23.42 -- 23.42 11.78 -- 11.78 2.43 -- 2.43 -3.51 -- -3.51

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.24 -- 16.24 10.85 -- 10.85 24.80 -- 24.80 13.13 -- 13.13 3.59 -- 3.59 -2.56 -- -2.56

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.13 -- 18.13 11.54 -- 11.54 25.97 -- 25.97 15.07 -- 15.07 5.70 -- 5.70 -1.62 -- -1.62

29-43 Euphrasia 08 1.5 15.00 -- 15.00 10.04 -- 10.04 23.54 -- 23.54 11.32 -- 11.32 2.00 -- 2.00 -4.37 -- -4.37

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.82 -- 16.82 10.57 -- 10.57 24.80 -- 24.80 11.83 -- 11.83 3.15 -- 3.15 -3.30 -- -3.30

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.74 -- 18.74 11.21 -- 11.21 25.85 -- 25.85 13.89 -- 13.89 4.21 -- 4.21 -2.36 -- -2.36

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.28 -- 14.28 9.75 -- 9.75 23.14 -- 23.14 12.22 -- 12.22 1.92 -- 1.92 -3.46 -- -3.46

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.42 -- 16.42 10.30 -- 10.30 24.29 -- 24.29 12.70 -- 12.70 3.21 -- 3.21 -2.69 -- -2.69

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.30 -- 18.30 10.90 -- 10.90 25.30 -- 25.30 15.08 -- 15.08 5.62 -- 5.62 -1.69 -- -1.69

29-43 Euphrasia 08 1.5 13.95 -- 13.95 9.57 -- 9.57 22.54 -- 22.54 12.76 -- 12.76 3.19 -- 3.19 -2.61 -- -2.61

29-43 Euphrasia 08 4.5 15.93 -- 15.93 10.06 -- 10.06 23.73 -- 23.73 13.14 -- 13.14 3.69 -- 3.69 -2.23 -- -2.23

29-43 Euphrasia 08 7.5 17.85 -- 17.85 10.61 -- 10.61 24.70 -- 24.70 14.85 -- 14.85 5.90 -- 5.90 -1.25 -- -1.25

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.65 -- 14.65 7.92 -- 7.92 21.57 -- 21.57 12.86 -- 12.86 3.03 -- 3.03 -3.56 -- -3.56

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.58 -- 16.58 8.50 -- 8.50 22.80 -- 22.80 13.04 -- 13.04 2.43 -- 2.43 -4.42 -- -4.42

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.59 -- 18.59 9.10 -- 9.10 23.74 -- 23.74 14.70 -- 14.70 4.86 -- 4.86 -3.57 -- -3.57

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.76 -- 14.76 7.38 -- 7.38 21.04 -- 21.04 13.28 -- 13.28 4.54 -- 4.54 -1.99 -- -1.99

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.70 -- 16.70 8.81 -- 8.81 22.39 -- 22.39 13.68 -- 13.68 4.11 -- 4.11 -1.96 -- -1.96

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.54 -- 18.54 9.42 -- 9.42 23.37 -- 23.37 15.22 -- 15.22 5.97 -- 5.97 -1.05 -- -1.05

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.52 -- 14.52 7.92 -- 7.92 20.77 -- 20.77 13.26 -- 13.26 3.59 -- 3.59 -3.47 -- -3.47

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.39 -- 16.39 8.45 -- 8.45 22.02 -- 22.02 14.15 -- 14.15 3.17 -- 3.17 -3.19 -- -3.19

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.37 -- 18.37 8.86 -- 8.86 22.92 -- 22.92 15.83 -- 15.83 5.18 -- 5.18 -2.29 -- -2.29

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.60 -- 14.60 9.98 -- 9.98 20.13 -- 20.13 12.80 -- 12.80 3.37 -- 3.37 -3.20 -- -3.20

29-43 Euphrasia 08 4.5 16.33 -- 16.33 10.68 -- 10.68 21.51 -- 21.51 13.69 -- 13.69 3.72 -- 3.72 -3.11 -- -3.11

29-43 Euphrasia 08 7.5 18.07 -- 18.07 10.98 -- 10.98 22.46 -- 22.46 15.28 -- 15.28 5.49 -- 5.49 -2.22 -- -2.22

29-43 Euphrasia 08 1.5 13.52 -- 13.52 10.70 -- 10.70 19.85 -- 19.85 13.17 -- 13.17 3.85 -- 3.85 -1.95 -- -1.95

29-43 Euphrasia 08 4.5 15.11 -- 15.11 11.11 -- 11.11 20.92 -- 20.92 14.32 -- 14.32 4.51 -- 4.51 -1.54 -- -1.54

29-43 Euphrasia 08 7.5 16.63 -- 16.63 11.28 -- 11.28 21.78 -- 21.78 15.68 -- 15.68 5.96 -- 5.96 -0.70 -- -0.70

29-43 Euphrasia 08 1.5 12.91 -- 12.91 10.35 -- 10.35 19.68 -- 19.68 13.05 -- 13.05 2.54 -- 2.54 -3.23 -- -3.23

29-43 Euphrasia 08 4.5 14.77 -- 14.77 10.81 -- 10.81 20.62 -- 20.62 14.78 -- 14.78 3.96 -- 3.96 -2.29 -- -2.29

29-43 Euphrasia 08 7.5 16.40 -- 16.40 10.96 -- 10.96 21.46 -- 21.46 16.18 -- 16.18 5.35 -- 5.35 -1.31 -- -1.31

29-43 Euphrasia 08 1.5 14.67 -- 14.67 10.68 -- 10.68 19.46 -- 19.46 13.08 -- 13.08 2.44 -- 2.44 -2.96 -- -2.96

29-43 Euphrasia 08 4.5 17.91 -- 17.91 11.42 -- 11.42 20.61 -- 20.61 14.53 -- 14.53 3.62 -- 3.62 -2.60 -- -2.60

29-43 Euphrasia 08 7.5 21.86 -- 21.86 11.67 -- 11.67 21.49 -- 21.49 15.81 -- 15.81 4.79 -- 4.79 -1.58 -- -1.58

29-43 Euphrasia 08 1.5 3.20 -- 3.20 -22.47 -- -22.47 -12.65 -- -12.65 22.02 -- 22.02 17.60 -- 17.60 13.85 -- 13.85

29-43 Euphrasia 08 4.5 5.45 -- 5.45 -21.26 -- -21.26 -10.45 -- -10.45 22.91 -- 22.91 18.58 -- 18.58 14.86 -- 14.86

29-43 Euphrasia 08 7.5 9.30 -- 9.30 -20.93 -- -20.93 -7.66 -- -7.66 23.52 -- 23.52 19.08 -- 19.08 15.65 -- 15.65

29-43 Euphrasia 08 1.5 13.15 -- 13.15 -3.24 -- -3.24 4.05 -- 4.05 11.04 -- 11.04 5.85 -- 5.85 1.57 -- 1.57

29-43 Euphrasia 08 4.5 15.21 -- 15.21 -1.19 -- -1.19 6.24 -- 6.24 13.43 -- 13.43 8.13 -- 8.13 3.82 -- 3.82
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29-43 Euphrasia 08 7.5 17.71 -- 17.71 0.61 -- 0.61 8.84 -- 8.84 17.15 -- 17.15 12.04 -- 12.04 6.99 -- 6.99

44-46 Krommelaan 4 - 0m 1.5 21.32 -- 21.32 -4.48 -- -4.48 3.68 -- 3.68 43.49 -- 43.49 53.45 -- 53.45 22.64 -- 22.64

44-46 Krommelaan 4 - 0m 4.5 22.30 -- 22.30 -2.31 -- -2.31 5.54 -- 5.54 45.27 -- 45.27 52.15 -- 52.15 24.30 -- 24.30

44-46 Krommelaan 4 - 0m 7.5 24.84 -- 24.84 0.43 -- 0.43 8.29 -- 8.29 45.65 -- 45.65 50.56 -- 50.56 25.50 -- 25.50

44-46 Krommelaan 4 - 0m 1.5 20.67 -- 20.67 -4.17 -- -4.17 1.73 -- 1.73 45.06 -- 45.06 53.05 -- 53.05 20.55 -- 20.55

44-46 Krommelaan 4 - 0m 4.5 21.87 -- 21.87 -2.23 -- -2.23 3.96 -- 3.96 46.81 -- 46.81 51.92 -- 51.92 22.62 -- 22.62

44-46 Krommelaan 4 - 0m 7.5 23.71 -- 23.71 -0.71 -- -0.71 7.30 -- 7.30 47.14 -- 47.14 50.37 -- 50.37 24.05 -- 24.05

44-46 Krommelaan 4 - 0m 1.5 18.39 -- 18.39 -4.87 -- -4.87 4.32 -- 4.32 46.00 -- 46.00 53.07 -- 53.07 18.95 -- 18.95

44-46 Krommelaan 4 - 0m 4.5 21.19 -- 21.19 -2.62 -- -2.62 5.65 -- 5.65 47.70 -- 47.70 51.85 -- 51.85 21.37 -- 21.37

44-46 Krommelaan 4 - 0m 7.5 22.77 -- 22.77 1.25 -- 1.25 8.71 -- 8.71 47.92 -- 47.92 50.27 -- 50.27 22.95 -- 22.95

47-49 Krommelaan 4 - 5m 1.5 18.88 -- 18.88 -5.30 -- -5.30 1.01 -- 1.01 42.35 -- 42.35 47.94 -- 47.94 22.71 -- 22.71

47-49 Krommelaan 4 - 5m 4.5 20.19 -- 20.19 -3.74 -- -3.74 3.21 -- 3.21 44.23 -- 44.23 48.02 -- 48.02 24.23 -- 24.23

47-49 Krommelaan 4 - 5m 7.5 22.34 -- 22.34 -0.12 -- -0.12 7.50 -- 7.50 44.66 -- 44.66 47.42 -- 47.42 25.34 -- 25.34

47-49 Krommelaan 4 - 5m 1.5 20.66 -- 20.66 -4.61 -- -4.61 1.54 -- 1.54 43.63 -- 43.63 47.69 -- 47.69 22.36 -- 22.36

47-49 Krommelaan 4 - 5m 4.5 21.85 -- 21.85 -2.72 -- -2.72 3.74 -- 3.74 45.53 -- 45.53 47.77 -- 47.77 23.84 -- 23.84

47-49 Krommelaan 4 - 5m 7.5 24.43 -- 24.43 0.61 -- 0.61 7.24 -- 7.24 45.88 -- 45.88 47.19 -- 47.19 24.99 -- 24.99

47-49 Krommelaan 4 - 5m 1.5 20.45 -- 20.45 -4.96 -- -4.96 1.19 -- 1.19 44.42 -- 44.42 47.56 -- 47.56 20.25 -- 20.25

47-49 Krommelaan 4 - 5m 4.5 21.89 -- 21.89 -2.85 -- -2.85 3.66 -- 3.66 46.30 -- 46.30 47.66 -- 47.66 22.19 -- 22.19

47-49 Krommelaan 4 - 5m 7.5 24.14 -- 24.14 0.93 -- 0.93 7.95 -- 7.95 46.58 -- 46.58 47.09 -- 47.09 23.59 -- 23.59
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Model: IL D1
BP Dennenheuvel - Bloemendaal

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

Naam Omschr. Groep ISO_H Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k

06 dichtslaan portier Lmx      1.00  30     1 -- --  48.75 -- --   68.80   79.30   83.20   86.10   96.10   95.90   88.60   87.90
04 schreeuwen kinderen Lmx      1.00  10     1 -- --  43.95 -- -- --   34.30   50.30   82.60   97.40  104.10  102.10   94.40
05 schreeuwen kinderen Lmx      1.00  10     1 -- --  43.85 -- -- --   34.30   50.30   82.60   97.40  104.10  102.10   94.40

23-2-2018 15:20:04Geomilieu V4.30



Model: IL D1
BP Dennenheuvel - Bloemendaal

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

Naam Lwr 8k Lwr Totaal

06   78.00  100.03
04 --  107.02
05 --  107.02

23-2-2018 15:20:04Geomilieu V4.30



Model: IL D1
BP Dennenheuvel - Bloemendaal

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

Naam Omschr. Groep Hoogte Maaiveld Hdef. Oppervlak TypeLw Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. Lwr 31

01 stemgeluid kleuters Ltg     0.75      0.00 Relatief           381.46 True  1.000 -- --   8.337 -- --   3   3 Ja --
02 stemgeluid kinderen Ltg     1.00      0.00 Relatief           705.72 True  1.000 -- --   8.337 -- --   3   3 Ja --
03 stemgeluid bso Ltg     1.00      0.00 Relatief           381.46 True  2.501 -- --  20.845 -- --   3   3 Ja --

23-2-2018 15:20:04Geomilieu V4.30



Model: IL D1
BP Dennenheuvel - Bloemendaal

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

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

01   43.48   59.48   75.08   87.28   89.18   86.18   78.98 --   92.76
02   57.74   73.74   89.34  101.54  103.44  100.44   93.24 --  107.02
03   38.71   54.71   70.31   82.51   84.41   81.41   74.21 --   87.99

23-2-2018 15:20:04Geomilieu V4.30



Model: IL D1
BP Dennenheuvel - Bloemendaal

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

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

08 Euphrasia 03     103172.15     491883.93      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
09 Euphrasia 03     103151.85     491855.30      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
12 Euphrasia 03     103116.92     491844.33      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
14 Euphrasia 03     103140.41     491869.12      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
13 Euphrasia 03     103117.30     491849.99      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
03 Euphrasia 01     103175.65     491834.44      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
04 Euphrasia 01     103175.12     491842.12      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
01 Euphrasia 01     103182.70     491840.55      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
02 Euphrasia 01     103183.23     491832.87      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
15 Euphrasia 04     103144.09     491837.66      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
16 Euphrasia 04     103143.33     491825.63      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
17 Euphrasia 04     103131.34     491826.91      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
05 Euphrasia 02     103183.28     491870.47      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
06 Euphrasia 02     103183.29     491859.12      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
07 Euphrasia 02     103172.14     491861.27      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
18 Euphrasia 05     103143.24     491908.82      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
19 Euphrasia 05     103147.66     491887.75      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
20 Euphrasia 05     103127.68     491895.77      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
21 Euphrasia 05     103123.26     491916.84      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
42 Euphrasia 08     103058.14     491910.59      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
43 Euphrasia 08     103068.37     491909.14      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
29 Euphrasia 08     103106.83     491863.09      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
30 Euphrasia 08     103106.43     491852.76      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
34 Euphrasia 08     103085.81     491866.65      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
33 Euphrasia 08     103090.10     491861.51      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
35 Euphrasia 08     103081.37     491871.96      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
32 Euphrasia 08     103094.46     491856.29      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
36 Euphrasia 08     103077.02     491877.18      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
31 Euphrasia 08     103098.87     491851.01      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
37 Euphrasia 08     103072.69     491882.37      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
28 Euphrasia 07     103088.20     491936.15      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
25 Euphrasia 07     103113.59     491944.47      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
26 Euphrasia 07     103093.13     491914.63      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
27 Euphrasia 07     103075.33     491912.76      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
22 Euphrasia 06     103122.56     491933.55      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
23 Euphrasia 06     103117.58     491923.55      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
24 Euphrasia 06     103106.97     491920.63      0.00 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
10 Euphrasia 03     103128.87     491835.96      0.00 Relatief -- --      7.50 -- -- -- Ja
11 Euphrasia 03     103123.80     491836.02      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
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Model: IL D1
BP Dennenheuvel - Bloemendaal

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

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

38 Euphrasia 08     103068.29     491887.63      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
39 Euphrasia 08     103063.95     491892.83      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
40 Euphrasia 08     103059.65     491897.98      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
41 Euphrasia 08     103055.27     491903.22      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
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Model: IL D1
BP Dennenheuvel - Bloemendaal

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

Naam Omschr. Bf

2604 Dennenweg -- 4.50m (L/R) 0.00
0 Johan Verhulstweg -- 4.50m (L/R) 0.00
2900 Krullenlaan -- 4.50m (L/R) 0.00
2900 Krullenlaan -- 4.50m (L/R) 0.00
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Bijlage 4. Berekeningsresultaten industrielawaai 

 



Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Euphrasia 01 1.50 20.21 -- -- 20.21
01_B Euphrasia 01 4.50 20.49 -- -- 20.49
01_C Euphrasia 01 7.50 21.82 -- -- 21.82
02_A Euphrasia 01 1.50 20.12 -- -- 20.12
02_B Euphrasia 01 4.50 20.38 -- -- 20.38
02_C Euphrasia 01 7.50 21.74 -- -- 21.74
03_A Euphrasia 01 1.50 25.40 -- -- 25.40
03_B Euphrasia 01 4.50 27.49 -- -- 27.49
03_C Euphrasia 01 7.50 30.48 -- -- 30.48
04_A Euphrasia 01 1.50 24.94 -- -- 24.94
04_B Euphrasia 01 4.50 27.18 -- -- 27.18
04_C Euphrasia 01 7.50 30.75 -- -- 30.75
05_A Euphrasia 02 1.50 19.32 -- -- 19.32
05_B Euphrasia 02 4.50 19.71 -- -- 19.71
06_A Euphrasia 02 1.50 24.72 -- -- 24.72
06_B Euphrasia 02 4.50 25.85 -- -- 25.85
07_A Euphrasia 02 1.50 25.08 -- -- 25.08
07_B Euphrasia 02 4.50 26.65 -- -- 26.65
08_A Euphrasia 03 1.50 19.22 -- -- 19.22
08_B Euphrasia 03 4.50 20.25 -- -- 20.25
08_C Euphrasia 03 7.50 21.35 -- -- 21.35
09_A Euphrasia 03 1.50 24.74 -- -- 24.74
09_B Euphrasia 03 4.50 25.97 -- -- 25.97
09_C Euphrasia 03 7.50 29.11 -- -- 29.11
10_C Euphrasia 03 7.50 38.35 -- -- 38.35
11_A Euphrasia 03 1.50 47.01 -- -- 47.01
11_B Euphrasia 03 4.50 47.93 -- -- 47.93
11_C Euphrasia 03 7.50 48.01 -- -- 48.01
12_A Euphrasia 03 1.50 48.04 -- -- 48.04
12_B Euphrasia 03 4.50 49.30 -- -- 49.30
12_C Euphrasia 03 7.50 49.35 -- -- 49.35
13_A Euphrasia 03 1.50 43.91 -- -- 43.91
13_B Euphrasia 03 4.50 46.55 -- -- 46.55
13_C Euphrasia 03 7.50 46.82 -- -- 46.82
14_A Euphrasia 03 1.50 37.28 -- -- 37.28
14_B Euphrasia 03 4.50 40.22 -- -- 40.22
14_C Euphrasia 03 7.50 41.82 -- -- 41.82
15_A Euphrasia 04 1.50 27.51 -- -- 27.51
15_B Euphrasia 04 4.50 28.48 -- -- 28.48
16_A Euphrasia 04 1.50 27.59 -- -- 27.59
16_B Euphrasia 04 4.50 29.10 -- -- 29.10
17_A Euphrasia 04 1.50 43.93 -- -- 43.93
17_B Euphrasia 04 4.50 44.97 -- -- 44.97
18_A Euphrasia 05 1.50 20.20 -- -- 20.20
18_B Euphrasia 05 4.50 21.34 -- -- 21.34
18_C Euphrasia 05 7.50 22.50 -- -- 22.50
19_A Euphrasia 05 1.50 35.83 -- -- 35.83
19_B Euphrasia 05 4.50 38.45 -- -- 38.45
19_C Euphrasia 05 7.50 39.93 -- -- 39.93
20_A Euphrasia 05 1.50 31.33 -- -- 31.33
20_B Euphrasia 05 4.50 34.18 -- -- 34.18
20_C Euphrasia 05 7.50 35.93 -- -- 35.93
21_A Euphrasia 05 1.50 23.64 -- -- 23.64
21_B Euphrasia 05 4.50 25.46 -- -- 25.46
21_C Euphrasia 05 7.50 27.14 -- -- 27.14
22_A Euphrasia 06 1.50 19.43 -- -- 19.43
22_B Euphrasia 06 4.50 20.48 -- -- 20.48
23_A Euphrasia 06 1.50 23.68 -- -- 23.68
23_B Euphrasia 06 4.50 25.73 -- -- 25.73
24_A Euphrasia 06 1.50 25.33 -- -- 25.33
24_B Euphrasia 06 4.50 27.71 -- -- 27.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

25_A Euphrasia 07 1.50 18.97 -- -- 18.97
25_B Euphrasia 07 4.50 19.83 -- -- 19.83
25_C Euphrasia 07 7.50 20.88 -- -- 20.88
26_A Euphrasia 07 1.50 24.10 -- -- 24.10
26_B Euphrasia 07 4.50 26.71 -- -- 26.71
26_C Euphrasia 07 7.50 29.81 -- -- 29.81
27_A Euphrasia 07 1.50 23.07 -- -- 23.07
27_B Euphrasia 07 4.50 25.25 -- -- 25.25
27_C Euphrasia 07 7.50 29.44 -- -- 29.44
28_A Euphrasia 07 1.50 20.69 -- -- 20.69
28_B Euphrasia 07 4.50 21.81 -- -- 21.81
28_C Euphrasia 07 7.50 22.74 -- -- 22.74
29_A Euphrasia 08 1.50 30.86 -- -- 30.86
29_B Euphrasia 08 4.50 33.30 -- -- 33.30
29_C Euphrasia 08 7.50 33.78 -- -- 33.78
30_A Euphrasia 08 1.50 46.57 -- -- 46.57
30_B Euphrasia 08 4.50 48.72 -- -- 48.72
30_C Euphrasia 08 7.50 48.82 -- -- 48.82
31_A Euphrasia 08 1.50 49.27 -- -- 49.27
31_B Euphrasia 08 4.50 51.40 -- -- 51.40
31_C Euphrasia 08 7.50 51.39 -- -- 51.39
32_A Euphrasia 08 1.50 48.84 -- -- 48.84
32_B Euphrasia 08 4.50 51.40 -- -- 51.40
32_C Euphrasia 08 7.50 51.43 -- -- 51.43
33_A Euphrasia 08 1.50 48.58 -- -- 48.58
33_B Euphrasia 08 4.50 51.42 -- -- 51.42
33_C Euphrasia 08 7.50 51.54 -- -- 51.54
34_A Euphrasia 08 1.50 48.06 -- -- 48.06
34_B Euphrasia 08 4.50 51.11 -- -- 51.11
34_C Euphrasia 08 7.50 51.36 -- -- 51.36
35_A Euphrasia 08 1.50 47.44 -- -- 47.44
35_B Euphrasia 08 4.50 50.67 -- -- 50.67
35_C Euphrasia 08 7.50 51.11 -- -- 51.11
36_A Euphrasia 08 1.50 46.31 -- -- 46.31
36_B Euphrasia 08 4.50 49.62 -- -- 49.62
36_C Euphrasia 08 7.50 50.31 -- -- 50.31
37_A Euphrasia 08 1.50 45.57 -- -- 45.57
37_B Euphrasia 08 4.50 48.90 -- -- 48.90
37_C Euphrasia 08 7.50 49.90 -- -- 49.90
38_A Euphrasia 08 1.50 44.69 -- -- 44.69
38_B Euphrasia 08 4.50 47.97 -- -- 47.97
38_C Euphrasia 08 7.50 49.24 -- -- 49.24
39_A Euphrasia 08 1.50 43.90 -- -- 43.90
39_B Euphrasia 08 4.50 47.04 -- -- 47.04
39_C Euphrasia 08 7.50 48.51 -- -- 48.51
40_A Euphrasia 08 1.50 43.15 -- -- 43.15
40_B Euphrasia 08 4.50 46.16 -- -- 46.16
40_C Euphrasia 08 7.50 47.73 -- -- 47.73
41_A Euphrasia 08 1.50 42.29 -- -- 42.29
41_B Euphrasia 08 4.50 45.16 -- -- 45.16
41_C Euphrasia 08 7.50 46.75 -- -- 46.75
42_A Euphrasia 08 1.50 23.10 -- -- 23.10
42_B Euphrasia 08 4.50 24.68 -- -- 24.68
42_C Euphrasia 08 7.50 26.62 -- -- 26.62
43_A Euphrasia 08 1.50 25.48 -- -- 25.48
43_B Euphrasia 08 4.50 27.52 -- -- 27.52
43_C Euphrasia 08 7.50 30.40 -- -- 30.40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmx

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Euphrasia 01 1.50 38.74 -- --
01_B Euphrasia 01 4.50 40.31 -- --
01_C Euphrasia 01 7.50 41.58 -- --
02_A Euphrasia 01 1.50 51.83 -- --
02_B Euphrasia 01 4.50 54.89 -- --
02_C Euphrasia 01 7.50 54.88 -- --
03_A Euphrasia 01 1.50 53.09 -- --
03_B Euphrasia 01 4.50 55.85 -- --
03_C Euphrasia 01 7.50 55.83 -- --
04_A Euphrasia 01 1.50 47.33 -- --
04_B Euphrasia 01 4.50 49.20 -- --
04_C Euphrasia 01 7.50 49.37 -- --
05_A Euphrasia 02 1.50 38.34 -- --
05_B Euphrasia 02 4.50 39.55 -- --
06_A Euphrasia 02 1.50 45.61 -- --
06_B Euphrasia 02 4.50 46.19 -- --
07_A Euphrasia 02 1.50 49.58 -- --
07_B Euphrasia 02 4.50 51.12 -- --
08_A Euphrasia 03 1.50 37.08 -- --
08_B Euphrasia 03 4.50 38.85 -- --
08_C Euphrasia 03 7.50 40.21 -- --
09_A Euphrasia 03 1.50 50.09 -- --
09_B Euphrasia 03 4.50 51.73 -- --
09_C Euphrasia 03 7.50 52.87 -- --
10_C Euphrasia 03 7.50 64.24 -- --
11_A Euphrasia 03 1.50 72.93 -- --
11_B Euphrasia 03 4.50 72.77 -- --
11_C Euphrasia 03 7.50 72.39 -- --
12_A Euphrasia 03 1.50 73.23 -- --
12_B Euphrasia 03 4.50 73.11 -- --
12_C Euphrasia 03 7.50 72.78 -- --
13_A Euphrasia 03 1.50 65.08 -- --
13_B Euphrasia 03 4.50 65.49 -- --
13_C Euphrasia 03 7.50 65.41 -- --
14_A Euphrasia 03 1.50 54.38 -- --
14_B Euphrasia 03 4.50 57.10 -- --
14_C Euphrasia 03 7.50 58.51 -- --
15_A Euphrasia 04 1.50 46.37 -- --
15_B Euphrasia 04 4.50 48.64 -- --
16_A Euphrasia 04 1.50 55.06 -- --
16_B Euphrasia 04 4.50 57.53 -- --
17_A Euphrasia 04 1.50 71.44 -- --
17_B Euphrasia 04 4.50 71.77 -- --
18_A Euphrasia 05 1.50 35.35 -- --
18_B Euphrasia 05 4.50 37.44 -- --
18_C Euphrasia 05 7.50 38.88 -- --
19_A Euphrasia 05 1.50 56.49 -- --
19_B Euphrasia 05 4.50 59.24 -- --
19_C Euphrasia 05 7.50 60.88 -- --
20_A Euphrasia 05 1.50 56.19 -- --
20_B Euphrasia 05 4.50 58.86 -- --
20_C Euphrasia 05 7.50 60.56 -- --
21_A Euphrasia 05 1.50 42.70 -- --
21_B Euphrasia 05 4.50 44.52 -- --
21_C Euphrasia 05 7.50 41.41 -- --
22_A Euphrasia 06 1.50 35.48 -- --
22_B Euphrasia 06 4.50 36.95 -- --
23_A Euphrasia 06 1.50 46.37 -- --
23_B Euphrasia 06 4.50 48.06 -- --
24_A Euphrasia 06 1.50 43.51 -- --
24_B Euphrasia 06 4.50 45.38 -- --
25_A Euphrasia 07 1.50 33.76 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmx

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

25_B Euphrasia 07 4.50 34.72 -- --
25_C Euphrasia 07 7.50 35.86 -- --
26_A Euphrasia 07 1.50 37.74 -- --
26_B Euphrasia 07 4.50 40.07 -- --
26_C Euphrasia 07 7.50 42.78 -- --
27_A Euphrasia 07 1.50 36.79 -- --
27_B Euphrasia 07 4.50 38.70 -- --
27_C Euphrasia 07 7.50 41.25 -- --
28_A Euphrasia 07 1.50 33.76 -- --
28_B Euphrasia 07 4.50 34.91 -- --
28_C Euphrasia 07 7.50 35.83 -- --
29_A Euphrasia 08 1.50 52.68 -- --
29_B Euphrasia 08 4.50 54.79 -- --
29_C Euphrasia 08 7.50 54.75 -- --
30_A Euphrasia 08 1.50 70.30 -- --
30_B Euphrasia 08 4.50 70.37 -- --
30_C Euphrasia 08 7.50 70.32 -- --
31_A Euphrasia 08 1.50 70.35 -- --
31_B Euphrasia 08 4.50 70.40 -- --
31_C Euphrasia 08 7.50 70.32 -- --
32_A Euphrasia 08 1.50 67.95 -- --
32_B Euphrasia 08 4.50 68.84 -- --
32_C Euphrasia 08 7.50 68.71 -- --
33_A Euphrasia 08 1.50 65.89 -- --
33_B Euphrasia 08 4.50 67.46 -- --
33_C Euphrasia 08 7.50 67.36 -- --
34_A Euphrasia 08 1.50 64.08 -- --
34_B Euphrasia 08 4.50 66.20 -- --
34_C Euphrasia 08 7.50 66.13 -- --
35_A Euphrasia 08 1.50 62.39 -- --
35_B Euphrasia 08 4.50 65.02 -- --
35_C Euphrasia 08 7.50 64.96 -- --
36_A Euphrasia 08 1.50 60.86 -- --
36_B Euphrasia 08 4.50 63.96 -- --
36_C Euphrasia 08 7.50 63.92 -- --
37_A Euphrasia 08 1.50 58.96 -- --
37_B Euphrasia 08 4.50 62.10 -- --
37_C Euphrasia 08 7.50 62.79 -- --
38_A Euphrasia 08 1.50 57.82 -- --
38_B Euphrasia 08 4.50 60.82 -- --
38_C Euphrasia 08 7.50 61.56 -- --
39_A Euphrasia 08 1.50 58.17 -- --
39_B Euphrasia 08 4.50 60.88 -- --
39_C Euphrasia 08 7.50 62.44 -- --
40_A Euphrasia 08 1.50 57.56 -- --
40_B Euphrasia 08 4.50 60.16 -- --
40_C Euphrasia 08 7.50 61.77 -- --
41_A Euphrasia 08 1.50 56.81 -- --
41_B Euphrasia 08 4.50 59.27 -- --
41_C Euphrasia 08 7.50 60.97 -- --
42_A Euphrasia 08 1.50 36.52 -- --
42_B Euphrasia 08 4.50 38.13 -- --
42_C Euphrasia 08 7.50 39.78 -- --
43_A Euphrasia 08 1.50 37.49 -- --
43_B Euphrasia 08 4.50 39.49 -- --
43_C Euphrasia 08 7.50 41.67 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten met 4m hoog scherm

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1 scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Euphrasia 01 1.50 20.21 -- -- 20.21
01_B Euphrasia 01 4.50 20.49 -- -- 20.49
01_C Euphrasia 01 7.50 21.82 -- -- 21.82
02_A Euphrasia 01 1.50 20.12 -- -- 20.12
02_B Euphrasia 01 4.50 20.38 -- -- 20.38
02_C Euphrasia 01 7.50 21.74 -- -- 21.74
03_A Euphrasia 01 1.50 25.40 -- -- 25.40
03_B Euphrasia 01 4.50 27.49 -- -- 27.49
03_C Euphrasia 01 7.50 30.48 -- -- 30.48
04_A Euphrasia 01 1.50 24.94 -- -- 24.94
04_B Euphrasia 01 4.50 27.18 -- -- 27.18
04_C Euphrasia 01 7.50 30.75 -- -- 30.75
05_A Euphrasia 02 1.50 19.32 -- -- 19.32
05_B Euphrasia 02 4.50 19.71 -- -- 19.71
06_A Euphrasia 02 1.50 24.72 -- -- 24.72
06_B Euphrasia 02 4.50 25.85 -- -- 25.85
07_A Euphrasia 02 1.50 25.08 -- -- 25.08
07_B Euphrasia 02 4.50 26.65 -- -- 26.65
08_A Euphrasia 03 1.50 19.22 -- -- 19.22
08_B Euphrasia 03 4.50 20.25 -- -- 20.25
08_C Euphrasia 03 7.50 21.35 -- -- 21.35
09_A Euphrasia 03 1.50 24.74 -- -- 24.74
09_B Euphrasia 03 4.50 25.97 -- -- 25.97
09_C Euphrasia 03 7.50 29.11 -- -- 29.11
10_C Euphrasia 03 7.50 38.35 -- -- 38.35
11_A Euphrasia 03 1.50 46.92 -- -- 46.92
11_B Euphrasia 03 4.50 47.86 -- -- 47.86
11_C Euphrasia 03 7.50 48.01 -- -- 48.01
12_A Euphrasia 03 1.50 48.04 -- -- 48.04
12_B Euphrasia 03 4.50 49.30 -- -- 49.30
12_C Euphrasia 03 7.50 49.35 -- -- 49.35
13_A Euphrasia 03 1.50 43.91 -- -- 43.91
13_B Euphrasia 03 4.50 46.55 -- -- 46.55
13_C Euphrasia 03 7.50 46.82 -- -- 46.82
14_A Euphrasia 03 1.50 37.28 -- -- 37.28
14_B Euphrasia 03 4.50 40.22 -- -- 40.22
14_C Euphrasia 03 7.50 41.82 -- -- 41.82
15_A Euphrasia 04 1.50 27.51 -- -- 27.51
15_B Euphrasia 04 4.50 28.48 -- -- 28.48
16_A Euphrasia 04 1.50 27.59 -- -- 27.59
16_B Euphrasia 04 4.50 29.10 -- -- 29.10
17_A Euphrasia 04 1.50 43.94 -- -- 43.94
17_B Euphrasia 04 4.50 44.97 -- -- 44.97
18_A Euphrasia 05 1.50 20.20 -- -- 20.20
18_B Euphrasia 05 4.50 21.34 -- -- 21.34
18_C Euphrasia 05 7.50 22.50 -- -- 22.50
19_A Euphrasia 05 1.50 35.83 -- -- 35.83
19_B Euphrasia 05 4.50 38.45 -- -- 38.45
19_C Euphrasia 05 7.50 39.93 -- -- 39.93
20_A Euphrasia 05 1.50 31.33 -- -- 31.33
20_B Euphrasia 05 4.50 34.18 -- -- 34.18
20_C Euphrasia 05 7.50 35.93 -- -- 35.93
21_A Euphrasia 05 1.50 23.64 -- -- 23.64
21_B Euphrasia 05 4.50 25.46 -- -- 25.46
21_C Euphrasia 05 7.50 27.14 -- -- 27.14
22_A Euphrasia 06 1.50 19.43 -- -- 19.43
22_B Euphrasia 06 4.50 20.48 -- -- 20.48
23_A Euphrasia 06 1.50 23.68 -- -- 23.68
23_B Euphrasia 06 4.50 25.73 -- -- 25.73
24_A Euphrasia 06 1.50 25.33 -- -- 25.33
24_B Euphrasia 06 4.50 27.71 -- -- 27.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten met 4m hoog scherm

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1 scherm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

25_A Euphrasia 07 1.50 18.97 -- -- 18.97
25_B Euphrasia 07 4.50 19.83 -- -- 19.83
25_C Euphrasia 07 7.50 20.88 -- -- 20.88
26_A Euphrasia 07 1.50 24.10 -- -- 24.10
26_B Euphrasia 07 4.50 26.71 -- -- 26.71
26_C Euphrasia 07 7.50 29.81 -- -- 29.81
27_A Euphrasia 07 1.50 23.07 -- -- 23.07
27_B Euphrasia 07 4.50 25.25 -- -- 25.25
27_C Euphrasia 07 7.50 29.44 -- -- 29.44
28_A Euphrasia 07 1.50 20.69 -- -- 20.69
28_B Euphrasia 07 4.50 21.81 -- -- 21.81
28_C Euphrasia 07 7.50 22.74 -- -- 22.74
29_A Euphrasia 08 1.50 30.86 -- -- 30.86
29_B Euphrasia 08 4.50 33.30 -- -- 33.30
29_C Euphrasia 08 7.50 33.78 -- -- 33.78
30_A Euphrasia 08 1.50 46.57 -- -- 46.57
30_B Euphrasia 08 4.50 48.72 -- -- 48.72
30_C Euphrasia 08 7.50 48.82 -- -- 48.82
31_A Euphrasia 08 1.50 49.27 -- -- 49.27
31_B Euphrasia 08 4.50 51.40 -- -- 51.40
31_C Euphrasia 08 7.50 51.39 -- -- 51.39
32_A Euphrasia 08 1.50 48.84 -- -- 48.84
32_B Euphrasia 08 4.50 51.40 -- -- 51.40
32_C Euphrasia 08 7.50 51.43 -- -- 51.43
33_A Euphrasia 08 1.50 48.58 -- -- 48.58
33_B Euphrasia 08 4.50 51.42 -- -- 51.42
33_C Euphrasia 08 7.50 51.54 -- -- 51.54
34_A Euphrasia 08 1.50 48.06 -- -- 48.06
34_B Euphrasia 08 4.50 51.11 -- -- 51.11
34_C Euphrasia 08 7.50 51.36 -- -- 51.36
35_A Euphrasia 08 1.50 47.44 -- -- 47.44
35_B Euphrasia 08 4.50 50.67 -- -- 50.67
35_C Euphrasia 08 7.50 51.11 -- -- 51.11
36_A Euphrasia 08 1.50 46.31 -- -- 46.31
36_B Euphrasia 08 4.50 49.62 -- -- 49.62
36_C Euphrasia 08 7.50 50.31 -- -- 50.31
37_A Euphrasia 08 1.50 45.57 -- -- 45.57
37_B Euphrasia 08 4.50 48.90 -- -- 48.90
37_C Euphrasia 08 7.50 49.90 -- -- 49.90
38_A Euphrasia 08 1.50 44.69 -- -- 44.69
38_B Euphrasia 08 4.50 47.97 -- -- 47.97
38_C Euphrasia 08 7.50 49.24 -- -- 49.24
39_A Euphrasia 08 1.50 43.90 -- -- 43.90
39_B Euphrasia 08 4.50 47.04 -- -- 47.04
39_C Euphrasia 08 7.50 48.51 -- -- 48.51
40_A Euphrasia 08 1.50 43.15 -- -- 43.15
40_B Euphrasia 08 4.50 46.16 -- -- 46.16
40_C Euphrasia 08 7.50 47.73 -- -- 47.73
41_A Euphrasia 08 1.50 42.29 -- -- 42.29
41_B Euphrasia 08 4.50 45.16 -- -- 45.16
41_C Euphrasia 08 7.50 46.75 -- -- 46.75
42_A Euphrasia 08 1.50 23.10 -- -- 23.10
42_B Euphrasia 08 4.50 24.68 -- -- 24.68
42_C Euphrasia 08 7.50 26.62 -- -- 26.62
43_A Euphrasia 08 1.50 25.48 -- -- 25.48
43_B Euphrasia 08 4.50 27.52 -- -- 27.52
43_C Euphrasia 08 7.50 30.40 -- -- 30.40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-2-2018 15:24:04Geomilieu V4.30



Resultaten met 4m hoog scherm

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1 scherm

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmx

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Euphrasia 01 1.50 35.36 -- --
01_B Euphrasia 01 4.50 37.92 -- --
01_C Euphrasia 01 7.50 38.45 -- --
02_A Euphrasia 01 1.50 51.83 -- --
02_B Euphrasia 01 4.50 54.89 -- --
02_C Euphrasia 01 7.50 54.88 -- --
03_A Euphrasia 01 1.50 53.09 -- --
03_B Euphrasia 01 4.50 55.85 -- --
03_C Euphrasia 01 7.50 55.83 -- --
04_A Euphrasia 01 1.50 47.33 -- --
04_B Euphrasia 01 4.50 49.20 -- --
04_C Euphrasia 01 7.50 49.28 -- --
05_A Euphrasia 02 1.50 35.87 -- --
05_B Euphrasia 02 4.50 37.30 -- --
06_A Euphrasia 02 1.50 45.61 -- --
06_B Euphrasia 02 4.50 46.19 -- --
07_A Euphrasia 02 1.50 49.58 -- --
07_B Euphrasia 02 4.50 51.12 -- --
08_A Euphrasia 03 1.50 35.55 -- --
08_B Euphrasia 03 4.50 37.36 -- --
08_C Euphrasia 03 7.50 38.78 -- --
09_A Euphrasia 03 1.50 50.09 -- --
09_B Euphrasia 03 4.50 51.73 -- --
09_C Euphrasia 03 7.50 52.87 -- --
10_C Euphrasia 03 7.50 63.69 -- --
11_A Euphrasia 03 1.50 61.71 -- --
11_B Euphrasia 03 4.50 64.10 -- --
11_C Euphrasia 03 7.50 69.85 -- --
12_A Euphrasia 03 1.50 62.72 -- --
12_B Euphrasia 03 4.50 64.87 -- --
12_C Euphrasia 03 7.50 68.93 -- --
13_A Euphrasia 03 1.50 60.98 -- --
13_B Euphrasia 03 4.50 63.24 -- --
13_C Euphrasia 03 7.50 63.19 -- --
14_A Euphrasia 03 1.50 54.38 -- --
14_B Euphrasia 03 4.50 57.10 -- --
14_C Euphrasia 03 7.50 58.51 -- --
15_A Euphrasia 04 1.50 45.76 -- --
15_B Euphrasia 04 4.50 48.64 -- --
16_A Euphrasia 04 1.50 55.06 -- --
16_B Euphrasia 04 4.50 57.53 -- --
17_A Euphrasia 04 1.50 62.46 -- --
17_B Euphrasia 04 4.50 63.43 -- --
18_A Euphrasia 05 1.50 34.80 -- --
18_B Euphrasia 05 4.50 36.24 -- --
18_C Euphrasia 05 7.50 37.60 -- --
19_A Euphrasia 05 1.50 54.22 -- --
19_B Euphrasia 05 4.50 56.77 -- --
19_C Euphrasia 05 7.50 58.43 -- --
20_A Euphrasia 05 1.50 45.43 -- --
20_B Euphrasia 05 4.50 50.69 -- --
20_C Euphrasia 05 7.50 59.42 -- --
21_A Euphrasia 05 1.50 37.85 -- --
21_B Euphrasia 05 4.50 39.35 -- --
21_C Euphrasia 05 7.50 39.78 -- --
22_A Euphrasia 06 1.50 34.21 -- --
22_B Euphrasia 06 4.50 35.40 -- --
23_A Euphrasia 06 1.50 41.53 -- --
23_B Euphrasia 06 4.50 42.48 -- --
24_A Euphrasia 06 1.50 42.75 -- --
24_B Euphrasia 06 4.50 44.78 -- --
25_A Euphrasia 07 1.50 33.76 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-2-2018 15:24:29Geomilieu V4.30



Resultaten met 4m hoog scherm

Rapport: Resultatentabel
Model: IL D1 scherm

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmx

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

25_B Euphrasia 07 4.50 34.72 -- --
25_C Euphrasia 07 7.50 35.86 -- --
26_A Euphrasia 07 1.50 37.67 -- --
26_B Euphrasia 07 4.50 39.54 -- --
26_C Euphrasia 07 7.50 42.31 -- --
27_A Euphrasia 07 1.50 36.72 -- --
27_B Euphrasia 07 4.50 38.67 -- --
27_C Euphrasia 07 7.50 41.33 -- --
28_A Euphrasia 07 1.50 33.76 -- --
28_B Euphrasia 07 4.50 34.91 -- --
28_C Euphrasia 07 7.50 35.83 -- --
29_A Euphrasia 08 1.50 52.10 -- --
29_B Euphrasia 08 4.50 54.54 -- --
29_C Euphrasia 08 7.50 54.50 -- --
30_A Euphrasia 08 1.50 66.03 -- --
30_B Euphrasia 08 4.50 66.89 -- --
30_C Euphrasia 08 7.50 67.72 -- --
31_A Euphrasia 08 1.50 68.30 -- --
31_B Euphrasia 08 4.50 68.38 -- --
31_C Euphrasia 08 7.50 68.97 -- --
32_A Euphrasia 08 1.50 67.95 -- --
32_B Euphrasia 08 4.50 68.84 -- --
32_C Euphrasia 08 7.50 68.71 -- --
33_A Euphrasia 08 1.50 65.89 -- --
33_B Euphrasia 08 4.50 67.46 -- --
33_C Euphrasia 08 7.50 67.36 -- --
34_A Euphrasia 08 1.50 64.08 -- --
34_B Euphrasia 08 4.50 66.20 -- --
34_C Euphrasia 08 7.50 66.13 -- --
35_A Euphrasia 08 1.50 62.39 -- --
35_B Euphrasia 08 4.50 65.02 -- --
35_C Euphrasia 08 7.50 64.96 -- --
36_A Euphrasia 08 1.50 60.86 -- --
36_B Euphrasia 08 4.50 63.96 -- --
36_C Euphrasia 08 7.50 63.92 -- --
37_A Euphrasia 08 1.50 58.96 -- --
37_B Euphrasia 08 4.50 62.10 -- --
37_C Euphrasia 08 7.50 62.41 -- --
38_A Euphrasia 08 1.50 57.82 -- --
38_B Euphrasia 08 4.50 60.82 -- --
38_C Euphrasia 08 7.50 61.58 -- --
39_A Euphrasia 08 1.50 58.17 -- --
39_B Euphrasia 08 4.50 60.88 -- --
39_C Euphrasia 08 7.50 62.44 -- --
40_A Euphrasia 08 1.50 57.56 -- --
40_B Euphrasia 08 4.50 60.16 -- --
40_C Euphrasia 08 7.50 61.77 -- --
41_A Euphrasia 08 1.50 56.81 -- --
41_B Euphrasia 08 4.50 59.27 -- --
41_C Euphrasia 08 7.50 60.97 -- --
42_A Euphrasia 08 1.50 36.52 -- --
42_B Euphrasia 08 4.50 38.13 -- --
42_C Euphrasia 08 7.50 39.78 -- --
43_A Euphrasia 08 1.50 37.49 -- --
43_B Euphrasia 08 4.50 39.49 -- --
43_C Euphrasia 08 7.50 41.67 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-2-2018 15:24:29Geomilieu V4.30
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van PartnersRO opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bodem-

onderzoek aan de Krommelaan, Dennenweg en J. Verhulstweg te Bloemendaal. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren 

van een bodemonderzoek conform de NEN 5740, door middel van een archiefonderzoek, een inter-

view met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  

 

 

2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de Omgevingsdienst IJmond aanwe-

zig informatie (rapportagemodule), informatie verkregen van de huidige opdrachtgever (mevrouw I. de 

Lange) en informatie verkregen uit de op 15 februari 2018 uitgevoerde terreininspectie. 

 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 

over: 

 

� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

� eventuele calamiteiten; 

� eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

� de bodemopbouw en geohydrologie; 

� verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 

afstand van 25 meter. 

 

De onderzoekslocatie is opgedeeld in 3 deellocaties. 

 

Deellocatie A (± 5.450 m²) ligt aan de Krommelaan, circa 0,88 kilometer ten noordoosten van de kern 

van Bloemendaal (zie bijlage 1). Deellocatie A is kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie F, 

nummer 613. Volgens de topografische kaart van Nederland, bevindt het maaiveld van deellocatie A 

zich op een hoogte van circa 3,4 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 

103.162, Y = 492.142. 

 

Deellocatie B (± 1 ha) ligt aan de J. Verhulstweg, circa 0,72 kilometer ten noordoosten van de kern 

van Bloemendaal (zie bijlage 1). Deellocatie B is kadastraal bekend gemeente Bloemendaal, sectie F, 

nummers 186, 187 en 853 (gedeeltelijk). Volgens de topografische kaart van Nederland, bevindt het 

maaiveld van deellocatie B zich op een hoogte van circa 0,2 m +NAP en zijn de coördinaten van de 

onderzoekslocatie X = 103.264, Y = 491.915. 
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Deellocatie C (± 1,5 ha) ligt aan de Dennenweg, circa 0,63 kilometer ten noordoosten van de kern 

van Bloemendaal (zie bijlage 1). Het perceel, waar deellocatie C deel van uitmaakt, is kadastraal be-

kend gemeente Bloemendaal, sectie F, nummer 853 (gedeeltelijk). Volgens de topografische kaart 

van Nederland, bevindt het maaiveld van deellocatie C zich op een hoogte van circa 6,5 m +NAP en 

zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 103.264, Y = 491.915. 
 

 

4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 
 

4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 

Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, 

destijds een landgoed/bosgebied, ook wel bekend onder de naam landgoed Dennenheuvel. Dennen-

heuvel werd in 1923 verkocht aan de zusters van de congregatie ‘De Goede Herder’ in Haarlem. De 

zusters deden grote landschappelijke ingrepen. Zij verkochten delen van het landgoed ten behoeve 

van de Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Adelbert, ze bouwden de Theresiaschool en meer re-

cent verkochten zij grond voor de bouw van villa’s aan het Leonard Springerhof. Om de zorgkosten 

voor pupillen te dekken wonnen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het noordelijk deel van het 

landgoed zand. Hier ontstond een waterpartij, die in de loop der jaren met moerasbos begroeid raak-

te. Op het landgoed zijn nog andere uitingen van de laatste bewoners terug te vinden, zoals de be-

graafplaats van de zusters zelf en de moestuinen voor de omwonenden.  
 

Deellocatie A is bebouwd met Pelletier. Het bouwjaar van Pelletier is onbekend. Vermoedelijk is deze 

omstreeks 1961 gebouwd. Het deed van 1970 tot 1975 dienst als bestuurscentrum voor de congrega-

tie. Later werd het onder andere gebruikt als vakantiehuis en sinds 2009 is het ter voorkoming van 

kraak in bruikleen gegeven. Verder is deellocatie A gedeeltelijk verhard met grind en klinkers, onder 

deze grind- en klinkerverharding is geen puin aangetroffen. Verder blijkt uit de geraadpleegde bron-

nen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. 
 

Deellocatie B is een strandvlakte aan de zuidoostzijde van het landgoed. Deze lagere oostzijde, de 

oorspronkelijke nattere strandvlakte, is in gebruik als moestuin. In de sloot aan de rand van die weide 

is kwelwater aanwezig. Deze laagte wordt aan de oostzijde omkranst door een (in 2015 gerenoveer-

de) oude vitale meidoornhaag. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen de aanwezigheid van 

dempingen. 
 

Deellocatie C is bebouwd met klooster Euphrasia, verzorgingshuis Dennenheuvel en De Terp. Kloos-

ter Euphrasia was een klooster annex verzorgingshuis. Het gebouw stamt uit het begin van de zeven-

tiger jaren en is ontworpen door de architect W.J.C. van der Linden. Het heeft de vorm van een carré 

van circa 73 bij 73 meter met een ruim binnenhof. Dit binnenhof geeft plaats aan een gebruikstuin. De 

gebouwhoogte varieert van één tot drie bouwlagen. De westelijke vleugel is één bouwlaag hoog, de 

oostelijke vleugel omvat drie bouwlagen. Aan de oostelijke zijde van het gebouw is het maaiveld on-

geveer vier meter lager en heeft het gebouw zowel een souterrain als een eerste verdieping. De kapel 

ligt naast de entree, in de zuidelijke vleugel van het gebouw. 
 

Het Sint Jozefgesticht is in 1983 vervangen door het verzorgingshuis Dennenheuvel. Het gebouw van 

drie tot vier bouwlagen heeft een constructieve gemetselde buitengevel en binnenwanden. Aanpas-

singen van het bestaande gebouw aan de huidige zorgeisen zijn daardoor moeilijk en kostbaar.  

Naast het in 1923/1924 gebouwde rectoraat, ook wel ‘De Terp’ genoemd, werd aan de Dennenweg 

10 een dienstwoning ten behoeve van de tuinman gebouwd. De tuinmanswoning heeft geen cultuur-

historische waarde. Verder is deellocatie C voornamelijk verhard met klinkers of hieronder een puin-

verharding aanwezig is, is onbekend. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen de aanwezigheid 

van dempingen. 
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In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

Ter plaatse van deellocatie C is in het verleden een HBO-tank aanwezig geweest. Deze is inmiddels 

door een Kiwa erkend bedrijf verwijderd. Destijds zijn bij de tank geen verontreinigingen geconsta-

teerd. (zie bijlage 4, Bakker Infratechniek B.V., kiwacertificaatnummer: AD1091, d.d: 26-04-2012) 

 

4.2 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op de deellocatie A en C te realiseren. Deellocatie B is 

een voornemen voor een zone voor kas/werkplaats. 

 

 

5. CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevings-

dienst IJmond blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorge-

daan. 

 

 

6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Bloemendaal. 

 

In bijlage 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het 

bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 

 

� aan de noordzijde bevinden zich; de dennenweg met aanliggend woningen 

� aan de oostzijde bevinden zich; het landgoed met aanliggend een voetpad en Tuinderij de Ark 

� aan de zuidzijde bevinden zich; het landgoed, met aanliggend woningen 

� aan de westzijde bevinden zich het landgoed, met aanliggend een voetpad 

 

Ter plaatse van de Denneweg heeft in 2015 milieuadviesbureau IDDS een milieukundig bodem- en 

verhardingsonderzoek riool (weg)tracé’s (rapportnummer: 1502G970/RKO/rap1, d.d: 3 april 2015) 

uitgevoerd. Destijds was er asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen en is naderonderzoek gead-

viseerd (zie bijlage 4). 

 

Ter plaatse van de Denneweg heeft in 2015 milieuadviesbureau IDDS een nader bodemonderzoek 

asbest (rapportnummer: 1502G970/RKO/rap2, d.d: 28 augustus 2015) uitgevoerd. Destijds is in de 

fractie groter dan 16 mm asbest aangetroffen maar geen asbest in de factie kleiner dan 16 mm. Des-

tijds was er geen sprake van ernstige bodemverontreiniging en geen reden voor naderonderzoek (zie 

bijlage 4).  

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  
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8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

De grond van de onderzoekslocatie word geclassifiseerd volgens het nota bodembeheer van de om-

gevingsdiest regio IJmond als ‘’AW-2000”. Dit word geclassificeerd als geen/weinig verontreinigde 

grond. 

 

9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

9.1 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, (schaal 1:50.000), uit vorstvaag-

gronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren 

geologisch gezien tot de Formatie van Naaldwijk. 

 

9.2 Geohydrologie 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt - 0,5 m +NAP, waardoor het grondwater 

ter plaatse van deellocatie A zich op 3,9 m -mv zou bevinden. Het grondwater van deellocatie B be-

vindt zich op 0,7 m -mv en het grondwater van deellocatie C bevindt zich op 7,0 m -mv. Het water van 

het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwater-

verkenning van TNO, in zuidoostelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

10. TERREININSPECTIE 

 

Op 15 februari 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-

nen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  

 

Echter is ter plaatse van deellocatie B een tuinhuisje aangetroffen met asbestverdachte golfplaten. 

Deze asbestverdachte golfplaten zijn nog volledig intact. Verder is ter plaatse van deellocatie C een 

vet-afscheider aangetroffen. Deze vet-afscheider is in gebruik (geweest) door de keuken.  
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 

Econsultancy heeft in opdracht van PartnersRO een historisch bodemonderzoek uitgevoerd aan de 

Krommelaan, Dennenweg en J. Verhulstweg te Bloemendaal. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen een voorgenomen bestemmings-

planwijziging. 
 

Vooralsnog is geen informatie beschikbaar dat onder verhardingslagen ter plaatse van deellocatie C 

een puinfundatie aanwezig is. 
 

Tijdens de terreininspectie zijn ter plaatse van deellocatie B asbestverdachte golfplaten waargeno-

men ter plaatse van aanwezig bebouwing. Deze golfplaten zijn volledig intact. Alhier worden derhalve 

geen (noemenswaardige) ernstige verontreinigingen verwacht, die een milieuhygiënische belemme-

ringen vormen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 

Tevens in ter plaatse van deellocatie C een vet-afscheider aangetroffen. Hierdoor blijkt dat er sprake 

is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodem-

verontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de aanwezige olie/vet-afscheider. De kern van de 

verwachte verontreiniging is duidelijk. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn 

metalen, PAK, vetten en detergenten. 
 

Verder is er op de overige terreindelen en deellocaties geen sprake is van bodembelasting, anders 

dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op deze 

locaties worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal 

geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor 

natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak 

niet eenduidig is aan te wijzen. 
 

In het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging worden op basis van de huidige onder-

zoeksresultaten geen noemenswaardige verontreinigingen verwacht, die een milieuhygiënische be-

lemmering kunnen vormen voor de haalbaarheid van het plan. Econsultancy adviseert in dit kader wel 

een verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de olie/vetafscheider.  

 

In het kader van de bestemmingsplanwijziging en/of de omgevingsvergunning bouwen dient er daar-

naast mogelijk (ter beoordeling van de gemeente) een aanvullend verkennend bodemonderzoek uit-

gevoerd te worden ter plaatse van het onverdachte deel van de onderzoekslocatie. Hieronder zijn de 

onderzoeksstrategieën weergegeven die van toepassing zijn voor de huidige onderzoekslocatie. 
 

Uit het vooronderzoek blijkt, dat er op een groot deel van de onderzoekslocatie geen sprake is van 

bodembelasting anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en 

het grondwater. Op dit deel van de onderzoekslocatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht 

in gehalten boven de achtergrondwaarde of boven het in het betreffende gebied geldende achter-

grondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achter-

grondgehalten waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek 

is geconcludeerd dat dit deel van de onderzoekslocatie mogelijk (ter beoordeling van de gemeente) 

onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de 

onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.  
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Ter plaatse van de vet-afscheider is sprake van een voormalige en/of huidige bodembelasting, waar-

door het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Op basis van het vooronderzoek is ge-

concludeerd, dat dit deel van de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie 

voor een "verdachte locatie met plaatselijk bodembelasting en met een duidelijke verontreinigings-

kern" (VEP). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is vast te stellen of de 

vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk aanwezig is/zijn en in hoeverre de veront-

reinigende stoffen de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijden. 

Econsultancy 

Rotterdam, 22 februari 2018 
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Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
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Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv
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Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Asbestgat 30x30x50

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis
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boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv
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boring tot 5,0 m -mv
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Boring tot 3,5 m -mv +
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peilbuis (diep)
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Foto 10. 
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Foto 11.  
 

 
Foto 12. 
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Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850 - heden  www.topotijdreis.nl 

Luchtfoto 
ja 2008-2014  Publieke Dienstverlening  

Op de Kaart Loket 
(www.pdok.nl) 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2016  www.bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja 1995  TNO REGIS I 

Bodemloket.nl ja 15 februari 2018   

Informatie van de opdrachtgever  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 13 september 2017 Mevr.  I. de Lange  

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van de gemeente / omgevingsdienst  Datum uitgevoerd Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht 
ja 15 februari 2018 Omgevingsdienst 

Ijmond 
Rapportage module 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja   

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  Datum uitgevoerd  Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 15 februari 2018   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een milieukundig bodem- en verhardingsonderzoek 
verricht ter plaatse van de Dennenweg binnen de Gemeente Bloemendaal. Het betreft de volgende 
onderzoeken: 
 

� verkennend milieukundig bodemonderzoek; 
� asfalt- en funderingsonderzoek; 
� onderzoek naar asbest in het funderingsmateriaal. 

 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden t.b.v. de  
wegreconstructie (aanleg leidingtracé). 
 
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de bodemkwaliteit wordt de onderzoeksstrategie 
van de NEN 5740 gehanteerd en het protocol CROW publicatie 307 onderzoek leidingtracé (deze 
strategie is opgesteld in de geest van NEN Protocol 5740 Onderzoekstrategie VED-HE). 
 
In verband met de herinrichting van de locatie zullen de huidig aanwezige asfaltconstructies worden 
afgevoerd. De dikte van de aanwezige asfaltconstructie, evenals de dikte van de aanwezige 
funderingslagen, is globaal bekend. 
 
De onderzoeksopzet voor het bepalen van de chemische kwaliteit (teerhoudendheid) van het 
vrijkomende asfalt is afgeleid van het VKB-protocol 1003 onderdeel “Indicatief Onderzoek voor 
wegen/terreinverhardingen” en het CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt”. 
 
Doel van het onderzoek is tevens het vaststellen van de (chemische) kwaliteit van zowel het asfalt, 
als de eventueel aanwezige funderingsmaterialen (indicatief), in het kader van het bepalen van de 
hergebruik- dan wel afzetmogelijkheden van de hierboven genoemde materialen. Hierbij wordt het 
funderingsmateriaal eveneens onderzocht op asbest. De onderzoekstrategie is afgeleid van de 
hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in het onderzoeksprotocol NEN5897. 
 
Tevens is de veiligheidsklasse aan de hand van de resultaten bepaald, in verband met de geplande  
werkzaamheden (bijlage 8). 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 
2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het huidige en het 
voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met betrekking tot 
eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard  
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen van 
onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in paragraaf 
2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor het 
te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter gerekend vanaf 
de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de genoemde afstand een 
arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
De informatie is afkomstig uit de door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG) 
opgestelde grondwaterkaart van Nederland (kaartblad 24, 25 west en 25 oost). 
 
De regionale geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Bovenste watervoerende pakket (duinpakket) 
Het bovenste watervoerende pakket wordt direct vanaf het maaiveld (op circa 10 m+NAP) 
aangetroffen. Het bovenste watervoerend pakket wordt gevormd door een circa 20 meter dik 
duinpakket van holocene ouderdom, gerekend tot de Westland formatie. Dit pakket is samengesteld 
uit goed doorlatende matig grove zandlaag. Het doorlaatvermogen (kD-waarde), zijnde het product 
van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D) van het eerste watervoerende pakket boven 
de kleilaag wordt geschat op een waarde tussen de 200 en 300 m2/d. De stromingsrichting van het 
grondwater in het bovenste watervoerend pakket is oostelijk gericht. 
 
Deklaag  
Vanaf 10 m-NAP tot circa 15 m-NAP bevindt zich de holocene deklaag (Westlandformatie). Deze 
slechtdoorlatende deklaag is opgebouwd uit slib en middelfijn tot uiterst fijn zand.  
 
De stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt ongeveer 3,0 m - NAP. De stijghoogte van het 
grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt -1,0 m - NAP. Op basis hiervan kan worden 
aangenomen dat voor de verticale stromingsrichting van het grondwater er sprake is van een 
neerwaarts gerichte grondwaterstroming. Op regionale schaal is er sprake van een infiltratiesituatie. 
De verticale hydraulische weerstand (c) van de holocene deklaag wordt geschat tussen de 100 en 
200 dagen. 
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Eerste, tweede en derde watervoerend pakket 
Het eerste en tweede watervoerend pakket vormen in dit gebied, door het ontbreken van een 
scheidende laag één geheel. Dit pakket bevindt zich in het traject vanaf 15 m beneden NAP. Het 
pakket is in zijn totaliteit samengesteld uit overwegend grove zanden. Het doorlatend vermogen (KD) 
van het watervoerend pakket wordt geschat op 8700 m2/d. De stromingsrichting van het grondwater 
is oostelijk. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1.1. 
Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Dennenweg 

Plaats Bloemendaal 

Gemeente Bloemendaal 

Provincie Noord-Holland 

Kadastrale gemeente Bloemendaal 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 103.099 Y: 491.778 

Oppervlakte in m2 ca. 1.930 

Huidige gebruik openbare weg 

Maaiveldtype asfalt 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 13 maart 2015 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Op basis daarvan blijkt het volgende: 
 

- het gebruik van de onderzoekslocaties betreft openbare weg en trottoirs, bestaande uit 
grotendeels asfalt; 

- ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn op het maaiveld geen zakkingen, dan wel 
ophogingen waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid van mogelijke  
(sloot)dempingen; 

- op en in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen bodembedreigende 
activiteiten waargenomen; 

- tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen; 
- de naast gelegen percelen zijn met name in gebruik als wonen met tuin. 

 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 11 maart 2015 is de Gemeente Bloemendaal geraadpleegd inzake het historische gebruik van de 
onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de verkregen historische 
informatie opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. Uit het historisch onderzoek blijkt het 
volgende: 
 
- de onderzoekslocatie kent geruime tijd een gebruik als openbare weg; 
- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterreinen; 
- de locaties zijn op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik ten behoeve van wonen met tuin; 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie niet negatief beïnvloed. 
 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd en de belangrijkste punten hieronder weergegeven: 
 
Krullenlaan (+/- 80 meter van onderzoekslocatie) 
Door grondslag is in 2009 een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de reconstructie / 
herinrichting van deze weg met kenmerk 14.412. Tijdens dit onderzoek zijn (alleen) licht verhoogde 
waarden voor minerale olie aangetroffen. 
 
In de omgeving van de Dennenweg zijn, afgezien van een aantal gesaneerde en verwijderde hbo-
tanks op de aangrenzende woonpercelen, geen risicobronnen bekend. Bij het saneren en 
verwijderen van deze tanks zijn (zintuigelijk) geen verontreinigingen met olieproduct aangetroffen. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
De Gemeente Bloemendaal beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in zone W1. Uit de gegevens blijkt dat er licht verhoogde 
achtergrondgehaltes verwacht kunnen worden in de bovengrond. In bijlage 7 zijn de statische 
kengetallen voor de diverse zones bijgevoegd. 
 
 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein geen aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken van een 
mogelijke bodemverontreiniging.  
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2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
Milieukundig (bodem)onderzoek 
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de bodemkwaliteit wordt de onderzoeksstrategie 
van de NEN 5740 gehanteerd en het protocol CROW publicatie 307 onderzoek leidingtracé (deze 
strategie is opgesteld in de geest van NEN Protocol 5740 Onderzoekstrategie VED-HE). Het aantal 
te plaatsen boringen, peilbuizen en analyses is afgeleid uit de richtlijnen, zoals deze in de NEN 5740 
zijn opgenomen Opgemerkt wordt dat alle boringen in verband met de voorgenomen 
werkzaamheden dieper doorgezet worden. Tevens dienen op basis van de aangeleverde informatie 
alle boringen door het asfalt gezet te worden. Niet bekend is of overal funderingsmateriaal onder het 
asfalt aanwezig is. 
 
Onderzoek naar asfalt, funderingsmateriaal en asbest 
In verband met de herinrichting van de locaties zal de huidig aanwezige asfaltconstructie (met een 
totale oppervlakte van circa 1930 m2) worden afgevoerd. De gemiddelde dikte van de aanwezige 
asfaltconstructie, evenals de dikte van eventueel aanwezige funderingslagen, is respectievelijk circa 
5 centimeter en 37 centimeter. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de (chemische) kwaliteit van zowel het asfalt, als de 
eventueel aanwezige funderingsmaterialen, in het kader van het bepalen van de hergebruik- dan 
wel afzetmogelijkheden van de hierboven genoemde materialen. Hiertoe is het milieukundig 
onderzoek opgesplitst in de volgende deelaspecten: 
 
A) vaststellen van de dikte, opbouw en teerhoudendheid (chemische kwaliteit) van de 

asfaltverharding; 
B) bepalen van de aanwezigheid, dikte en (eventueel) de chemische kwaliteit van de 

onderliggende funderingslagen; 
C) asbest in funderingsmateriaal. 
 
Ad A) Onderzoek naar de kwaliteit van het vrijkomende asfalt 
Voor wat betreft het vrijkomende asfalt is formeel gezien een verplichte kwaliteitsbepaling niet van 
toepassing indien het opnieuw toepassen van niet teerhoudend asfalt of asfaltbeton in 
wegverhardingen betreft. Voornoemde heeft betrekking op asfalt dat wordt gefreesd en opnieuw 
warm wordt aangebracht zonder tussenkomst van een asfaltcentrale. Derhalve is het van belang dat 
wordt beoordeeld of het asfalt al dan niet teerhoudend is, teneinde de verwerkingsmogelijkheden van 
het materiaal te kunnen bepalen.  
 
De onderzoeksopzet van het milieukundig onderzoek voor het bepalen van de chemische kwaliteit 
(teerhoudendheid) van het vrijkomende asfalt is afgeleid van het VKB-protocol 1003 onderdeel 
“Indicatief Onderzoek voor wegen/terreinverhardingen” en het CROW-publicatie 210 “Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt”. Uitgangspunt daarbij zijn de wettelijke regelingen en het 
acceptatiebeleid van vergunde acceptanten of verwerkers. De voornoemde protocollen gaan uit van 
één boring per 500 m2 met een minimum van twee boringen per te onderscheiden asfaltconstructie. 
De gaten die ontstaan bij de kernboringen zullen worden afgewerkt met koud asfalt.  
De verzamelde asfaltkernen zullen worden beoordeeld op dikte, samenstelling en opbouw. Van alle 
verkregen asfaltkernen wordt middels een PAK-marker de teerhoudendheid van het asfalt indicatief 
bepaald.  
 
Volgens de voornoemde protocollen dienen de geselecteerde asfaltkernen te worden verkleind 
middels breken en vervolgens te worden geanalyseerd op het gehalte PAK (10 VROM). Hierbij wordt 
opgemerkt, dat het aantal chemische analyses afhankelijk is van het vrijkomende tonnage asfalt.  
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B) Onderzoek naar de chemische kwaliteit van funderingsmateriaal 
Van het aanwezige funderingsmateriaal is er vanuit gegaan dat dit zal worden afgevoerd naar een 
puinrecyclingsinstallatie of dat het materiaal op de locatie zal worden hergebruikt. Uitgaande van het 
bovenstaande is het Besluit bodemkwaliteit en de daarbij behorende wijze van monstername niet 
van toepassing. Derhalve is uitgegaan van een indicatieve bemonstering, waarbij het 
funderingsmateriaal wordt bemonsterd vanuit de geplaatste asfaltboringen. Van het (eventueel) 
aanwezige funderingsmateriaal onder iedere onderscheiden asfaltconstructie wordt een 
mengmonster samengesteld, welk wordt geanalyseerd op het standaard NEN-pakket (waarin de te 
toetsen parameters PAK, PCB en minerale olie zijn opgenomen). Uitgangspunt: 1 analyse per te 
onderscheiden funderingsconstructie.  
 
C) Onderzoek naar asbest in funderingsmateriaal 
Uitgangspunt is de uitvoer van een indicatief onderzoek dat is afgeleid van de NEN 5897 waarbij 
puinmateriaal uit boringen ten behoeve van andere onderzoeken wordt gebruikt. 
Per wegtracé wordt één emmer á 25 kg samengesteld voor een analyse conform NEN 5897 er 
vanuit gaande dat zintuiglijk geen bijzonderheden worden waargenomen. 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uit te voeren onderzoeksinspanning. 
 
 
TABEL 2: Uit te voeren onderzoeken 
 

Onderzoeksaspect 
 

locatie + lengte/m² 

algemene kwaliteit   asfalt verhardingsonderzoek / asbest 

Dennenweg (ca. 400m / 1.930m²) ja ja ja 

 
Op basis van de resultaten is de veiligheidsklasse bepaald, welke in bijlage 8 is opgenomen.  
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3.  VELDONDERZOEK  
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 13 maart 2015 uitgevoerd. Op 20 maart 2015 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 3. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening van 
bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect 
 

Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

Dennenweg 
 

trottoir 

1 x 4,5 met peilbuis 
7 x 2,5 

4 x 0,7 – 1,2 

01 
02 t/m 08 
09 t/m 12 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 2000, 
VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u vinden op onze 
website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. 
Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen in bijlage 6. Het 
procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met 
betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Uit oogpunt van 
onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het terrein waarop het bodemonderzoek 
en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en is 
de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig beschreven 
(lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is met 
name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend worden. 
Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve geurwaarnemingen 
worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van de 
onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de aanwezigheid 
van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 4,5 m-mv 
uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie aangetroffen 
bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 4 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging. 
 
Op het maaiveld zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. In het opgeboorde 
materiaal is zeer plaatselijk asbestverdacht materiaal waargenomen (boring 8). Het asbestverdachte 
materiaal zal worden geanalyseerd. 
 

TABEL 4: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte 
[m-mv] 

Samenstelling Bijzonderheden 

05 
 

08 
 
 

09 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 

0,5 – 0,9 
 

0,6 – 0,7 
1,0 – 1,2 

 
0,01 – 0,2 
0,2 – 0,7 

 
0,09 – 0,5 
0,5 – 1,0 

 
0,07 - 0,7 
0,7 – 1,2 

 
0,04 – 0,5 
0,5 – 1,0 

zand 
 

zand 
zand 

 
zand 
zand 

 
zand 
zand 

 
zand 
zand 

 
zand 
zand 

zwak baksteenhoudend 
 

asbestverdacht plaatmateriaal 
zwak baksteenhoudend, zwak sintelhoudend 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
brokken baksteen 
sporen baksteen 

 
 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen Belucht Bijzonderheden 

pH EC [µS/cm] NTU  

01 3,5 – 4,5 2,95 7,43 1.240 6,3 nee - 

 
De gemeten zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid (NTU) 
van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke situatie. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht naar 
een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem (boven- en 
ondergrond) zijn grondmengmonsters samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met de 
bijmengingen met bodemvreemd materiaal danwel een ruimtelijke verdeling van de (meng)monsters. 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn ten 
behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- als de 
ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
TABEL 6: Uit te voeren analyses 
 

Onderzoeksaspect 
 

 
 

bovengrond 

Chemische 
analyses 

ondergrond 

 
 

grondwater 

algemene bodemkwaliteit 
Dennenweg (400m / 1.930m²) 

2 x NEN-pakket  
 

2 x NEN-pakket  
 

1 x NEN-pakket  

algemene bodemkwaliteit 
trottoir Dennenweg 

1 x NEN-pakket  
 

- - 

 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
 
Asfalt 
De asfaltkernen zijn zintuiglijk beoordeeld op dikte, samenstelling en opbouw, waarna de kernen 
middels een PAK-marker indicatief zijn onderzocht op teerhoudendheid. Tijdens het indicatieve 
onderzoek naar de teerhoudendheid – welke is uitgevoerd in het laboratorium (zogenoemde 
constructieopbouw) – van de asfaltkernen is zintuiglijk bij enkele kernen teerhoudendheid 
waargenomen. Mede op basis hiervan is de monsterselectie voor de PAK-analyses gemaakt. In 
tabel 7 zijn de resultaten van de constructieopbouw weergegeven.  
 
TABEL 7:  indicatieve onderzoek naar de teerhoudendheid  
Locatie / monster MM101 

(boring 01) 
MM102 

(boring 03) 
MM103 

(boring 05) 
MM104 

(boring08) 
Dennenweg ja nee nee nee 
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Funderingsmateriaal + asbest 
Van het aanwezige funderingsmateriaal onder de asfaltconstructie is een mengmonster 
samengesteld.  
 
TABEL 8: onderzoeksinspanning funderingsmateriaal ( indicatief) + asbest  
 

 
Onderzoeksaspect 

funderingsmateriaal onder 
asfalt 

 
analyses 

NEN pakket 
 
 

 
 

Asbestanalyse 

 

Dennenweg 
 

1 
 

MM1 
 

1 
 

MM 201 

 
De betreffende monsters zijn geanalyseerd op het NEN-pakket, bestaande uit de volgende 
parameters: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
De analysecertificaten van het (chemisch) onderzoek naar de kwaliteit van het funderings-materiaal 
zijn opgenomen in bijlage 3.5. Het funderingsmateriaal van de locaties is aanvullend onderzocht op 
asbest. 
 
De analysecertificaten van het opgeboorde asbestverdachte materiaal is opgenomen in bijlage 3.7. 
  



 

Dennenweg te Bloemendaal: 1502G970/RKO/rap1     13/19 

4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in bijlage 
3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de 
meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de gemeten 
percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en minerale olie zijn 
ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 %, en 
maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van de correctie 
percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de zware 
metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en organisch stof van 2% 
aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in 
bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering (27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, zijnde 
het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de betreffende stof. 
Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de tussenwaarde overschrijdt kan 
in potentie sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
(Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het uitvoeren van nader 
bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 
4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
In tabel 9 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 9: Resultaten chemisch onderzoek grondmonster s (mg/kg.ds) “algemene bodemkwaliteit” 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

MM01 
 

MM02 
 

MM03 
 

MM04 

2 
 
2 
 

2,4 
 
2 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

0,26* 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

53* 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

1,8* 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

265* 
 
- 
 
- 
 
- 

MM01: 2(50-100)+3(50-100)+4(50-100): zand 
MM02: 1(30-80)+6(50-100)+7(30-80): zand 
MM03: 5(50-90)+8(100-120): zand, zwak baksteenhoudend, zwak sintelhoudend 
MM04: 1(230-280)+2(200-250)+4(200-250)+7(230-250): zand 
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In tabel 10 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond weergegeven.  
 
TABEL 10: Resultaten chemisch onderzoek grondmonste rs (mg/kg.ds) “trottoir” 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

MM05 2 2 - - 28,8* - 0,2* - - - - 3* - 1.350* 

MM05: 9(1-20)+9(20-70)+10(9-50)+10(50-100)+11(7-50)+11(50-70)+11(70-120)+12(4-50)+12(50-100): zand, brokken 
baksteen, sporen baksteen 
 
In het grondwater zijn geen overschrijdingen gemeten ten opzichte van de streef- en 
interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming). 
 
Asfalt  
Toetsing van de resultaten van de chemische analyses heeft plaatsgevonden aan de maximale 
samenstellingswaarden zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De grens waarboven sprake is 
van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) bedraagt in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 75 
mg/kg.ds aan PAK. In de onderstaande tabel zijn de gemeten gehalten aan PAK en de indeling van 
het asfalt weergegeven. 
 

TABEL 11: Toetsing analyseresultaten asfalt  

Onderzoeksaspect 
Asfalt 

Kern Gehalte PAK 
[mg/kg.ds] 

TAG 
(teerhoudend 

asfaltgranulaat) 

Dennenweg MM101(boring 01) 
 

MM103(boring 05) 
 

MM104(boring 08) 

20 
 

18 
 

18 

nee 
 

nee 
 

nee 

 
Funderingsmateriaal + asbest 
In tabel 12 zijn de toetsingsresultaten weergegeven voor de funderingsmateriaal van de 
Brederodelaan. 
 
TABEL 12: Resultaten chemisch onderzoek puinmonster s (mg/kg.ds) “funderingsmateriaal” 
 

Partij funderingsmateriaal Gemeten concentraties Toetsing aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit 

 MM1 gemiddelde norm indeling 

barium 36   uitloging niet bepaald 

cadmium <0,35   uitloging niet bepaald 

kobalt 22   uitloging niet bepaald 

koper 12   uitloging niet bepaald 

kwik 0,05   uitloging niet bepaald 

lood 130   uitloging niet bepaald 

molybdeen <1,5   uitloging niet bepaald 

nikkel 10   uitloging niet bepaald 

zink 110   uitloging niet bepaald 

PAK (10 VROM) 2,5  50 niet vormgegeven bouwstof 

PCB (som 7) 0,005  0,5 niet vormgegeven bouwstof 

minerale olie 1.800  500 niet vrij toepasbaar 

eindoordeel toetsing (indicatief) niet vrij toepasbaar 
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Partij funderingsmateriaal Gemeten concentraties Toetsing aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit 

monster / asbest  max. gehalte [mg/kg.ds] gehalte [mg/kg.ds] 

MM1 100 <1 

 
Asbest 
In het mengmonster MM1 van het funderingsmateriaal van de locatie is geen asbest aangetoond. 
 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
kwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Algemene bodemkwaliteit 
 
Bovengrond 
In MM01 overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten 
van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden.  
 
In MM02 zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
In MM05 (trottoir) overschrijden de gehalte kobalt, kwik, PAK en minerale olie de desbetreffende 
achtergrondwaarden. De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de 
betreffende achtergrondwaarden. 
 
Ondergrond 
In MM03 overschrijden de gehalten kwik, lood en PAK de desbetreffende achtergrondwaarden. De 
gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden 
 
In MM04 zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 01 zijn de concentraties van de onderzochte parameters lager dan de 
betreffende streefwaarden. 
 
Asfalt (circa 1.930 m2) 
Gelet op de analyseresultaten van de onderzochte asfaltkernen blijkt het volgende: 
 
De asfaltconstructie heeft een gemiddelde dikte van circa 4 centimeter en bestaat wat betreft 
samenstelling uit Dicht Asfaltbeton (DAB) met oppervlakte behandeling. Uit de resultaten van het 
chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat het asfalt geen teerhoudend asfaltgranulaat 
betreft. Het materiaal kan derhalve op de onderzoekslocatie worden hergebruikt. Het materiaal kan 
zonder meer worden afgevoerd naar een daartoe bestemde eindverwerker. 
 
Funderingsmateriaal 
 
MM1 
Gelet op de analyseresultaten van de onderzochte funderingslagen blijkt dat van de organische 
parameters in de funderingslagen het gehalte minerale olie de maximale samenstellingswaarde 
(Regeling bodemkwaliteit) overschrijdt. Het materiaal is derhalve indicatief niet geschikt voor 
hergebruik. 
 
Asbest 
In het mengmonster MM1 van het funderingsmateriaal van de locatie is geen asbest aangetoond. 
 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een milieukundig bodem- en verhardingsonderzoek 
verricht ter plaatse van de Dennenweg binnen de Gemeente Bloemendaal. Het betreft de volgende 
onderzoeken: 
 

� verkennend milieukundig bodemonderzoek; 
� asfalt- en funderingsonderzoek; 
� onderzoek naar asbest in het funderingsmateriaal. 

 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden t.b.v. de  
wegreconstructie (aanleg leidingtracé. 
 
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de bodemkwaliteit wordt de onderzoeksstrategie 
van de NEN 5740 gehanteerd en het protocol CROW publicatie 307 onderzoek leidingtracé (deze 
strategie is opgesteld in de geest van NEN Protocol 5740 Onderzoekstrategie VED-HE). 
 
In verband met de herinrichting van de locatie zullen de huidig aanwezige asfaltconstructies worden 
afgevoerd. De dikte van de aanwezige asfaltconstructie, evenals de dikte van de aanwezige 
funderingslagen, is globaal bekend. 
 
De onderzoeksopzet van het milieukundig onderzoek voor het bepalen van de chemische kwaliteit 
(teerhoudendheid) van het vrijkomende asfalt is afgeleid van het VKB-protocol 1003 onderdeel 
“Indicatief Onderzoek voor wegen/terreinverhardingen” en het CROW-publicatie 210 “Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt”. 
 
Doel van het onderzoek is tevens het vaststellen van de (chemische) kwaliteit van zowel het asfalt, 
als de eventueel aanwezige funderingsmaterialen (indicatief), in het kader van het bepalen van de 
hergebruik- dan wel afzetmogelijkheden van de hierboven genoemde materialen. Hierbij wordt het 
funderingsmateriaal eveneens onderzocht op asbest. De onderzoekstrategie is afgeleid van de 
hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in het onderzoeksprotocol NEN5897. 
 
Tevens is de veiligheidsklasse aan de hand van de resultaten bepaald, in verband met de geplande  
werkzaamheden (zie bijlage 8). De veiligheidsklasse heeft betrekking op de grond en het 
grondwater. De T&F berekening kan niet op de funderingslaag of op het aangetroffen 
asbesthoudend plaatmateriaal uitgevoerd worden. 
 
Conclusies  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. Op het 

maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen; 

- de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en is niet verontreinigd met de overige 
onderzochte zware metalen, PCB’s en PAK; 

- de bovengrond (trottoir) is licht verontreinigd met kobalt, kwik, PAK en minerale olie en is niet 
verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen en PCB’s. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In 

het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk zeer plaatselijk asbestverdacht materiaal 
waargenomen. Na analyse blijkt het een goed hechtgebonden stukje chrysotiel te zijn; 

- de ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood en PAK en is niet verontreinigd met de 
overige onderzochte zware metalen, PCB’s en minerale olie; 
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Grondwater 
- het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten, 

VOCl en minerale olie. 
 
Asfalt 
Uit de resultaten van het chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat het asfalt geen 
teerhoudend asfaltgranulaat betreft. Het materiaal kan derhalve op de onderzoekslocatie worden 
hergebruikt, dan wel zonder meer worden afgevoerd naar een daartoe bestemde eindverwerker. 
 
Funderingsmateriaal 
Het funderingsmateriaal is indicatief gekeurd. Qua samenstelling is het materiaal niet geschikt voor 
hergebruik. In het funderingsmateriaal is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Asbest 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
 
Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde Gemeente 
Bloemendaal, om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies. 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten de 
locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan de 
kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt verwacht dat vrijkomende 
grond niet zonder beperkingen kan worden hergebruikt. 
 
Ten aanzien van het aantreffen asbesthoudend plaatmateriaal wordt geadviseerd te overwegen om 
een nader onderzoek te verrichten naar het gemiddelde gehalte aan asbest per ruimtelijke eenheid 
om na te gaan in hoeverre daadwerkelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
met asbest ingevolge de Wet bodembescherming. Hierdoor wordt inzicht verkregen in hoeverre een 
wettelijke saneringsnoodzaak (ingevolge voornoemde wetgeving) van toepassing is. 
 
Geadviseerd wordt in het kader van praktisch uitvoerbaarheid, om het nader onderzoek uit te voeren 
wanneer het asfalt is verwijderd. 
 
 
IDDS Milieu bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen geaccepteerde 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een beperkt 
aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het mogelijk 
dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het bodemmateriaal 
voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van bodemvreemde 
materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen van verder gelegen 
terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en maximaal 
5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief worden geacht te 
zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het voorkomen 
en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden omtrent de 
aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte verontreinigende stoffen. 
 
Onderhavig onderzoek, levert binnen de in dit rapport gespecificeerde onderzoeksdoelstelling/scope, 
mogelijkerwijs informatie voor andere onderzoeksdoelen/disciplines. IDDS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig 
gebruiken van informatie uit onderhavig rapport voor een ander doel dan het in onderhavig rapport 
gestelde doel, of doelen, van het onderzoek. 
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Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 3.1 

ANALYSECERTIFICAAT GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 527884
Validatieref. : 527884_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NNML-AHZY-GEKU-ROXP
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 23 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 96,2 96,7 93,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7 0,3 2,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 67
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 4,1
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 14
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,18
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10 34
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 5 10
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20 42

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 53 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,06 < 0,05 0,52
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,21
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,25
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,22
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,15
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,16

S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 0,35 1,8

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255040 = 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100)
1255041 = 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80)
1255042 = 05 (50-90) 08 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255040 1255041 1255042
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 94,4 93,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2 1,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 26
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 8,2
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 11
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,14
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 31
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 8
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 39

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 270

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,18
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,11
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,58
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,30
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,32
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,24
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,43
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,42
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,43

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 3,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255043 = 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250)
1255044 = 09 (1-20) 09 (20-70) 10 (9-50) 10 (50-100) 11 (7-50) 11 (50-70) 11 (70-120) 12 (4-50) 12 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255043 1255044
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255040
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 46 %
4) fractie C35 -< C40 27 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255041
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255042
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 05 (50-90) 08 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255043
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255044
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 09 (1-20) 09 (20-70) 10 (9-50) 10 (50-100) 11 (7-50) 11 (50-70) 11 (70-120) 12 (4-50) 12

(50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 21 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 38 %

minerale olie gehalte: 270 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80)
Monstercode : 1255041

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : 05 (50-90) 08 (100-120)
Monstercode : 1255042

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Uw referentie : 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250)
Monstercode : 1255043

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1255040 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100) 02 0.5-1 1837089AA
03 0.5-1 1837099AA
04 0.5-1 1836352AA

1255041 01 (30-80) 06 (50-100) 07 (30-80) 01 0.3-0.8 1838387AA
06 0.5-1 1836361AA
07 0.3-0.8 1838397AA

1255042 05 (50-90) 08 (100-120) 05 0.5-0.9 1836347AA
08 1-1.2 1838394AA

1255043 01 (230-280) 02 (200-250) 04 (200-250) 07 (230-250) 02 2-2.5 1837085AA
04 2-2.5 1836365AA
01 2.3-2.8 1838384AA
07 2.3-2.5 1838385AA

1255044 09 (1-20) 09 (20-70) 10 (9-50) 10 (50-100) 11 (7-50) 11
(50-70) 11 (70-120) 12 (4-50) 12 (50-100)

09 0.01-0.2 1836353AA
10 0.09-0.5 1836345AA
11 0.07-0.5 1838391AA
12 0.04-0.5 1838395AA
09 0.2-0.7 1836354AA
10 0.5-1 1836344AA
11 0.5-0.7 1838379AA
12 0.5-1 1838390AA
11 0.7-1.2 1838396AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527884
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NNML-AHZY-GEKU-ROXP Ref.: 527884_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICAAT GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 528863
Validatieref. : 528863_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 24
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1355005 = 01 (350-450)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 23/03/2015
Startdatum : 23/03/2015
Monstercode : 1355005
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1355005
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : 01 (350-450)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1355005 01 (350-450) 01 3.5-4.5 0148197MM
01 3.5-4.5 0228622YA
01 3.5-4.5 0228623YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528863
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VXMP-OMCG-PPWS-EVUQ Ref.: 528863_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICAAT CONSTRUCTIEOPBOUW 

EN PAK-MARKER TEST 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 527889
Validatieref. : 527889_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BKAI-KOXO-BOYY-XETY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 20 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255068 = 01 (0-4)
1255069 = 03 (0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255068 1255069
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) uitgevoerd uitgevoerd
Q constructie opbouw uitgevoerd uitgevoerd
Q laagdiktes uitgevoerd uitgevoerd

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255070 = 05 (0-3)
1255071 = 08 (0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015 16/03/2015
Monstercode : 1255070 1255071
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1255068 01 (0-4) 01 0-0.04 E90072672

1255069 03 (0-5) 03 0-0.05 E9007273%

1255070 05 (0-3) 05 0-0.03 E9007270$

1255071 08 (0-5) 08 0-0.05 E9007263+

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Afkortingen Constructieopbouw

BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC (Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode)

: Conform CROW publicatie 210

Laagdikte en Constructieopbouw : Conform RAW 2010 Proef 53 (conform RAW 2005 Proef 152) en conform
NEN-EN12597-36.

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527889
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BKAI-KOXO-BOYY-XETY Ref.: 527889_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.4 
ANALYSECERTIFICAAT  

PAK IN ASFALT 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 528785
Validatieref. : 528785_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JLHW-MGPA-EXIW-SBHU
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 1 1 1
cryogeen malen gemalen gemalen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q fluoranteen mg/kg 4,4 < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5 < 2,5 < 2,5

som PAK (10) mg/kg 20 18 18

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1257736 = 01 (0-4)
1257737 = 05 (0-3)
1257738 = 08 (0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015 13/03/2015 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 20/03/2015 20/03/2015 20/03/2015
Startdatum : 20/03/2015 20/03/2015 20/03/2015
Monstercode : 1257736 1257737 1257738
Matrix : Wegenmat. Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1257736 01 (0-4) 01 0-0.04 E90072672

1257737 05 (0-3) 05 0-0.03 E9007270$

1257738 08 (0-5) 08 0-0.05 E9007263+

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PAKs : Eigen methode; analyse m.b.v. GCMS (CROW 210)

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 528785
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLHW-MGPA-EXIW-SBHU Ref.: 528785_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.5 
ANALYSECERTIFICAAT  

FUNDERINGSMATERIAAL 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Kok
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1502G970-Dennenweg
Ons kenmerk : Project 527888
Validatieref. : 527888_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 23 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
cryogeen malen gemalen

Algemeen onderzoek - fysisch
droogrest % 92,8
organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6
lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
barium (Ba) mg/kg ds 36
cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,35
kobalt (Co) mg/kg ds 22
koper (Cu) mg/kg ds 12
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,05
lood (Pb) mg/kg ds 130
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
nikkel (Ni) mg/kg ds 10
zink (Zn) mg/kg ds 110

Organische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 1800

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

naftaleen mg/kg ds < 0,15
fenantreen mg/kg ds 0,42
anthraceen mg/kg ds 0,18
fluoranteen mg/kg ds 0,42
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,24
chryseen mg/kg ds 0,30
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,15
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,30
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,23

som PAK (10) mg/kg ds 2,5

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds < 0,001
PCB -52 mg/kg ds < 0,001
PCB -101 mg/kg ds < 0,001
PCB -118 mg/kg ds < 0,001
PCB -138 mg/kg ds 0,001
PCB -153 mg/kg ds < 0,001
PCB -180 mg/kg ds < 0,001

som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527888
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1255067 = MM1 (1-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/03/2015
Ontvangstdatum opdracht : 16/03/2015
Startdatum : 16/03/2015
Monstercode : 1255067
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527888
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1255067
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Uw referentie : MM1 (1-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 21 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 37 %

minerale olie gehalte: 1800 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1255067 MM1 (1-50) MM1 0.01-0.5 0203066DD

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 527888
Project omschrijving : 1502G970-Dennenweg
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VQKO-DMJQ-ENJL-PFCC Ref.: 527888_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.6 
ANALYSECERTIFICAAT  

ASBEST IN FUNDERINGSMATERIAAL 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.7 
ANALYSECERTIFICAAT  

ASBESTMATERIAAL



Analyse certificaat

V220115_1

19-03-2015Datum rapportage

Rapportnummer: 1503-2243_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

15-046546 86453051 Materiaal  Chrysotiel  10 - 15 % Goed  M201

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

19-03-2015
Opdrachtgever

Dennenweg

1

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1503-2243
1502G970
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
16-03-2015

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4.1 
NORMERING WET BODEMBESCHERMING EN 

GECORRIGEERDE MEETRESULTATEN GROND 
 
 



 
 

Projectcode: 1502G970 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM01 MM02 MM03 
Certificaatcode   527884 527884 527884 
Boring(en)   02, 03, 04 01, 06, 07 05, 08 
Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,30 - 1,00 0,50 - 1,20 
Humus % ds 0,70 0,30 2,4 
Lutum % ds 1,0 1,0 1,0 
Datum van toetsing  23-3-2015 23-3-2015 23-3-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  96,2 96,2 (6)   96,7 96,7 (6)   93,5 93,5 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
 <1    <1    <1   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 0,7    0,3    2,4   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <54 (6)   67 260 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04  4,1 14,4 -0 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22  <5,0 <7,2 -0,22  14 29 -0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  0,18 0,26 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  34 53 0,01 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 15 -0,31  5 15 -0,31  10 29 -0,09 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  42 99 -0,07 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,10 0,10  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  0,06 0,06   <0,05 <0,04   0,52 0,52  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,21 0,21  
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,25 0,25  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,15 0,15  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,22 0,22  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,15 0,15  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,16 0,16  
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,38 0,38 -0,03  <0,35 <0,35 -0,03  1,8 1,8 0,01 
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004   <0,001 <0,003  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,020 0 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005    <0,005   
     
MINERALE OLIE      
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  53 265 0,02  <35 <123 -0,01  <35 <102 -0,02 
 



 
 

Projectcode: 1502G970 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM04 MM05 
Certificaatcode   527884 527884 
Boring(en)   01, 02, 04, 07 09, 09, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12 
Traject (m -mv)   2,00 - 2,80 0,01 - 1,20 
Humus % ds 0,20 1,5 
Lutum % ds 1,0 1,0 
Datum van toetsing  23-3-2015 23-3-2015 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
OVERIG    
Droge stof %  94,4 94,4 (6)   93,5 93,5 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
 <1    <1   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 0,2    1,5   

Gewicht artefacten g  <1    <1   
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54 (6)   26 101 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  8,2 28,8 0,08 
Koper [Cu] mg/kg ds  <5,0 <7,2 -0,22  11 23 -0,11 
Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,14 0,20 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  31 49 -0 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  5 15 -0,31  8 23 -0,18 
Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  39 93 -0,08 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,18 0,18  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,58 0,58  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,30 0,30  
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,32 0,32  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,24 0,24  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,43 0,43  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,42 0,42  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,43 0,43  
PAK 10 VROM mg/kg ds  <0,35 <0,35 -0,03  3,0 3,0 0,04 
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    <0,005   
    
MINERALE OLIE     
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  270 1350 0,24 
 
 
 
  



 
 

Projectcode: 1502G970 

 
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembeschermin g 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
PCB`S   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
MINERALE OLIE    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1502G970 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 
Datum bemonstering  20-3-2015 
Filterdiepte (m -mv)  3,50 - 4,50 
Datum van toetsing  31-3-2015 
Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 
Monstermelding 1   
Monstermelding 2   
Monstermelding 3   
     Meetw   GSSD   Index  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  24 24  -0,05 
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24 
Koper [Cu] µg/l  <2 <1  -0,23 
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 
Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23 
Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1  -0,01 
Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2  -0,22 
Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08 
   
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   
Xylenen (som) µg/l  <0,2 <0,2  0 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)  

   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)  
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   
Dichloorpropaan µg/l  <0,4 <0,4  -0 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02 
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  

   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 
 
 
 



 
 

Projectcode: 1502G970 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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Rob Kok

Van: Hein Kranendonk [hkranendonk@odijmond.nl]
Verzonden: maandag 16 maart 2015 14:15
Aan: Rob Kok
CC: 'v.hoogeland@bloemendaal.nl'
Onderwerp: RE: historisch informatie Dennenweg
Bijlagen: kentallen bkk Bloemendaal.pdf; Squit XO Bodem - Rapportage Krullenlaan.pdf

Beste Rob, 

 

Ter plaatse van de Dennenweg is voor zover ik weet geen eerder  bodemonderzoek uitgevoerd. Ook op de aan de 

Dennenweg grenzende percelen zijn voor zover ik kan achterhalen geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Met een 

relevante uitzondering: ter plaatse van de  Krullenlaan is in 2009 een bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de 

reconstructie/herinrichting van deze weg. De rapportage van dit onderzoek heb ik helaas niet digitaal kunnen vinden. 

Misschien kan Vincent Hoogeland je hieraan helpen. De resultaten zijn wel ingevoerd in het BIS. Een uitdraai van de 

gegevens uit BIS heb ik bijgevoegd. Tijdens dit onderzoek zijn (alleen) licht verhoogde waarden voor minerale olie 

aangetroffen.  

 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart uit 2007 - ligging in bodemkwaliteitszone W1 – dient rekening gehouden te 

worden met wat lichte verontreiniging in de bovengrond. Ter informatie heb ik de statische kengetallen voor de diverse 

zones bijgevoegd.. 

 

In de omgeving van de Dennenweg zijn, afgezien van een aantal gesaneerde en verwijderde hbo-tanks op de 

aangrenzende woonpercelen, geen risicobronnen bekend. Bij het saneren en verwijderen van deze tanks is nergens 

(zintuigelijk) een verontreiniging met olieproduct aangetroffen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Hein Kranendonk 

 

Team Advisering  

Omgevingsdienst IJmond  
 

T +31 (0)251 263877  

F +31 (0)251 263888 

http://www.odijmond.nl 

 

 

From: Rob Kok [mailto:rkok@idds.nl]  

Sent: Thursday, March 12, 2015 2:11 PM 
To: Hein Kranendonk 

Subject: RE: historisch informatie Dennenweg 

 

Goede middag Hein, 
 
Bijgaande kaart die ik van Vincent Hoogeland heb gekregen. 
Het leidingtracé is in het midden van de weg wat ik begrepen heb. 
De lengte is circa 400 m. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Kok 
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Van: Hein Kranendonk [mailto:hkranendonk@odijmond.nl]  

Verzonden: donderdag 12 maart 2015 13:59 

Aan: Rob Kok 
Onderwerp: RE: historisch informatie Dennenweg 

 

Beste Rob, 

  

Heb je een kaart voor mij waarop het leidingtracé staat aangegeven? Daarmee kan ik gerichter informatie verstrekken.  

  

Met vriendelijke groet,  
Hein Kranendonk 
  
Team Advisering  

Omgevingsdienst IJmond  
  
T +31 (0)251 263877  

F +31 (0)251 263888 
http://www.odijmond.nl 

  

  

From: Kranendonk, Hein [mailto:H.Kranendonk@bloemendaal.nl]  

Sent: Thursday, March 12, 2015 8:53 AM 
To: Hein Kranendonk 

Subject: Fwd: historisch informatie Dennenweg 

  

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Rob Kok <rkok@idds.nl> 

Datum: 11 maart 2015 14:55:02 CET 

Aan: "'Kranendonk, Hein'" <H.Kranendonk@bloemendaal.nl> 

Onderwerp: Antw.: historisch informatie Dennenweg 

  
Geachte heer Kranendonk, 
  
Graag zou ik van u historisch informatie willen ontvangen van de locatie Dennenweg te Bloemendaal: 
  
Aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen herinrichtingswerkzaamheden waarbij een nieuw 
leidingtrace zal worden aangelegd.  
  
Voor dit onderzoek wil ik u vragen of u nog relevante historische informatie heeft voor de 
onderzoekslocaties of de naast gelegen percelen, welke van belang kunnen zijn voor het te verrichten 
historisch onderzoek. Gaarne ook info bodemkwaliteitskaart 
  
Ik kijk uit naar uw reactie. 
  
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, verzoek ik u contact met mij op te nemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Kok 
Adviseur Milieu 
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Mobiel 06-53695585 

  

IDDS-EMAIL_144pxls.jpg

 

  

  

IDDS Milieu B.V. 
Kvk 28047921 
Statutaire zetel Noordwijk 

  

www.idds.nl 

NOORDWIJK (Hoofdkantoor)        
’s-Gravendijckseweg 37                    
Postbus 126                                     
2200 AC Noordwijk                           
T 071 - 402 85 86                              
  
VEENENDAAL 
T 0318 – 69 00 22 
  
BREDA 
T 076 – 548 66 20 
  
HOOGEVEEN 
T 0528 – 72 22 29 
  
SEVENUM 
T 077 - 467 05 86 

Untitled-4.png

 

  
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu! 
  

Disclaimer: 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-
mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet 
toegestaan. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te 
stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt 
zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, 
welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail. 
  

 

DISCLAIMER: 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-
mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met 

de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen 
rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of 

toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u 
toegezonden. Uitsluitend het officiele document heeft juridische status. 

 
Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar http://www.odijmond.nl 

 
Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 
 

DISCLAIMER: 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-

mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met 

de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen 
rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of 

toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiele document aan u 
toegezonden. Uitsluitend het officiele document heeft juridische status. 

 
Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar http://www.odijmond.nl 
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Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig? 
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BIJLAGE 8 
VEILIGHEIDSKLASSEBEPALING 

 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 1T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Dennenweg Bloemendaal
Werkgever Gemeente Bloemendaal
Monsternummer 1502G970/RKO/rap1
Veiligheidskundige Nvt

Buitentemperatuur (°C) 10
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 1T
Bepalende stof(fen) Minerale olie
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.00
Lutum 2.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 28.8 0.0
Kwik (organisch) 0.29 0.0
Lood 53.0 0.0
PAK (som 10) 3.0 0.0
Minerale olie 1350.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 28.8
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 91.8333
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 26.1
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Kwik (organisch)
Concentratie grond 0.29
Interventiewaarde grond 4.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 2.7841
Maximale waarde wonen (grond) 0.83
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.5777
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Lood
Concentratie grond 53.0
Interventiewaarde grond 530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 336.7059
Maximale waarde wonen (grond) 210.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 133.4118
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 3.0
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Minerale olie
Concentratie grond 1350.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 1000.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 38.0
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Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Minerale olie
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Maatregelen Veiligheidsklasse T

Veiligheidsklasse 1T (droog)
V&G-plan
Controle/bepaling en vaststelling
veiligheids-klassen, bepaling
maatregelen en goedkeuring V&G-plan

MVK:
- Niet-vluchtige stoffen en,
- vluchtige stoffen,
- CMR-stoffen
V&G-plan aanvullen met:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen en concentraties
- Grenswaarden stoffen en bijzonderheden
- Risico's stoffen en bijbehorende R&S-zinnen
- Arbeids- en rusttijden verontreinigde zone
- Voorzieningen materieel
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Afzetten/zonering verontreinigde zone en bebording
- Onderhoud/inspectie/reparatie materieel
Bij vluchtige en CMR-stoffen ook:
- Frequentie luchtkwaliteitsmetingen en meetmiddelen
- Wanneer aanvullende PBM moeten worden uitgereikt en
gedragen, werk moet worden onderbroken en/of
heroverweging veiligheidsklasse en maatregelen.

Logboek
Bijhouden logboek DLP
Deskundigheid
Continu begeleiding DLP
Overige deskundigheid MVK:

- Niet-vluchtige stoffen,
- Vluchtige stoffen,
- CMR-stoffen

Voorlichting & instructie
Startwerkinstructie over:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen
- Arbeidshygiënische risico's
- Zonering en veiligheidsvoorzieningen
- PBM
- Meetapparatuur
- Acties calamiteiten

MVK:
- Niet-vluchtige stoffen,
- Vluchtige stoffen

HVK:
- CMR-stoffen

Filteroverdrukinstallaties Specifieke instructie filteroverdrukinstallaties:
- Type filter, juiste gebruik, onderhoud en vervanging,
opslag en afvoer
- Maximale werktijden en rusttijden

Adembescherming Bij overschrijding 1/5 grenswaarde instructie door
deskundige onderwerpen als 3T.

Gezondheidskundige zorg
Medische keuring conform Protocol
"Arbeidsgezondheidskundig
onderzoek"

Kolom A:
- Voor iedereen die de verontreinigde zone wil betreden
- Machinisten, chauffeurs en opvarenden met maatregelen
om blootstelling te voorkomen.

Kolom A+B:
- Niet-vluchtige stoffen bij stof- of aerosolvorming.
- Grondwerkers en andere functies met kans dat de
grenswaarden worden overschreden.
- Machinisten, chauffeurs en opvarenden die uit cabine
moeten komen waar dragen adembescherming verplicht is.

Kolom A+B+C:
- Werkzaamheden met buitenlucht onafhankelijke
ademlucht.
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Verbod in verontreinigde zone Personen jonger dan 18 jaar.
Personen die niet beschikken over een geldige Medische
geschiktheidsverklaring
Zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatieperiode
Eten, drinken en roken

Luchtkwaliteitsmetingen
Niet vluchtige stoffen Alleen meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Meetstrategie als bij vluchtige stoffen 1T.
Totaal koolwaterstofmeters zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke
gasdetectie.

Vluchtige stoffen 2x per werkdag, iedere keer bij aanvang werkzaamheden
en intensieve werkzaamheden. Totaal koolwaterstofmeter
zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke gasdetectie
Bij diepte > 1,5-mv, iedere keer bij aanvang en intensive
werkzaamheden.

Stofspecifiek Waarde Totaal koolwaterstofmeter zoals ‘CH’, ‘PID’ > 1/5
grenswaarde.
Vullen gaszak, laten analyseren met gaschromatograaf,
Gasdetectiebuisjes of CMS-chips.

Koolmonoxide (CO) Bij beperkt en/of besloten ruimte, waar
verbrandingsmotoren worden gebruikt. CO-sensor

Besloten ruimten Meten voor aanvang werkzaamheden en continu tijdens
toegang. Ex/Ox/Tox-meter.

Uitvoering en interpretatie
luchtkwaliteitsmetingen

DLP-er en/of betrokken deskundige

Arbeidshygiënische voorzieningen
Middelen voor basishygiëne, de mogelijkheid schoonmaak
handen (water en zeep of schoonmakendoekjes)
3-traps sanitairunit grens schoon/vuil
Dagelijkse
Schoonmaak
Stromend water ‘vuile’ zijde

Ketenpark opdrachtgever,
toezichthouders en uitvoerende
partij(en)

Buiten de verontreinigde zone

Wasstraat/borstelplaats of waadgoot
wegtransport

Scheiding verontreinigde/schone zone schoonmaakzone
voor schoonmaken wegtransportmiddel. Locatie “schoon”
verlaten. Van wielen en buitenzijde wegtransportmiddel vuil
verwijderden. Voorkomen ophoping verontreinigde
(water)bodem bij wasstraat, borstelplaats of waadplaats. Bij
afspuiten materieel aerosolvorming tegengaan. Anders
deskundige aanvullende maatregelen laten treffen.

Materieel
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Materieel continu op locatie
(verontreinigde zone)

Filteroverdruksysteem met klimaatbeheersing op materieel
dat continu op locatie is droog en “open” laadsystemen nat.
- CE-markering: Filteroverdrukinstallatie bestaande uit
installatie en filters.
- Zicht van machinist niet belemmeren
- Bestand tegen schok- en puntbelastingen
- Overdruk gemeten in cabine minimaal 100 Pa (Pascal) en
maximaal 300 Pa (voor machines in gebruik voor 01-01-
1997 overdruk altijd > 50 Pa).
- Luchtopbrengst minimaal 40 m³  per uur en maximaal 120
m³  per uur en een contacttijd van minimaal 0,2 seconden.
- Aangezogen lucht kan alleen via de filters toestromen.
- Aanzuiging van uitlaatgassen is uitgesloten.
- Automatische opstart om inschakelen van
filteroverdrukinstallatie te garanderen.
- Inlaat cabine is niet rechtstreeks op gebruiker gericht
- Optische en/of akoestische signalering in cabine
(aanwezigheid overdruk, filters en schadelijke stoffen)
- Lekkage tussen de behuizing en filters is uitgesloten
- Filteroverdruksysteem na montage en vervolgens jaarlijks
keuren op bovengenoemde eisen.

Keuringsrapport met gemeten waarden moet bij de machine
aanwezig zijn.
Gebruik filteroverdruksysteem verplicht als:
- gewerkt wordt met vluchtige stoffen met kans op emissie
en/of waarbij emissie is gemeten
- gewerkt wordt met CMR-stoffen
- gerede kans is op stof- en aerosolvorming
- geuren worden waargenomen
- de deskundige besluit dat dit in andere situaties
noodzakelijk is
Open treeplank met laarzenpennen.
Telecommunicatieapparatuur moet in machine aanwezig
zijn.
Materieel buiten verontreiniging (graaffront) plaatsen bij
schaft of einde werkdag. Indien dit niet mogelijk is,
uitstappen in verontreinigde zone toegestaan als:
- Saneringslaarzen worden gedragen
- Luchtkwaliteitsmetingen aangeven concentratie stoffen <
1/5 grenswaarde
- Er geen stof en/of aerosolvorming is
- Deskundige bepaalt maatregelen in overige gevallen.
Roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden.
Ramen en deuren gesloten houden.

Transportmaterieel
Laadbak vloeistofdicht
Laadbak geheel sluiten voor verlaten van laadplaats (Ook
asfaltklep dicht). Mechanisme voor afsluiten of afdekken
vanuit cabine te bedienen.
Wielen/wagen schoon bij transport
Uitstappen binnen verontreindigde zone verboden
Ramen en deuren gesloten houden.
Roken, eten en drinken in cabines verboden.

Geleidebiljet Geleidebiljet volledig ingevuld en voorzien van juiste
handtekeningen.
Vluchtige en CMR-stoffen:
Veiligheidsklasse op geleidebiljet en vermelding vluchtig of
CMR (waar van toepassing)

Filters voor materieel Bij transportmaterieel is het gebruik van
filteroverdruksysteem en filters van toepassing bij een
veiligheidsklasse van 3T
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- Stof (P1, P2 en P3) Vervangen:
- na 6 maanden en
- direct bij defect filter

Als stoffilters tijdelijk worden uitgenomen in luchtdichte zak
opbergen. Registratie draaiuren en concentraties bijhouden.

- Actief kool (A, B, E, K, HG, X) Minimaal 10 kg actief kool per filter.
Nieuwe actief koolfilters moeten luchtdicht zijn verpakt en
verzegeld. Vervangen:
- Bij doorslag/verzadiging van actief kool. Meting met
continu registrerende apparatuur (voorzien van datalog) op
3 plekken, voor- en na filter en in cabine
- of maximaal na 13 weken
- direct bij defect filter

Als actief koolfilters tijdelijk worden uitgenomen dan in
luchtdichte zak opbergen. Registratie draaiuren en
concentraties bijgehouden.

- Vervangen filters Bij vervangen filters altijd PBM's gebruiken behorende bij
veiligheidsklasse 3T.
Ook bij vervangen voorfilter P1 en motorfilters
Filters moeten zonder gereedschap uit de filterkast te halen
zijn.
Uitgekomen filters inpakken en als gevaarlijk afval afvoeren.
Bij plaatsen nieuwe filters datum plaatsing en vervanging op
filters vermelden.
Filterwisselingen in logboek opnemen.

Onderhoud/Afvoer
Onderhoud gesloten systemen
Inspectie leidingsystemen

Materieel schoonmaken. Indien uitkeuring noodzakelijk
deze (laten) uitvoeren. Materieel buiten verontreinigde zone
brengen PBM behorende bij veiligheidsklasse waarin de
werkzaamheden zijn uitgevoerd Voor uitnemen filters zie
Vervangen filters. Vervanging luchtfilters motoren machines
ter bepaling van de deskundige.

Transportmiddelen Lossen/laden buiten verontreinigde zone
Voorkoming stofvorming/Schoonmaken
materieel en gereedschap

Terrein bevochtigen

PBM's
PBM-pakket Licht: Niet-vluchtige stoffen

- Overall van dicht geweven katoen voor meervoudig
gebruik of wegwerp, (CE categorie 3, type 5 of 6), goede
afsluiting en overslag, elastische afsluitingen mouwen en
pijpen, geen doorsteken/zakken.
- Werkhandschoenen: tricot handschonen nitril gecoat,
ventilerende rug, elastische manchet ten minste 7 cm,
beschermingsniveau mechanische 4,2,2, (EN 388)
- Chemische resistente laars, mechanische bescherming
klasse S5 (EN 345).

Bij voorkeur een lichte kleur.

- Wegwerpsokken
- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of
stoten hoofd (EN 397)
- Gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 85 dB(A).

- Schoonmaak werkzaamheden - Waterdichte (sanerings)overall (meervoudig gebruik of
wegwerp)
- Gelaatscherm wanneer men tijdens het werken door
spatten direct in aanraking kan komen met natte
verontreinigde (water)bodem.

- Werkzaamheden met open vuur - Brandvertragende overall
- Chemisch resistente laars van natuurrubber

PBM-pakket Middel: Niet-vluchtige stoffen Asbest
Vluchtige stoffen
CMR-stoffen
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Overall en handschoenen PBM-pakket licht vervangen
door:
- Saneringsoverall meervoudig gebruik of wegwerp, (CE
categorie 3 type 4, 5 en 6)
- Werkhandschoenen afgestemd op verontreiniging. Vaak
handschoen van PVC, volledig gecoat, lange schacht (ten
minste 35 cm), beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1
(EN 388) en chemisch 6,6,6,2 (EN 374) afdoende. Bij
specifieke stoffen, specifieke handschoenen bepaling door
deskundige

Inspannende werkzaamheden - Vochtregulerende (thermo-)onderkleding
PBM-Pakket Zwaar: Vluchtige stoffen meetwaarden boven 1/5 grenswaarde

Stof- en/of aerosolvorming
PBM-pakket Middel uitbreiden met adembescherming.
Dragen adembescherming is afhankelijk van grenswaarde
en gemeten concentratie. De deskundige beoordeelt of
gebruik noodzakelijk is. De volgende adembescherming kan
ingezet worden:
+ Afhankelijke adembescherming
   -volgelaatsmasker (EN 136) en aanblaasunit (EN 12942)
   -halfgelaatsmasker (EN 140)
   -hoofdkap (EN 12941) met gelaatsaansluiting en
aanblaasunit (12942) bij stof- en aerosolvorming
+ Onafhankelijke adembescherming
    -ademlucht (EN 12021)
    -leeflucht (EN 139), lucht uit schone omgeving en altijd
filteren
Adembescherming op naam verstrekken in verband met
hygiëne.
Of dagelijks masker reinigen met een door de fabrikant
masker goedgekeurd middel

Voor alle PBM-pakketten Altijd voldoende schone PBM.
Gebruikte PBM moeten in de vuile ruimte blijven.
Wegwerpmiddelen als gevaarlijk afval afvoeren.
Saneringsoveralls meervoudig gebruik moeten minimaal
wekelijks door de werkgever worden gewassen.
Verboden om gebruikte PBM mee naar huis te nemen.

Maatregelen
Maatregelen om emissies van vluchtige
stoffen te verkleinen

Wachten op betere weersomstandigheden (lagere
temperatuur en wind)
Gedwongen ventilatie toepassen bij emissiefront
In situ bemonsteren en direct afvoeren
Graaffront klein houden en direct na ontgraven afdekken

Immobiele verontreiniging Nat maken/houden of afdekken
Mobiele verontreiniging Depot op folie plaatsen en afdekken
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Maatregelen Veiligheidsklasse F

Geen brandbaarheidsklasse
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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een nader bodemonderzoek asbest verricht op de 
locatie Dennenweg te Boemendaal. 
 
Aanleiding(en) 
Het onderzoek is uitgevoerd vanwege aantreffen van asbesthoudende materialen in de bodem 
gedurende een verkennend bodemonderzoek (kenmerk 1502G970/RKO/rap1). 
 
Doelstelling(en) van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met 
asbest in de bodem aanwezig is.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform/afgeleid van de hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in 
het onderzoeksprotocol NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, monsterneming en analyses van asbest 
in bodem (augustus 2006) en de NEN 5897. 
 
Leeswijzer 
De voor de locatie bekende gegevens en de opzet van het onderzoek is in hoofdstuk 2 
beschreven. De resultaten van zowel de visuele inspectie als het grond onderzoek zijn 
weergegeven in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten is de onderzochte locatie beoordeeld. Deze 
beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 4. De conclusies van het onderzoek en eventuele 
aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
In hoofdstuk 6 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1 TERREINBESCHRIJVING 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1.1. 
Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in onderstaande tabel 1. 
 
 
TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

 Locatiespecifieke gegevens  

adres Dennenweg 

postcode/plaats Bloemendaal 

gemeente Bloemendaal 

provincie Noord-Holland 

kadastrale gemeente Bloemendaal 

X-Y coördinaat X: 103.099 Y = 467.604 

oppervlakte in m2 ca. 1.930 

huidig gebruik openbare weg 

verharding asfalt 

 
Op 13 maart 2015 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Op basis daarvan blijkt het 
volgende: 
 

� het gebruik van de onderzoekslocatie betreft openbare weg en trottoirs, bestaande uit 
grotendeels asfalt; 

� op en in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen bodembedreigende 
activiteiten waargenomen; 

� tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen; 
� de naast gelegen percelen zijn met name in gebruik als wonen met tuin en twee scholen. 

 
 
2.2 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 
 
Uit voorgaand onderzoek (IDDS, 3 april 2015, rapportnummer: 1502G970/RKO/rap1) blijkt het 
volgende: 
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. Op het 

maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen; 

- de bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en is niet verontreinigd met de overige 
onderzochte zware metalen, PCB’s en PAK; 

- de bovengrond (trottoir) is licht verontreinigd met kobalt, kwik, PAK en minerale olie en is niet 
verontreinigd met de overige onderzochte zware metalen en PCB’s. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn plaatselijk bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. 

In het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk zeer plaatselijk asbestverdacht materiaal 
waargenomen. Na analyse blijkt het een goed hechtgebonden stukje chrysotiel te zijn; 

- de ondergrond is licht verontreinigd met kwik, lood en PAK en is niet verontreinigd met de 
overige onderzochte zware metalen, PCB’s en minerale olie; 
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Grondwater 
- het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten, 

VOCl en minerale olie. 
 
Asfalt 
Uit de resultaten van het chemisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat het asfalt geen 
teerhoudend asfaltgranulaat betreft. Het materiaal kan derhalve op de onderzoekslocatie worden 
hergebruikt, dan wel zonder meer worden afgevoerd naar een daartoe bestemde eindverwerker. 
 
Funderingsmateriaal 
Het funderingsmateriaal is indicatief gekeurd. Qua samenstelling is het materiaal niet geschikt voor 
hergebruik. In het funderingsmateriaal is analytisch geen asbest aangetoond. 
 
Asbest 
In het opgeboorde bodemmateriaal is 1 stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Uit de 
analyse blijkt dat het om hechtgebonden plaatmateriaal gaat (10 – 15% chrysotiel). 
 
 
2.3 ONDERZOEKSOPZET 
 
Voor het vaststellen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met asbest in de bodem 
aanwezig is, is de onderzoeksopzet gebaseerd op de NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, 
monsterneming en analyses van asbest in bodem (augustus 2006). 
 
Op basis van de verkregen gegevens is uitgegaan van twee ruimtelijke eenheden (RE) van 965 
m2. Per ruimtelijke eenheid zijn vijf korte sleuven gegraven. De indeling in ruimtelijke eenheden 
heeft plaatsgevonden op basis van de voormalige inrichting van de locatie. Onderstaand is een 
overzicht opgenomen van de ruimtelijke eenheden. 
 
TABEL 2: Ruimtelijke eenheden 

Ruimtelijke eenheid  Gebruik  Oppervlakte ( in m²)  
RE01 Openbare weg 965 
RE02 Openbare weg 965 

 
Op de onderzoekslocatie is de volgende inspectie uitgevoerd: 
 
Visuele inspectie verdachte (bodem)laag 
Voor de inspectie van de verdachte bodemlaag vanaf de onderzijde asfaltverharding tot een diepte 
van ca. 0,8 m-mv zijn de voornoemde sleuven gegraven. De vrijkomende grond is visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (> 16 mm) en is per sleuf 
bemonsterd. Het fijne materiaal (< 16 mm) is eveneens bemonsterd (separaat per sleuf dan wel 
middels een representatief mengmonster per RE).  
 
Analytisch onderzoek 
 
Visuele inspectie funderingslaag 
Vanwege het aantreffen van asbestverdacht materiaal (RE2, SL06) is in totaliteit in het veld één 
mengmonster samengesteld. Hierbij is uitgegaan van 1 kwantificatie asbest (< 16 mm) in grond per 
ruimtelijke eenheid van maximaal 1.000 m2. 
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Visuele inspectie verdachte bodemlaag 
In totaliteit zijn in het veld een viertal grondmengmonsters samengesteld, waarbij de inspanningen 
van het nader onderzoek asbest zijn gevolgd. Hierbij is uitgegaan van 1 kwantificatie asbest (< 16 
mm) in grond per ruimtelijke eenheid van maximaal 1.000 m2.  
 
Daarnaast zijn in het veld een tweetal materiaalverzamelmonsters samengesteld voor een 
kwantificatie van asbest (> 16 mm) met behulp van lichtmicroscopie (asbestverdacht materiaal 
wordt per sleuf/gat verzameld). 
 
Bodemopbouw RE01 en RE 02 
De bodem/verharding van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 
0,07 m-mv uit asfalt. Vanaf een diepte van circa 0,07 m-mv tot een diepte van circa 0,12 m-mv uit 
een funderingslaag. Vanaf een diepte van circa 0,12 m-mv tot de een diepte van 0,87 m-mv 
bestaat de bodem uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de 
onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 
(boorstaten). 
 
Het betreft hier gemiddelde dieptes.  
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3. VELDONDERZOEK EN ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
3.1 VELDWERKZAAMHEDEN 
 
Op 23 en 24 juli 2015 heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie een visuele inspectie van het 
maaiveld en een inspectie van de diepere bodemlagen plaatsgevonden. Tijdens de 
veldwerkzaamheden was het droog en onbewolkt. 
 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door VeldXpert onder certificaat BRL SIKB 2000, VKB 
protocol 2018. Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het 
veldverslag (met daarop de namen van de uitvoerenden) is opgenomen in bijlage 5.  
 
Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de activiteiten met 
betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Uit oogpunt van 
onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het terrein waarop het 
bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Voor de inspectie van de verdachte bodemlagen zijn per ruimtelijke eenheid vijf korte sleuven 
gegraven. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de 
situatietekening van bijlage 1.2. 
 
 
3.2 RESULTATEN VERDACHTE BODEMLAGEN 
 
Voor de inspectie van de bodem zijn per RE vijf korte sleuven gegraven. De samenstelling van de 
bodem is weergegeven in bijlage 2.  
 
Tijdens de inspectie van het vrijgegraven bodemmateriaal zijn asbestverdachte materialen 
aangetroffen. In tabel 3 op de volgende pagina is weergegeven waar en in welke hoeveelheid het 
asbesthoudende materiaal is waargenomen. Tevens zijn de berekende gewogen gehalten aan 
asbest en de betrouwbaarheidsintervallen opgenomen. De certificaten van analyse en 
berekeningen zijn opgenomen in respectievelijke bijlagen 3.1 en 3.2. 
 
TABEL 4:  Samenstelling aangetroffen plaatmateriaal per sleuf /gat (asbest > 16 mm) 

Ruimtelijke 
eenheid 

Sleuf Gewicht 
materiaal 

[gr] 

Samenstelling H / NH 1 Gewogen gehalten asbest 
(> 16mm) # 

[mg/kg.ds] 

Totaal Ondergrens Bovengrens 

RE02 

06 (7 – 30) 
(funderingslaag)  56,8 serpentijn 10-15% H 24,63 7,39 59,11 

07 (6 – 30) 107,9 serpentijn 10-15% H 44,84 11,96 161,41 
1 H:  hechtgebonden 
 NH: niet hechtgebonden 
# = de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties 
 
In het laboratorium zijn grondmengmonsters samengesteld, waarbij per ruimtelijke eenheid één of 
meerdere kwantificatie is verricht op asbest. Voor het verrichting van een kwantificatie zijn de 
grondmengmonsters overgebracht naar Search Laboratorium B.V. (RvA L238) te Amsterdam. De 
analysecertificaten zijn in bijlage 3.1 opgenomen. De samenstelling van de grondmengmonsters 
alsmede de resultaten zijn beknopt in tabel 5 weergegeven.  
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TABEL 5: Analyseresultaten grond (asbest < 16 mm) 

code 
 

gehalte in 

Chrysotiel1 

 
[mg] 

Amosiet2 

 
[mg] 

Crocidoliet3 

 
[mg] 

totaal 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal niet- 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal 
gewogen 
asbest# 

[mg/kg.ds] 

MM301 (RE01) - - - - - <1,1 

MM302 (RE01) - - - - - < 1,0 

MM303 (RE02) - - - - - < 0,6 

MM304 (RE02) - - - - - < 0,8 

MM301: MM1-RE1 (8-30 m-mv)      1) wit asbest (serpentijngroep) 
MM302: MM2-RE1 (30-80 m-mv)      2) bruin asbest (amfibolengroep) 
MM303: sl06(7-30 m-mv)+sl07(6-30 m-mv)+MM2-RE2(5-40 m-mv)   3) blauw asbest  (amfibolengroep) 
MM304: sl07(30-50 m-mv)+ sl06(30-80 m-mv)+MM2-RE2(40-90 m-mv)   - = niet aantoonbaar 
        < = het gehalte is lager dan de bepalingsgrens 

  # = de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd   
        met 10 maal de amfiboolconcentraties 

MM2-RE2: sl08+sl09+sl10 
 
In de bodem is sprake van een heterogeen verdeelde verontreiniging, aangezien de berekende 
sleufgehalten aan asbest in de fractie >16 mm niet geheel binnen elkaars berekende 
betrouwbaarheidsintervallen liggen dan wel slechts in één of twee sleuven binnen een ruimtelijke 
eenheid asbest is aangetroffen. Hieruit volgt dat het hoogst gemeten gewogen gehalte aan asbest 
in de fractie >16 mm binnen de RE bepalend is. In de tabel op de volgende pagina is het totaal 
gewogen gehalte asbest per RE opgenomen. 
 

TABEL 6: Totale gehalte asbest (maaiveld + gehalte asbest < 16 mm + gehalte asbest > 16 mm) 

Ruimtelijke eenheid (RE) Totaal gewogen 
 gehalte asbest1 

[mg/kg.ds] 

gewogen ondergrens 
 gehalte asbest1 

[mg/kg.ds] 

gewogen bovengrens 
 gehalte asbest1 

[mg/kg.ds] 

01 - - - 

02 (6 – 30) 44,8 12 161,4 
1: gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (amosiet en crocidoliet) 
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4. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
4.1 NORMERING ASBEST 
 
Algemeen 
De interventiewaarde (en/of rest concentratienorm) voor asbesthoudende grond is vastgesteld op 
100 mg/kg gewogen (de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolconcentraties). Chrysotiel behoort tot de serpentijnengroep en crocidoliet en amosiet tot de 
amfibolengroep. Daar de amfibolen als tien maal toxischer worden beschouwd dan de serpentijnen 
dient het gehalte amfibolen te worden vermenigvuldigd met een factor 10. Op basis van deze 
formule wordt het uiteindelijke gewogen gehalte asbest in de bodem vastgesteld. Voor de 
berekening wordt geen onderscheid gemaakt in hechtgebonden en niet hechtgeboden asbest 
(bron: beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, 
nr. 15). Indien de interventiewaarde wordt overschreden is ongeacht het bodemvolume sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Risicobeoordeling 
Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient het bepalen van het 
wettelijk voorgeschreven uiterste tijdstip van saneren (spoedeisendheid) te worden vastgesteld. 
Het voornoemde is schematisch weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april 
2012, bijlage 3: Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest. Hiermee kan 
stapsgewijs worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest. Het betreffende schema is opgenomen in 
bijlage 6 (risicobeoordeling). 
 
 
4.2 INTERPRETATIE RESULTATEN 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de bodemkwaliteit 
het volgende: 
 
Visuele inspectie sleuven (> 16 mm) 
In een tweetal sleuven is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het betreft hier sleuf 06 in de 
funderingslaag en sleuf 07 in de bodem. Op basis van de berekeningen (zie bijlage 3.2) is de 
gewogen gehalte asbest van het plaatmateriaal per gat/sleuf berekend. Hierbij is uitgegaan van 
een inspectie efficiency van 100%, soortelijk gewicht puinhoudende grond van 1,8 kg.dm-3, 
percentage chrysotiel 12,5% en het volume in m3 (verschilt per sleuf en zodoende in het totaal 
onderzochte volume). Het een en ander is verwoord in de norm NEN 5707 (april 2003). Derhalve is 
het aangetroffen plaatmateriaal gerelateerd aan de totale hoeveelheid onderzochte grond. 
 
De berekende gewogen gehalten aan asbest in sleuf 06 bedraagt 25 mg/kg.ds en in sleuf 7 
bedraagt het gewogen gehalte asbest 45 mg/kg.ds. In de overige acht sleuven is geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
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Grond (< 16 mm) 
In de mengmonsters van RE01 (8-30 en 30-80 m-mv) en RE02 (5-40 en 40-90 m-mv) zijn geen 
asbesthoudende materialen aangetoond. Zodoende is het gewogen gehalte asbest niet 
aantoonbaar. 
 
Ernst van de verontreiniging 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, aangezien hooguit een gewogen gehalte asbest is aangetoond van  
45 mg/kg.ds. Opgemerkt wordt dat het betreffende gehalte wordt veroorzaakt door de 
asbesthoudende materialen van > 16mm. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
In opdracht van Gemeente Bloemendaal is een nader onderzoek asbest verricht op de locatie 
Dennenweg te Boemendaal. 
 
Aanleiding(en) 
Het onderzoek is uitgevoerd vanwege aantreffen van asbesthoudende materialen in de bodem 
gedurende een verkennend bodemonderzoek (kenmerk 1502G970/RKO/rap1). 
 
Doelstelling(en) van het onderzoek 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of op de onderzoekslocatie een verontreiniging met 
asbest in de bodem aanwezig is.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform/afgeleid van de hiertoe geldende richtlijnen zoals verwoord in 
het onderzoeksprotocol NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, monsterneming en analyses van asbest 
in bodem (augustus 2006) en de NEN 5896. 
 
Conclusies 
 
- in twee sleuven (sl06 funderingslaag  en sl07 bodem) is asbesthoudend materiaal in de 

bodemfractie >16 mm aangetroffen. De laagdikte waar het asbest is aangetroffen is  
 0,07 – 0,3 m-mv (sl06) en 0,06 – 0,3 m-mv (sl07); 
 
- de berekende gewogen gehalten aan asbest in sleuf 06 bedraagt 25 mg/kg.ds en in sleuf 7 

bedraagt het gewogen gehalte asbest 45 mg/kg.ds; 
 
- in de bodemfractie <16 mm zijn (analytisch) geen asbesthoudende materialen aangetoond. 

Zodoende is het gewogen gehalte asbest niet aantoonbaar. 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullende 
werkzaamheden. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.  
 
Aanbeveling 
Wij adviseren u een afschrift van onderhavige rapportage ter informatie te overleggen aan de 
Gemeente Bloemendaal. 
 
De onderzoeksresultaten vormen, ons inziens, geen belemmering voor de voorgenomen 
herinrichtingswerkzaamheden t.b.v. de  wegreconstructie (aanleg leidingtracé).. Hierbij wordt de 
kanttekening gemaakt dat men tijdens genoemd onderzoek alert is op de aanwezigheid van 
asbest. 
 
 
IDDS 
Noordwijk
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6. BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Een onderzoek is echter gebaseerd op het nemen van een beperkt aantal 
monsters. 
 
Wij streven naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat er lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. 
 
IDDS BV acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. Hierbij dient er tevens 
op gewezen te worden dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de 
grondkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het 
bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of 
verspreiding van asbest van verder gelegen terreinen. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE 1 

1.1 OVERZICHTSKAART 
1.2 SITUATIETEKENING 
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BIJLAGE 2 
BOORSTATEN EN LEGENDA 

 
 



Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: Sl01
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt-7

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak glashoudend, zwak 
aardewerkhoudend, brokken 
asfalt, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Graafmachine-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl02
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-6

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-25

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig metselpuinhoudend, zwak 
aardewerkhoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Graafmachine

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl03
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak aardewerkhoudend, 
sterk baksteenhoudend, sporen 
slakken, matig 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Graafmachine

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl04
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
  Graafmachine, Asfalt-7

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak aardewerkhoudend, 
sporen slakken, zwak 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Graafmachine

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80



Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: Sl05
Datum: 23-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-6

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
metselpuinhoudend, matig 
slakhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
aardewerkhoudend, geen 
olie-water reactie, Graafmachine

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-85

Boring: Sl06
Datum: 23-07-2015

0

50

13

2

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt-7

Zwak aardewerkhoudend, sterk 
baksteenhoudend, sporen asbest, 
geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag. 
Geen verschil in laag tot het zand. 
Voor de zekerheid toch ook een 
mengmonster.-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-80

Boring: Sl07
Datum: 24-07-2015

0

50

13

2

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Asfalt

-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
aardewerkhoudend, sporen 
asbest, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Graafmachine-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-50

Sterk baksteenhoudend, matig 
metselpuinhoudend, matig 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Oud pad

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-90

Boring: Sl08
Datum: 24-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt-7

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag. 
Veel grind en baksteen niet 
bemonsterd

-15

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, Graafmachine, Oude weg? 
Niet bemonsterd

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig glashoudend, 
matig aardewerkhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
metselpuinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Graafmachine

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine

-90



Projectcode: 1502G970 Projectnaam: Dennenweg

Boring: Sl09
Datum: 24-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-5

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Stabilisatielaag 
grind en baksteen niet bemonsterd

-15

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, Graafmachine, 
Ouderweg? Niet bemonsterd

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig metselpuinhoudend, matig 
aardewerkhoudend, zwak 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Graafmachine

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Graafmachine, 1 foto

-90

Boring: Sl10
Datum: 24-07-2015

0

50

asfalt0

Geen olie-water reactie, 
Graafmachine, Asfalt

-9

Matig slakhoudend, brokken asfalt, 
sterk baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, Graafmachine, 
Wel bemonsterd

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Graafmachine

-80



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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 3.1 

ANALYSECERTIFICATEN GROND 
EN PLAATMATERIAAL



search
laboratorium

www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Eurofins Omegam B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.093,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Stef Hilhorst
Type zeving: Droog

Monstercode: 3156095 MM301 Mm1-re1 (8-30)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.389,4 1,23 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.780,0 5,57 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.404,8 20,50 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 741,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 952,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 665,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.932,5 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.003,4 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,20 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA151273 barcode 0216825DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

5 augustus 2015

11516040

23-jul-15

5-aug-15
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.354,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Stef Hilhorst
Type zeving: Droog

Monstercode: 3156096 MM302 Mm1-re1 (30-80)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 9.161,3 0,54 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 703,3 5,84 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 13,8 22,46 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 13,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 18,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 20,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.931,1 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.998,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 96,57 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA151273 barcode 0216827DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

5 augustus 2015

11516040

23-jul-15

5-aug-15
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.969,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Stef Hilhorst
Type zeving: Droog

Monstercode: 3156098 MM304 Sl07 (30-50) Mm2-re2 (40-90) Sl06 (30-80)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 5.907,2 0,67 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 4.633,0 5,24 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 130,1 27,44 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 97,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 218,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 159,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 11.146,2 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 11.224,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 93,78 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA151273 barcode 0216826DD, 0216822DD, 0216823DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

5 augustus 2015

11516040

23-jul-15

5-aug-15
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Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP04 & NEN5897

Veldwerk

Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                

Datum veldonderzoek:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Soort materiaal: Puin

Massa veldvochtig monster: 26.143,2 gram

Analyse

Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Datum labonderzoek:

Uitvoerend analist: Stef Hilhorst

Monstercode: 3156097 MM303 Sl06 (7-30) Sl07 (6-30) Mm2-re2 (5-40)

                                

Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds) losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds)

(gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens

< 500 µm 3.052,2 1 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

500-1000 µm 4.077,2 5 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 5.035,3 20 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 3.047,2 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 2.550,3 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 4.846,1 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 26,9 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 22.635,2 0 < 0,6 0,0 0,6 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 22.755,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,04 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

Opmerkingen:

 

 

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm

* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,6 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d. 05-08-15

Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes

Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11516040

Amfibool asbest*

05-08-15

Monsternemingstraject 

(m-mv):
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11516040 Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 3156173 AVM01 SL06 (7-30)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Restanten buis                56,80 8 hecht 10 - 15   CHR 7.100 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

56,80 8 7.100 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 199,9 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 164,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 82,39 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Barcode R001047436
De volgende identificatierapporten geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0001979

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 7.100,0 0,0 7.100,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 7.100,0 0,0 7.100,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

5 augustus 2015

23 juli 2015

6 augustus 2015
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11516040 Versie: 001

Projectnummer klant: 547436

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 1502G970-Dennenweg                                
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 3156174 AVM02 SL07 (6-30)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 107,90 3 hecht 10 - 15   CHR 13.488 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

107,90 3 13.488 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 130,1 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 107,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 82,94 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Barcode 0216824DD
De volgende identificatierapporten geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0001979

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 13.487,5 0,0 13.487,5

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 13.487,5 0,0 13.487,5

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

5 augustus 2015

23 juli 2015

6 augustus 2015
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-NBO-0001979 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 6-8-2015 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Eurofins Omegam B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11516040 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 31-07-2015 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: AAA AAA Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Uw kenmerk: 547436 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 03-08-2015 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 2 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Restanten buis 3156173 10 - 15% CHR Ja 

2 Plaat 3156174 10 - 15% CHR Ja 
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Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: donderdag 6 augustus 2015 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.2 
BEREKENING ASBEST IN GROND 



Projectnummer 1502G970
Projectnaam Dennenweg te Bloemendaal
blad 1 van 1

Ruimtelijke eenheid 2 (sleuf 6): chrysotiel 10-15% (8 stukjes) n=8 n=3 n=16
gemiddeld ondergrens bovengrens 95%

Mloc (kg) (afgeleid drooggewicht) 288,29 288,29 288,29

totale onderzochte volume in m3 0,184 0,184 0,184
geschatte dichtheid in kg/dm3 1,8 1,8 1,8
schatting inspectie efficientie (%E/100) 1 1 1
Ma gedroogde massa (alle fracties) in kg 22,756 22,756 22,756
Mva veldvochtig analysemonster (alle fracties) in kg 26,143 26,143 26,143

gehalte asbest (>16 mm) in mg/kg 24,63 7,39 59,11
Mk massa verzamelde asbesthoudende mat type k (mg) 56800 21300 113600
geschat percentage asbest van betreffende asbestsoort (%) 12,5 10 15

Ruimtelijke eenheid 2 (sleuf 7): chrysotiel 10-15% (3 stukjes) n=3 n=1 n=9
gemiddeld ondergrens bovengrens 95%

Mloc (kg) (afgeleid drooggewicht) 300,83 300,83 300,83

totale onderzochte volume in m3 0,192 0,192 0,192
geschatte dichtheid in kg/dm3 1,8 1,8 1,8
schatting inspectie efficientie (%E/100) 1 1 1
Ma gedroogde massa (alle fracties) in kg 22,756 22,756 22,756
Mva veldvochtig analysemonster (alle fracties) in kg 26,143 26,143 26,143

gehalte asbest (>16 mm) in mg/kg 44,84 11,96 161,41
Mk massa verzamelde asbesthoudende mat type k (mg) 107900 35967 323700
geschat percentage asbest van betreffende asbestsoort (%) 12,5 10 15

gemiddeld ondergrens bovengrens 95%
Totale gewogen gehalte asbest in puin (> 16 mm) in mg/kg.ds 44,8 12,0 161,4
Totale gewogen gehalte asbest in puin (< 16 mm) in mg/kg.ds 0,0 0,0 0,0
Totale gewogen gehalte asbest in onderzochte RE 2 in mg/kg.ds 44,8 12,0 161,4

geinspecteerde volume sleuf 6 in m3 (circa 2 x 0,4 x 0,23 m) 0,184
geinspecteerde volume sleuf 7 in m3 (circa 2 x 0,4 x 0,24 m) 0,192
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B3klCGf Archiefexemplaar 
Infratechniek I Bodemonderzoek I Sierbestrating en buitenleven 

Gemeente Bloemendaal 
Afdeling Milieuzaken 

Postbus 201 

2050 AE OVERVEEN 

T.a.v. Dhr. Kranendonk 

Kenmerk :bg11tank006 

Telefoon : 023 - 522 57 04 

Onderwerp : Tank Dennenweg 8 te Bloemendaal 

Heemskerk, 26 april 2012 

Geachte heer Kranendonk, 

Bij deze doen wij u de bescheiden toekomen met betrekking tot het verwijderen van de overtollige HBO-
tank, groot 2.000 I. aan de Dennenweg 8 te Bloemendaal. 

Vertrouwende u met bovenstaande van dienst te zijn geweest, 
verblijven wij, 

hoogachtend, 

Bakker Infratechniek B/ 

Bijlagen : -1 st. lokalisatierapport. 
-1 st. situatieschets. 
-1 st. KIWA-certificaat. o ; 

nj -o 

00 ' 
M ï 
CO ! 

Ambachtsring 13 ,1969 NH Heemskerk IT 0251-253008 I F 0251-2508211 E info@bakkerinfratechniek.nl I W www.bakkerinfratechniek.nl 
K.v.K. te Amsterdam 34075425 I ABN-AMR0 56.42.68.518 I G-rek.nr.: 99.50.86.222 I BTW nr. NL8002.64.447.B.01 

Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen netto. Bakker Infratechniek is onderdeel van de RM Bakker Groep 

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. 
Mocht u geen kennis hebben genomen van onze algemene voorwaarden, dan zullen wij u deze op uw eerste verzoek toezenden. 



B a k k e r 
Infratechniek I Bodemonderzoek ! Sierbestrating en buitenleven 
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Checklist buitenwerkzaamheden voor het definitief buiten gebruik 
stellen van een tank volgens reis hbo/diesel (brl-k 902/02) 

VERSIE NR. : CKLB05.95; 6 april 1995 
VERVANGT : CHLB03.95; 20 februari 1995 

Uitvoeringsdatum / meldingstijd KIWA : 17-01-2012 08.00 uur 

Werknummer : 11tank006 

WERKZAAMHEDEN VOOR OPDRACHT (IN PRINCIPE) 

1. GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER 

Naam : Klooster Euhprasia 

Adres : Postbus 110 

Plaats : 1906ZJ LIMMEN 

Contactpersoon : Mevr. E. Roos 

Telefoon : 

2. GEGEVENS LOCATIE 

Naam 

Adres : Dennenweg 8 

Plaats : BLOEM EN DAAL 

Contactpersoon 

Telefoon 

2.1 VOORONDERZOEK ALGEMEEN 

Datum opname 

Opgenomen door 

Kilometer 

Soort product 

Ligging tank 

14-07-2011 

J. Brakenhoff 

n.v.t. 

HBO 

uitpandig - wel verwijderbaar 

Grondwaterstand tijdens opname: m - m.v. 

AmBb1fcthtsdringl3nï§8S NH Heemskerk i T 0251-253008 fiP82*ÖSfe6KSPÏ E1 iWbakker inf ratechniek.n l I W ww^MMMtiAOMMfenl 
K.V.K. te Amsterdam 34075425 I ABN-AMRO 56.42.68.518 I G-rek.nr.: 99.50.86.222 I BTW nr. NL8002.64.447.B.01 

Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen netto. Bakker Infratechniek is onderdeel van de RM Bakker Groep 

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. 
Mocht u geen kennis hebben genomen van onze algemene voorwaarden, dan zullen wij u deze op uw eerste verzoek toezenden. 
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Bovenkant tank 

Onderkant tank 

0 T a n k 

Lengte tank 

Inhoud tank 

In tank aanwezig 

Nog in gebruik 

Tank vergunningplichtig 

Soort bodemonderzoek 

Datum laatste levering 

Restproduct laten verwijderen 
door tankwagen 

Afvalproduct 

Reinigen tank 

Bereikbaarheid 

Uitvoering 

Indien machinaal 

Bestratingen 

Sloopwerken andere 
verhardingen 

Andere bevindingen 
tijdens onderzoek 

Leveren, verw. zand 

Verwijderen tank 

Rijplaten nodig bij saneren 

Zo ja, hoeveel meter 
(enkel gemeten) 

m min m.v. 

m min m.v. 
} bovengronds 

1.05m 

2.10m 

2m 3 

0.50m 

nee 

nee 

organoleptisch onderzoek 

onbekend 

ja 

door WCA laten afvoeren 

cleaner (WCA) 

matig 

machinaal 

minikraan / minishovel 

BKK 

geen 

ca. 130m vanaf vrachtwagen 

m 

ja 

nee 

m 

Bestand: I11tank006 Formulier: FHP01 11 Revisie: 00/22-02-00 



O) 

u £ ö </> £ -
3 

I 

I LI 
K =5 = ï 

i 

•ÉN 

O) CM 

^ 2 ) n 

c ra CO </) 

CO CO O) 

co OJ 
Ou 

Lr w 

TI 

1 B 
I 

UJ 



Tanksaneringscertificaat 
BRL-K902 Tanksanering HBO/diesel' 
Afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf 

Kiwa N.V. 
Certificatie en Keuringen 
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
Telefoon 070 41 44 400 
Telefax 070 41 44 420 
Internet www.kiwa.nl 

k i w a 
gecertificeerd 

SAfliBE» HaO-TftNKS 

Opdrachtgever 

Klooster Euhprasia 
T.a.v. E. Roos 
P/a Postbus 110 
1906ZJ Limmen 

Kenmerk: c11-tank006 Wenken voor de afnemer 
Indien de tanksanering niet volgens de voor
schriften is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig 
is ingevuld dient u contact op te nemen met: 
a. het tanksaneringsbedrijf; en zonodig met 
b. Kiwa. 

Datum van melding 
12-01-2012 

Datum van sanering 
17-01-2012 

Gegevens van de tank 
• Ondergrondse tank 
• Bovengrondse tank 

Plaats van de installatie (adres) 
Dennenweg 8 
Bloemendaal 

Soort product/aangetroffen vulmassa Inhoud in liters 
HBO 2.000 

Opmerkingen 

Ingangscontrole bodem 
Rondom de tank is het wettelijk voorgeschreven bodemonderzoek uitgevoerd. 
• Verontreiniging is niet aangetroffen 
• Een kleine verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte 

gesteld; de verontreinigde grond is afgevoerd 
• Verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld 
• Een recent (max. 6 mnd. oud) bodemonderzoek (bijv. overeenkomstig het protocol nulsituatiebo-

demonderzoek BOOT) betreffende de tanklocatie is beschikbaar 
-naam onderzoeksbureau: 
-datum uitvoering onderzoek: 
-kenmerk van het betreffende onderzoeksrapport: 

Uitvoering tanksanering 
• De tank is inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd naar een tankverschrotingsbedrijf. 
• De tank is inwendig gereinigd en gevuld met zand /grond/(schuim)beton. 
• Het leidingwerk is inwendig gereinigd, verwijderd en afgevoerd naar een tankverschrotingsbedrijf. 

Uitgevoerd door tanksaneringsbedrijf: Naam verantwoordelijke uitvoerder: 
J. Brakenhoff / 

Bakker Infratechniek B.V. / / / / 
Ambachtsring 13 Handtekenjfitj Datum 
1969 NH Heemskerk /J/VJZZS*7 

. ffilffi/y 26-04-2012 
Verklaring van Kiwa N.V. A / ^ 
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevg«^e_c»rjïroles, worden de door bovenstaand 
tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamhede/ffeSCzrfn gespecificeerd op het procescertificaat, 
geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/Diesel'. 

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf 
Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de 
voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/Diesel'. 

Certificaatnummer 

AD 1 0 9 1 
10028/MCC 

Exemplaar bestemd voor 
Opdrachtgever Provincie 
Gemeente Tanksaneringsbedrijf 
Kiwa N.V. 



VIZ7c 

o p d r a c h t g e v e r 

datum van melding datum van sanering 

- \ o • 1 4 ' 10..:9[ ..... 2 T 
saneringswerkzaamheden 

El complete sanering 

• deelsanering: dit document dient beschouwd te worden als deelcertificaat 

soort 
produkt 

inhoud 
in l i ters opmerk ingen 

KIWA N.V. 
C e r t i f i c a t e n Keur ingen 
Sir W i n s t ^ P i u r c h i l l - l a a n 273 
Postbus 70 
2280 AS Ri jswi jk 
Te le foon (070) 395 35 35 
Telefax (0701395 34 20 
Telex 32480 k i w a n l 

26 NOV. 1B93 

S A N E R I N G - C E R T I F I C A A T 
R E I S - 1 9 8 7 
bet re f fende ondergrondse opslag 
van aardol ie produkten 

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREGISTREERD DOOR KIWA 
(zie onder) 

plaats van de installatie (naam en adres) 

^ H v Z e , E.^.pk..r:.S...>=>...\.git...:.. 

D > e ^> ̂  «L'hs, Q 

^ > V o ^ 3 ° . < ^ L ; -

controle van de bodem 
de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op veront re in ig ing door produkt uit de tank 
H veront re in ig ing werd niet aange t ro f fen . 
• aangezien veront re in ig ing we rd aanget ro f fen is het bevoegde gezag g e w a a r s c h u w d . 

wijze van saneren 
de tank insta l la t ie is na leegzu igen: 
• inwend ig gere in igd. 
• gevuld met zand / l i ch tbe ton / . (onderst repen c.q. invul len) 
• ve rw i j de rd , de tank is naar een geaccepteerd verschro t ingsbedr i j f a fgevoerd . 

saneringswerkzaamheden 
de saner ingswerkzaamheden zijn geheel in overeens temming met de voorschr i f ten u i tgevoerd . 

uitvoering 
verantwoorde l i j ke 
u i tvoerder 

saner ingsbedr i j f 

D • 
R E I S 8 7 / 

DeXoning b.v. 
= f ] Postbus 32 
•3440 AA Vijfhuizen 

5 3 " 

handtekening da tum 

registratie KIWA exemplaar certificaat bestemd voor 
reg is t ra t ienummer datum afd . M i l ieucer t i f i ca t ie geel eigenaar 

o n - i © p * c T ^ ^ T \ groen gemeen te 

55.32-03 JX / - j CJiCDO \ \ 3* t i l - - B B S 8 7 O * 

w i t 
b lauw 
rose 

KIWA 
provincie 
saner ingsbedr i j f 



Verk la r ing van KIWA 
Door KIWA is aan het aan ommezijde genoemde, ingevolge de REIS-1987 erkende, 
saneringsbedrijf het recht verleend sanering-certificaten door KIWA te laten registreren. 

Verk la r ing van het s a n e r i n g s b e d r i j f 
Het saneringsbedrijf verklaart dat de aan ommezijde beschreven, door hem gesaneerde 
installatie is gesaneerd overeenkomstig de technische voorschriften van het ministerie VROM 
m.b.t. het definitief buiten gebruik stellen van ondergrondse installaties. 

W e n k e n voor de a fnemer 
Indien de sanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd, dient u contact op te nemen 
met: 
a. het saneringsbedrijf; 
b. KIWA. 



Aannemingsbedrijf 
Bakker-Straathof bv 

k i w a 
gecertificeerd 

grond-, weg- en 
waterbouw 

• f c milieutechniek 
tanksanering, grond- en straatwerk, rioleringen, bodem-/ grondwateronderzoek en sanering 

Datum rapport: 28-09-1994 
Code: 10794273 
Opgenomen door: R. van Assen 

B e t r e f t het l o k a l i s e r e n en 
onderzoek van een brandstoftank 

1 LOKATIE: Dennenweg 8 
Bloemendaal 
( z i e s i t u a t i e s c h e t s ) 

2 KILOMETER: 

3 BOVENKANT TANK 0.40 M MIN M.V.. 

4 ONDERKANT TANK 2.00 M MIN M.V.. 

5 H.B.O.-tank X Benzinetank 0 

6 INHOUD TANK: 10.000 1. 

7 IN TANK AANWEZIG: 16 cm 

8 NOG IN GEBRUIK: nee 

9 BEREIKBAARHEID: goed 

10 BESTRATINGEN: geen 

D i e s e l o l i e t a n k O 

11 SLOOPWERKEN ANDERE VERHARDINGEN: -

12 ANDERE BEVINDINGEN TIJDENS ONDERZOEK: -

13 OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN: nee 

14 EVENTUEEL VERLEGGEN KABELS: nee 

15 MACHINAAL UITVOEREN: j a 

16 MANKRACHT UITVOEREN: j a 

17 LEVEREN, VERWERKEN AANVULZAND: j a 

18 REINIGEN EN HALF VERNIETIGEN TANK: j a 

19 VERWIJDEREN TANK: j a 

20 EVENTUEEL AFVOER OUDE OLIE: j a 

21 EVENTUEEL ONTGRAVEN, OPSLAAN, 
BEMONSTEREN, AFVOER BALLAST ZAND: nee 

Timmerwerf 63, 1969 NJ Heemskerk, Telefoon 02510-53008, Fax 02510-50821, ABN-AMRO bank Beverwijk 56.42.68.518, K.v.K. te Haarlem 75425 



22 RIJPLATEN BENODIGD B I J SANEREN: nee 
zo j a , hoeveel m1 (enkel gemeten): 

23 GRONDBORING 
Organoleptische c o n t r o l e op de aanwezigheid van v e r o n t r e i n i g i n g met 
produkt u i t de tank. 
Op 2 punten naast de tank (kopse kanten) t o t 0,5 m1 onder de tank of 
t o t i n het grondwater. 
B i j het vulpunt van 0-0,5 m1 -m.v.. 
I n t e r v a l van de c o n t r o l e om de 0.2 m1. 

Punt 
nr. 

o n d e r z i j d e 
tank 

geboord 
t o t 

v e r o n t r e i n i g i n g 
j a - nee 

i n d i e n j a , 
welke d i e p t e 

1 2.00 m 1 2.50 m 1 0 - X • ••• — Itl 

2 2.00 m 1 2.50 m 1 0 - X • • • • — • • • a Iïl 

3 Vulpunt 0.50 m 1 0 - X • • • • ~~ • • • • 111 

Grondwaterstand t i j d e n s opname: >2.50 m1 - m.v. 

24 OPMERKINGEN: 
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Kenmerk: c0794273 

opdrachtgever 

Grondwerkbedrijf Paape B.V. 
T.a.v. dhr. Paape 
Dompvloedslaan 56 
2051 ND Overveen 

datum van melding datum van sanering 
21-09-1994 29-09-1994 

saneringswerkzaamheden 
complete sanering 

Cer t i f i ca t i e en Keur ingen 
Sir W i n s t o n Church i l l - laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Ri jswi jk 
Te le foon (070) 395 35 35 
Telefax ( 0 7 0 ) 3 9 5 34 20 
Telex 32480 k iwa nl 

S A N E R I N G - C E R T I F I C A A T 
R E I S - H B 0 
bet re f fende de sanering van ondergrondse 
ops lagtanks 

ALLEEN GELDIG MET REGISTRATIENUMMER KIWA 
EN DATUM 

p l a a t s van de i n s t a l l a t i e 
(naam en adres) 

K l o o s t e r Euphrasia 
Denneweg 8 
Bloemendaal 

• d e e l s a n e r i n g : d i t document d i e n t beschouwd t e 
worden a l s d e e l c e r t i f i c a a t 

s oort inhoud 
produkt i n l i t e r s opmerkingen 

HBO 10.000 • 

• 

c o n t r o l e van de bodem 
de bodem rondom de gesaneerde tank i s onderzocht op v e r o n t r e i n i g i n g 
door produkt u i t de tank 

v e r o n t r e i n i g i n g werd n i e t aangetroffen. 

•
aangezien v e r o n t r e i n i g i n g werd aangetroffen i s het 
bevoegd gezag gewaarschuwd. 

w i j z e van saneren 
de t a n k i n s t a l l a t i e i s na leegzuigen: 

inwendig g e r e i n i g d . • gevuld met 

verwijderd, de tank i s naar een geaccepteerd v e r s c h r o t i n g s b e d r i j f 
afgevoerd. 

saneringswerkzaamheden 
de saneringswerkzaamheden z i j n geheel i n overeenstemming met de 
v o o r s c h r i f t e n uitgevoerd. 

u i t v o e r i n g 
v e r a n t w o o r d e l i j ke 
u i t v o e r d e r 

R. van Assen 

s a n e r i n g s b e d r i j f 
Bakker-Straathof B.V. 
Voorweg 51 
1969 MD Heemskerk 

hand ing datum 

02-12-'94 
r e g i s t r a t i e K I W A 
registratienummer 

AD 211 
datum afd. M i l i e u c e f t i f i c a t i e 

02-12-'94 en - i n s p e c t i e 

exemplaar certificaat bestemd voor 
geel eigenaar blauw provincie 
groen gemeente rose saneringsbedrijf 
wit KIWA 

••ZDS 
REIS 87/31 



Verk la r ing van KIWA 
Door KIWA is aan het aan ommezijde genoemde, ingevolge de procescertificatiregeling REIS 
(Regeling Erkenning Inzake het Saneren van huisbrandolie- en dieseltanks) gecertificeerde 
saneringsbedrijf, het recht verleend sanering-certificaten door KIWA te laten registreren. 

Verk lar ing van het saner ingsbedr i j f 
Het saneringsbedrijf verklaart dat de aan ommezijde beschreven, door hem gesaneerde 
installatie is gesaneerd overeenkomstig de van toepassing zijnde KIWA beoordelingsrichtlijn 
m.b.t. het definitief buiten gebruik stellen van ondergrondse installaties. 

W e n k e n voor de a fnemer 
Indien de sanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd, dient u contact op te nemen 
met: 
a. het saneringsbedrijf; 
b. KIWA. 
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Nieuwbouw landgoed Dennenheuvel, te Bloemendaal  
 
Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming 
 
Ing. A.R. Balk, F. Van der Vliet, drs. G.F.J. Smit  
 
Status uitgave: eindrapport  
 

Rapportnummer:  18-040  

Projectnummer: 17-0648 

Datum uitgave:  21 juli 2020 

Foto's omslag: Bureau Waardenburg bv 

Projectleider: drs. G.F.J. Smit 

Naam en adres opdrachtgever: Partners Ro 
I. de Lange 
 Julianaplein 8 
5211 BC Den Bosch 

 
 
Akkoord voor uitgave:  
drs. G.F.J. Smit 

Paraaf:  

 
Graag citeren als: Balk, A.R., 2018. Nieuwbouw landgoed Dennenheuvel, te Bloemendaal. Toetsing in het kader van de 
Wet natuurbescherming. Bureau Waardenburg Rapportnr. 18-040. Bureau Waardenburg, Culemborg. 
 
Trefwoorden: natuurtoets, soortenbescherming, vleermuizen 
  
Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv.  
Opdrachtgever hierboven aangegeven vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze 
toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Partners Ro  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, 
noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv 
is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv hanteert als algemene 
voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
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  Voorwoord 

Op landgoed Dennenheuvel te Bloemendaal wordt nieuwbouw gerealiseerd en een 
nieuwe toegangsweg aangelegd. Hiervoor worden bomen gekapt en wordt het huidige 
gebouw gesloopt. Deze ingrepen kunnen effecten hebben op beschermde soorten 
planten en dieren. 
 
Partners Ro heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt de effecten als gevolg van 
de voorgenomen werkzaamheden op beschermde soorten te onderzoeken.  
 
In het kader van de Wet natuurbescherming heeft Bureau Waardenburg in 2018 een 
oriënterend onderzoek en aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd in het 
plangebied en de effecten van de werkzaamheden op beschermde flora en fauna 
bepaald. Tevens zijn de effecten op het Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid 
beoordeeld. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 
 
A.R. Balk veldwerk, rapportage, fotografie 
F. van der Vliet vleermuisonderzoek 
G.F.J. Smit projectleiding, rapportage 
 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd 
voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
Bureau Waardenburg is door Certiked ISO gecertificeerd overeenkomstig BRL 
9990:2001 / ISO 9001:2008. 
 
Vanuit Partners Ro werd de opdracht begeleid door mevrouw K. Hoogenboezem. Wij 
danken haar voor de prettige samenwerking. 
 
 
 
 
 
Veldonderzoek is altijd een momentopname. Bureau Waardenburg waarborgt dat het 
onderzoek is uitgevoerd door deskundige onderzoekers volgens de gangbare 
standaardmethoden. Het bureau is niet aansprakelijk voor waarnemingen van soorten door 
derden en waarnemingen die na afronding van de studie bekend worden gemaakt. 
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Samenvatting  

Op landgoed Dennenheuvel te Bloemendaal wordt nieuwbouw gerealiseerd en een 
nieuwe toegangsweg aangelegd. Hierbij moet rekening worden gehouden met 
beschermde soorten planten en dieren. 
 
De Wet natuurbescherming heeft als doel het voor de lange termijn beschermen en 
gebruiken van biodiversiteit. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de 
natuur schaden en zijn daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval dan moet 
er ontheffing worden aangevraagd voor het overtreden van een verbodsbepaling.  
 
Bureau Waardenburg heeft op basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 5 
februari), bronnenonderzoek en aanvullend veldonderzoek de effecten van deze 
ingreep op beschermde soorten en gebieden bepaald en beoordeeld of voor genoemd 
initiatief een ontheffing dan wel vergunning moet worden aangevraagd.  
 
Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van vleermuizen en 
huismus. De Wet natuurbescherming staat uitvoering van het bestemmingsplan niet in 
de weg.  
 
In het kader van de omgevingsvergunning wordt aanbevolen in het zomerseizoen 
voorafgaande aan de start van het sloopwerk het vleermuisonderzoek te actualiseren 
en voor Pelletier onderzoek naar huismus uit te voeren. 
 
Randvoorwaarden / Maatregelen bij uitvoering werkzaamheden 
§ De gebouwen hebben betekenis als zomer- en paar- en winterverblijven voor 

gewone en ruige dwergvleermuis en mogelijk huismus. Om de functionaliteit van 
de territoria te behouden zullen in de nieuwbouw permanente voorzieningen voor 
zomer- en paarverblijven voor vleermuizen moeten worden opgenomen en nest-
gelegenheid voor huismus. Om de periode tussen sloop en het beschikbaar 
komen van de voorzieningen in de nieuwbouw te overbruggen zullen tijdelijke 
voorzieningen moeten worden getroffen. In dit rapport zijn daarvoor maatregelen 
aangegeven. Deze maatregelen zullen in het kader van de omgevingsvergunning 
op basis van de concrete uitvoering en fasering worden uitgewerkt. 

§ Verstoring van vogelnesten die in gebruik zijn dient voorkomen te worden. Dit kan 
door bomen en struiken buiten het broedseizoen te verwijderen en/of bebouwing 
buiten het broedseizoen te slopen. Het rooien van beplanting en/of slopen van 
bebouwing binnen het broedseizoen is mogelijk indien is vastgesteld dat er met 
deze werkzaamheden geen nesten van vogels worden verstoord. Voor het 
broedseizoen wordt in het kader van de Wet natuurbescherming geen standaard 
periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per 
soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode half maart tot 
september. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

Op landgoed Dennenheuvel te Bloemendaal wordt nieuwbouw gerealiseerd en een 
nieuwe toegangsweg aangelegd. Hiervoor worden bomen gekapt en worden 
meerdere gebouwen gesloopt. Bij uitvoering van de werkzaamheden in het kader van 
de ruimtelijke ontwikkeling zal rekening moeten worden gehouden beschermde 
soorten planten en dieren.  
 
De Wet natuurbescherming heeft als doel het behoud van de biodiversiteit en duurzaam gebruik 
van de bestanddelen daarvan. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur, en 
daarmee de biodiversiteit, schaden en zijn daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval 
dan is er ontheffing nodig voor het overtreden van een verbodsbepaling. In specifieke gevallen 
geldt een vrijstellingsregeling. Als de schade betrekking heeft op een Natura 2000-gebied moet 
een vergunning worden aangevraagd. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnen- en veldonderzoek naar het 
voorkomen van beschermde soorten. Het doel is te bepalen of de voorgenomen 
werkzaamheden leiden tot overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming. 
 
Dit rapport beschrijft de uit te voeren werkzaamheden en de methodiek bij de in 2018 
uitgevoerde inventarisatie. De effecten van de ingreep op beschermde en/of 
bijzondere soorten planten en dieren zijn in beeld gebracht en getoetst aan de 
verbodsbepalingen uit de natuurwetgeving. Daarbij is ingegaan op de volgende  
vragen: 
- Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in 

de invloedssfeer van de voorgenomen werkzaamheden? 
- Welke effecten op beschermde soorten heeft de voorgenomen 

werkzaamheden?  
- Kunnen deze effecten een wezenlijke negatieve invloed op soorten hebben? 
- Welke verbodsbepalingen worden overtreden/is een ontheffing nodig? 
Welke maatregelen voor mitigatie en compensatie van schade aan beschermde 
soorten zijn noodzakelijk? 
 
 

 1.2 Verantwoording 

De toetsing is een effectbepaling en -beoordeling op basis van de huidige 
aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied, de functie 
van het plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen 
ingreep. De toetsing is opgesteld op basis van het in 2018 uitgevoerde veldwerk, de 
huidige ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen.  
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Veldbezoeken 
Het plangebied landgoed Dennenheuvel is op 5 februari 2018 bezocht voor een 
oriënterend veldbezoek. Tijdens dit terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete 
informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde 
soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van 
pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van 
terreinkenmerken en expert judgement is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de 
in de regio voorkomende beschermde soorten. Aanwezige bebouwing en bomen zijn 
extern en voor zover toegankelijk intern beoordeeld op aanwezigheid van (sporen 
van) vleermuizen.   
 
Naar aanleiding van de bevindingen van het oriënterend veldbezoek is in 2018 
aanvullend een zomer- en najaarsonderzoek naar gebruik van het plangebied door 
vleermuizen uitgevoerd. 
 
De in dit rapport gepresenteerde gegevens over beschermde soorten zijn houdbaar tot 2021. 
Indien de in dit rapport beschreven ingreep wijzigt dan wel wordt uitgevoerd na 2021 kan een 
actualisatie van het onderzoek nodig zijn.  
 
Bronnenonderzoek 
Aanvullend op het oriënterend veldbezoek heeft beperkt bronnenonderzoek 
plaatsgevonden. Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio 
voorkomen is de NDFF geraadpleegd1. 
 
 

  

 
1 Nationale Database Flora en Fauna geraadpleegd dd. 5-2-2018 
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 2 Toetsingskader beschermde soorten en 
gebieden 

 2.1 Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (Wnb) heeft als doel het behoud van de biodiversiteit en 
duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan. De wet regelt de bescherming van 
Natura 2000-gebieden, van soorten planten en dieren en van houtopstanden. 
 
De regels die toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in 
‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ van de Wnb. De verbodsbepalingen ten aanzien 
van beschermde soorten planten en dieren zijn in de Wnb opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 
Soorten’ en beschreven per beschermingsregime (zie onder). De regels voor 
houtopstanden zijn beschreven in Hoofdstuk 4 van de wet. 
 
 

 2.2 Beschermingsregimes soorten 

Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met 
het huidige voorkomen van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied. 
Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen 
betreffende beschermde soorten, zal moeten worden nagegaan of een vrijstelling 
geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen.  
 
De Wnb onderscheidt bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes:  
• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),  
• Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2)2 en  
• Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).  
Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie 
een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling van gebieden (Wnb Art 3.10 lid 2a).  
 
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 
3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb § 3.3).  
Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen 
betreffende beschermde soorten, is nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een 
ontheffing moet worden verkregen voordat de ingreep wordt uitgevoerd. 
 

 2.3 Natura 2000-gebieden 

Het plangebied ligt aangrenzend aan het Natura 2000-gebied Zuid-Kennemerland. De 
ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied.  

 
2 Dit betreft soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn met uitzondering 
van vogels. Vogels vallen onder Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Brochure: Soortenbescherming 
bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van EZ, versie 1.3 december 2016. 
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Kennemerland-Zuid is aangewezen voor nauwe korfslak, meervleermuis en 
groenknolorchis. Voor meervleermuizen heeft  Kennemerland-Zuid betekenis als 
overwinteringsgebied, ze overwinteren in bunkers in het duin. 
 
Kennemerland-Zuid is aangewezen voor een aantal voor stikstof gevoelige 
habitattypen. Het toekomstige gebruik gaat gepaard met emissie van stikstof. Deze 
emissie is echter lager dan de emissie als gevolg van het huidige gebruik. Als gevolg 
van de ontwikkeling zal de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitattypen 
afnemen (LBP Sight 2020).  
 
 

 2.4 Houtopstanden 

De Wet natuurbescherming beschermt houtopstanden met een oppervlakte van 
minimaal 10 are (1000 m2) en rijbeplantingen die bestaan uit meer dan 20 bomen (art. 
1.1).  
 
Met de ingreep worden enkele bomen, maar geen houtopstanden gekapt. De regels 
ten aanzien van houtopstanden zijn dus niet van toepassing. 
 
 

 2.5 Natuurnetwerk Nederland 

Provincie Noord-Holland heeft een NNN-wijzer voor een eerste toetsing van geplande 
ingrepen. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN en de 
natuurverbindingen zijn ontleend aan het Natuurbeheerplan. De planologische 
bescherming van het NNN is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV). 
 
Hieronder zijn de stappen uit de NNN-wijzer van Provincie Noord-Holland beantwoord. 
Oriëntatie 

• Ligt de locatie (deels) binnen het Natuurnetwerk Nederland(NNN)? 
Nee. Een nee-tenzij toets is niet aan de orde. 

• Past de ontwikkeling binnen het geldende bestemmingsplan? 
Nee, de huidige bestemming is ‘maatschappelijk’3, de geplande nieuwbouw 
krijgt de bestemming ‘bewoning’. 

Ecologisch onderzoek 
• Daar de locatie geheel buiten de NNN ligt is ecologisch onderzoek niet van 

toepassing. 
 
De voorgenomen plannen met liggen buiten de begrenzing van de NNN. Het huidige 
gebruik als zorginstelling zal bij een woonbestemming niet wezenlijk veranderen. Van 

 
3 www.ruimtelijkeplannen.nl 
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een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN zal geen 
sprake zijn. 
 
 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied en Natuurnetwerk Nederland 

(donkergroen, begrenzing volgens Natuurbeheerplan 
2017). 
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 3 Plangebied en werkzaamheden 

 3.1 Plangebied 

Landgoed Dennenheuvel ligt aan de rand van de bebouwde kom van Bloemendaal, 
tussen Bloemendaal en Sandpoort-Zuid (Figuur 3.1). Het is aan de westzijde 
omgeven door bosgebied, onderdeel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid 
en Natuurnetwerk Nederland. Aan de oostzijde ligt bebouwing, het spoor Haarlem-
Zandvoort en de N208. 
 

 
Figuur 3.1 Ligging plangebied (rood omkaderd) Dennenheuvel te Bloemendaal, voor detail zie 

figuur 3.2. 

 3.2 Voorgenomen ontwikkeling 

Op landgoed Dennenheuvel is men van plan om de bestaande bebouwing te slopen 
en te vervangen door nieuwbouw. De huidige functie betreft een zorginstelling met de 
bestemming ‘maatschappelijk’4. De nieuwbouw krijgt een woonbestemming. Het 
bestemmingplangebied is weergegeven in Figuur 3.2. 
 
In het zuiden wordt het bestemmingsplangebied begrensd door de Dennenweg. In het 
westen door de St. Theresia-school, in het noorden door bos en in het oosten door 
een tuinbouwvereniging. Het bestemmingsplangebied omvat de gebouwen 
Dennenheuvel, Euphrasia en Pelletier. 
De voorgenomen werkzaamheden op landgoed Dennenheuvel bestaan uit de sloop 
van zorggebouw Dennenheuvel, klooster Euphrasia, Pelletier en de dienstwoning. De 
toegangsweg wordt verlegd richting het oosten waarvoor enkele bomen gekapt dienen 

 
4 www.ruimtelijkeplannen.nl 
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te worden. Tenslotte wordt nieuwbouw en een parkeerplaats gerealiseerd, de weg en 
de parkeerplaats zijn al met een eerder bestemmingsplan mogelijk gemaakt.. 
 

 

Figuur 3.2 Het plangebied is aangegeven in verschillende groene kleuren. (bron: Partners 
Ro). 

Voor landgoed Dennenheuvel is een stedenbouwkundig plan ontwikkelt (Moke 
Architecten en Hosper Landschapsarchitectuur en Stedenbouw (2017)). 
 
Deze ingreep kan omschreven worden als ingreep in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling. Gebruik van een door de minister goedgekeurde gedragscode voor de 
betreffende ingreep is niet aan de orde. 
 
Momenteel zijn de gebouwen in gebruik door statushouders en mensen met een 
afstand tot de woningmarkt. De nieuwbouw betreft woningbouw, waaronder 
huisvesting voor bewoners van de Arkgemeenschap. 
 
De vegetatie bestaat uit algemene soorten. Meest opmerkelijk zijn grote 
beeldbepalende bomen zoals Beuk en oude Taxus. De onderbegroeiing bestaat uit 
mos, gras, en op sommige plekken struiken. In tuinen en vlak nabij de bebouwing zijn 
vaak planten en struiken aangeplant.  
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 4 Natura 2000-gebieden 

 4.1 Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid 

De ligging van het bestemmingsplangebied ten opzichte van Kennemerland-Zuid is 
weergegeven in figuur 4.1. Het bestemmingsplangebied valt geheel buiten de 
begrenzing van het Natura 2000-gebied.  
 

 
Figuur 4.1 Ligging plangebied en Natura 2000-gebied 

Kennemerland-Zuid. 

Kennemerland-Zuid is aangewezen voor 17 habitattypes en vier 
habitatrichtlijnsoorten, namelijk nauwe korfslak, meervleermuis, groenknolorchis en 
kleine modderkruiper. Voor meervleermuis heeft Kennemerland-Zuid betekenis als 
overwinteringsgebied, ze overwinteren in bunkers in het duin. Voor alle Bijlage II 
soorten behalve groenknolorchis geldt een behoudsdoelstelling. De 
instandhoudingsdoelen voor aangewezen habitattypen en soorten zijn opgenomen in 
de Bijlage. 
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 4.2 Effecten 

De ingreep vindt plaats buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied.  
 
Directe effecten  
Daar het project geheel buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied valt, is er 
geen sprake van directe effecten (ruimtebeslag, versnippering of verstoring door 
mechanische effecten) binnen het Natura 2000-gebied. Negatieve effecten door 
ruimtebeslag, versnippering of effecten door mechanische verstoring op 
instandhoudingsdoelen van aangewezen natuurwaarden voor Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid zijn uitgesloten.  
 
Het projectgebied (en de directe omgeving daarvan) bevat geen geschikte wateren 
voor kleine modderkruiper. Negatieve effecten op kleine modderkruiper zijn op 
voorhand uitgesloten, deze soort wordt niet verder besproken. 
 
Hydrologische effecten en verontreiniging 
In zowel de realisatiefase als de toekomstige gebruiksfase is geen sprake van 
veranderingen in de hydrologie (grondwateronttrekking, lozing van water etc.). Ook 
worden er geen verontreinigende stoffen aan de bodem toegevoegd. Hydrologische of 
verontreinigende effecten op instandhoudingsdoelen van aangewezen natuurwaarden 
voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid zijn uitgesloten.  
 
Verstoring geluid 
De sloop van de gebouwen, de kap van de bomen en de bouwfase zal tijdelijk extra 
geluid met zich meebrengen. Hierdoor kunnen diersoorten in de directe omgeving van 
het werkgebied tijdelijk verstoord worden. Omliggende habitattypes, nauwe korfslak 
en groenknolorchis zijn niet gevoelig verstoring door geluid. Voor meervleermuizen 
heeft Kennemerland-Zuid uitsluitend betekenis als overwinteringsgebied. Ze 
overwinteren in bunkers op verschillende plaatsen in het duin. In de omgeving van het 
projectgebied (tot op zeker 1 km afstand) liggen geen bunkers die door 
meervleermuizen voor overwintering worden gebruikt (Provincie Noord-Holland, 
2018). Verstoring van de in bunkers in het duin overwinterende dieren als gevolg van 
sloop- en bouwwerkzaamheden en kap van de bomen buiten het Natura 2000-gebied 
kan op voorhand worden uitgesloten. Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen 
van voor het Natura 2000-gebied aangewezen natuurwaarden zijn niet aan de orde. 
 
Verstoring door licht, trilling en optische verstoring 
Tijdens de realisatiefase en de gebruiksfase is mogelijk sprake van verstoring door 
trilling en aanwezigheid van mensen (en machines tijdens de realisatiefase). Gezien 
de dichte vegetatie (structuurrijk bos) reiken effecten van licht en aanwezigheid van 
mensen ten hoogste enkele tientallen meters ver. Ook de effectafstand voor trilling is 
zeer beperkt. Overwinteringslocaties van meervleermuizen en groeiplaatsen van 
groenknolorchis bevinden zich niet in de directe omgeving van het projectgebied. 
Nauwe korfslak is nooit in de directe omgeving van het projectgebied waargenomen 
(NDFF, 31 maart 2020). Deze soort komt ook vrijwel nooit voor in de directe omgeving 
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van naaldbomen of eiken (profieldocument nauwe korfslak, ministerie van LNV). De 
directe omgeving van het projectgebied is daarmee ongeschikt voor deze soort. 
Negatieve effecten ten gevolge van licht, trilling en optische verstoring op de 
instandhoudingsdoelen van habitattypen en soorten voor Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid zijn daarmee uitgesloten.  
 
Effecten ten gevolge van stikstofdepositie 
Kennemerland-Zuid is aangewezen voor een aantal voor stikstof gevoelige 
habitattypen. Het toekomstige gebruik gaat gepaard met emissie van stikstof. Deze 
emissie is echter lager dan de emissie als gevolg van het huidige gebruik. Als gevolg 
van de ontwikkeling zal de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitattypen 
afnemen (LBP Sight 2020).  
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 5. Betekenis voor beschermde soorten 

 5.1 Bronnenonderzoek 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft een eerste indruk van mogelijk 
aanwezige beschermde soorten binnen het plangebied en binnen de directe 
omgeving. Als zoekgebied is gekozen voor een gebied met een straal van circa 200 
meter rondom het plangebied, waarbij gericht gezocht is naar alle beschermde en 
rode lijst soorten die de afgelopen 5 jaar zijn waargenomen, met uitzondering van 
vogels. 
 

Tabel 1 Rapportage NDFF (Geraadpleegd op 5 februari 2018) voor alle soortgroepen, met uitzondering van 
de soortgroep vogels ; WNB: beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming, NL=Nationaal 
beschermde soort (artikel 3.10), EU=Europees beschermde soort (artikel 3.1 of 3.5); Vrijstelling: Hier is 
aangegeven of de soort via een provinciale verordening is vrijgesteld. NH = Noord-Holland. RL: status van 
soort met vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op wereldschaal, 1 = in het wild 
uitgestorven op wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen uit Nederland, 4 = 
ernstig bedreigd, 5 = bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op Rode Lijst (EZ 2015) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 
 

Zoogdieren  

Damhert Dama dama NL - 5 
Eekhoorn Sciurus vulgaris NL - - 

 
 

 5.2 Oriënterend veldbezoek  

In onderstaande tekst is per soortgroep aangegeven welke beschermde soorten 
tijdens het veldbezoek op 5 februari 2018 zijn waargenomen of waarvan het zeer 
waarschijnlijk wordt geacht dat de soorten in het plangebied voorkomen. 
 
Het plangebied is in potentie geschikt voor alle soortgroepen. Het plangebied bevat 
voor deze soorten (in potentie) geschikt habitat, zoals bebouwing, bosschages en 
open water. 
 
Planten 
In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen beschermde soorten planten 
aangetroffen. Geschikte groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Uit het plangebied en zijn 
omgeving zijn ook geen waarnemingen van beschermde soorten planten bekend 
(NDFF 2018(i)). Het voorkomen van beschermde planten in het plangebied is op basis 
van het veldbezoek en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
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Ongewervelden 
In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen beschermde soorten ongewervelden 
aangetroffen. Geschikt habitat is niet aanwezig. Uit het plangebied en zijn omgeving 
zijn ook geen waarnemingen van beschermde soorten ongewervelden bekend (NDFF 
2018(i)). Het voorkomen van beschermde ongewervelden in het plangebied is op 
basis van het veldbezoek en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
 
Vissen 
In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen beschermde soorten vissen 
aangetroffen. Geschikt habitat is niet aanwezig; de poel nabij de bebouwing is sterk 
beschaduwd en bevat geen waterplanten. Uit het plangebied en zijn omgeving zijn 
ook geen waarnemingen van beschermde soorten vissen bekend (NDFF 2018(i)). Het 
voorkomen van beschermde vissen in het plangebied is op basis van het veldbezoek 
en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
 
Amfibieën 
In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen beschermde soorten amfibieën 
aangetroffen. Geschikt habitat is aanwezig voor algemene soorten. Bruine kikker, 
gewone pad en mogelijk kleine watersalamander kan zich voortplanten in kleine 
poelen en de sloten langs de volkstuinen. Op het landgoed is geschikt landhabitat 
aanwezig en geschikt overwinterhabitat. In de hopen tuinafval net buiten het 
plangebied gelegen overwinteren mogelijk amfibieën. Uit het plangebied en zijn 
omgeving zijn geen waarnemingen van streng beschermde soorten amfibieën bekend 
(NDFF 2018(i)). Het voorkomen van streng beschermde amfibieën in het plangebied 
is op basis van het veldbezoek en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
 
Reptielen 
In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen beschermde soorten reptielen 
aangetroffen. Geschikt habitat is aanwezig voor hazelworm. Naar deze soort is 
gezocht onder een doek en in twee putten, een type verblijfplaats waar deze soort 
vaak in overwintert. Desondanks is de soort niet aangetroffen waardoor aangenomen 
kan worden dat hazelworm niet voorkomt binnen het plangebied. Uit het plangebied 
en zijn omgeving zijn ook geen waarnemingen van beschermde soorten reptielen 
bekend (NDFF 2018(i)). Het voorkomen van beschermde reptielen in het plangebied 
is op basis van het veldbezoek en verspreidingsgegevens uitgesloten. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek reeën aangetroffen in het bos ten 
noorden van het gebouw Dennenheuvel. Het bos, wat met name ten noorden van het 
plangebied ligt, is mogelijk geschikt voor boommarter en eekhoorn. Uit het plangebied 
en zijn omgeving zijn alleen waarnemingen van damhert en eekhoorn bekend (NDFF 
2018). Alle soorten behoren tot het Beschermingsregime andere soorten (§ 3.3 van de 
wet natuurbescherming). Boommarter en eekhoorn zijn sterk aan bomen gebonden en 
niet aan gebouwen. Reeën en damherten houden zich op in het rustige bosdeel van 
het terrein. Daardoor zal het effect van het slopen van de woningen beperkt zijn tot 
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hooguit enige verstoring door geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. Mogelijk 
houden enkele algemene muizensoorten zoals bosmuis zich op in of nabij de 
gebouwen. 
 
Vleermuizen 
Zie paragraaf 5.3. 
 
Vogels met jaarrond beschermde nestplaats5  
De zorggebouwen hebben platte daken en zijn niet geschikt voor gebouw bewonende 
soorten als huismus en gierzwaluw. In de te kappen bomen zijn geen jaarrond 
beschermde nesten gevonden. Pelletier is mogelijk geschikt voor huismussen. Tijdens 
het veldbezoek en de vijf aanvullende veldbezoeken ten behoeve van vleermuizen zijn 
geen huismussen gezien of gehoord wat een bolwerk van huismussen uitsluit. 
Desondanks kan een enkel paar tot broeden komen.  
 
Er zijn alleen algemene vogelsoorten aangetroffen tijdens het veldbezoek; houtduif, 
boomklever, zwarte kraai, zanglijster, goudhaan, heggenmus en koolmees. Deze 
soorten kunnen broeden in bosschages en bomen in of nabij het plangebied.  
 
 

 5.3 Vleermuisonderzoek  

Met het oriënterende veldbezoek is het plangebied als geschikt beoordeeld voor 
habitat voor vleermuizen; het bosgebied kan als leef- en foerageergebied dienen. De 
gebouwen Dennenheuvel, Euphrasia en Pelletier zijn mogelijk geschikt voor 
kraamverblijf, zomerverblijf en paarplaats en Dennenheuvel en Euphrasia mogelijk 
ook als winterverblijfplaats. Het oostelijke gebouw bevat stootvoegen waardoor 
vleermuizen de spouw kunnen bereiken. Het westelijke gebouw biedt vermoedelijk 
toegang voor vleermuizen door middel van ruimte tussen de houten planken en de 
stenen muur (Figuur 5.1). Soortgelijke gebouwen bieden soms overwinteringsruimte 
aan grote aantallen vleermuizen. Pelletier biedt via een gat bij de dakrand aan de 
achterzijde toegang tot vleermuizen. Mogelijk kunnen vleermuizen ook elders onder 
de dakrand naar binnen. Naast de bebouwing bevat één den in de directe omgeving 
van de gebouwen een holte die mogelijk geschikt is voor vleermuizen. Op basis van 
deze bevindingen is een aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd. 
 
Bezoekdata tijd weer 
24 mei 2018 21:40 – 23:45 14 graden, windkracht 0 
4 juli 2018 03:00 – 05:00 16 graden, windkracht 0 
17 juli 2018 22:00 – 24:00 16 graden, windkracht 0 
23 augustus 2018 23:00 – 01:00 14 graden, windkracht 0 
20 september 2018 22:00 – 24:00 17 graden, windkracht 2 

 
5 Op grond van door het voormalige ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de 
volgende soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote 
gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, 
wespendief, zwarte wouw. 
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Figuur 5.1 Links spouwgaten die vleermuizen mogelijk toegang bieden tot Euphrasia, rechts 

kunnen vleermuizen onder het hout het gebouw mogelijk binnenkomen. 

Bij het zomer- en najaarsonderzoek zijn waarnemingen gedaan van  gewone en ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (Figuur 5.2 en 5.3). In het bosgedeelte 
zijn in de zomer circa 20 jagende gewone dwergvleermuizen en een enkele ruige 
dwergvleermuis waargenomen. De beide andere soorten, laatvlieger en rosse 
vleermuis. zijn hier niet waargenomen, deze foeragerende rond de gebouwen. 
 
Van gewone en ruige dwergvleermuis zijn verblijfplaatsen in de gebouwen 
vastgesteld, laatvlieger en rosse vleermuis zijn alleen jagend waargenomen. Bij de 
gewone en ruige dwergvleermuis gaat het om zomer- en paarverblijven en het is 
aannemelijk dat er ook dieren in de winter in de gebouwen aanwezig zijn. Met name 
het gebouw met houtbetimmering (Figuur 4.1) biedt een geschikt verblijf voor een 
groot aantal dieren. Bij een ochtendronde in de zomer (4 juli 2018) zijn hier 
schuilplaatsen van ruige dwergvleermuizen vastgesteld (Figuur 4.3), in het 
gebouwdeel met houtbetimmering op de bovenetage. Vanaf de start van het 
ochtendbezoek - om 3:30 - riepen aan de noordoost- en noordwest-zijde van het 
vierzijdige gebouw met binnenterrein 3 mannetjes ruige dwergvleermuis en 1 
mannetje gewone dwergvleermuis. De ruige dwergvleermuizen leken de hele 
waarnemingsperiode in hun schuilplaats te blijven. Bij de westpunt is op twee plaatsen 
een invliegende ruige dwergvleermuis waargenomen, via een kier achter de daktrim. 
Er werd daar een tijd gezwermd zodat er vermoedelijk al een aantal vleermuizen 
binnen aanwezig was. Er zijn geen roepende dieren gehoord vanuit de dennenboom 
met holte. 
 
Bij de najaarsbezoeken zijn meerdere baltsterritoria van gewone dwergvleermuis 
vastgesteld, bij alle gebouwen in het plangebied (Figuur 4.1). Er zijn ook in het najaar 
geen roepende dieren gehoord vanuit de dennenboom met holte. 
 
Gelet op het aantal in de omgeving van de gebouwen jagende gewone en ruige 
dwergvleermuizen gaat het in totaal om verblijfplaatsen voor enkele tientallen 
vleermuizen die op verschillende plekken in de gebouwen een zomer- en 
paarverblijfplaats hebben. Deze zullen ook een functie hebben als winterverblijf.  
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Verblijfplaatsen van andere soorten en kraamverblijven van gewone dwergvleermuis 
niet aangetroffen. 
 

 
Figuur 5.2 Waarnemingen gewone dwergvleermuis veldonderzoek 2018, cirkel - cluster met 

jagende vleermuizen. 

 
Figuur 5.3 Waarnemingen ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis veldonderzoek 

2018. 
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 6 Effecten beschermde soorten en te treffen 
maatregelen 

 6.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 

Het plangebied heeft betekenis voor algemene soorten broedvogels. Soorten waarvan 
het nest jaarrond beschermd is, zijn mogelijk aanwezig (zie 4.2.1) 
 
Broedvogels (jaarrond beschermd nest) 
Effecten van de ingreep 
Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen 
bezette nesten van huismus vernietigd worden. Indien buiten het broedseizoen 
gesloopt wordt, kunnen de jaarrond beschermde nesten van huismus vernietigd 
worden. 
 
Maatregelen 
1. De sloop van Pelletier wordt buiten het broedseizoen uitgevoerd om het 

vernietigen van eventueel aanwezige en in gebruik zijnde nesten van huismus te 
voorkomen. 

2. De nieuwbouw wordt voorzien van 10 inbouwkasten voor huismus. Hiermee blijft 
het aanbod aan nestgelegenheid gewaarborgd. De voorzieningen worden 
aangebracht op de noord- en oostgevel, bij voorkeur ter hoogte van de dakrand. 

 
Indien sloop buiten het broedseizoen niet haalbaar is dient voorafgaand aan de sloop 
een veldbezoek te worden afgelegd door een ervaren ecoloog op het gebied van 
huismussen. De ecoloog dient vast te stellen of huismus broedt bij Pelletier. Dit zullen 
hooguit enkele broedparen zijn. Indien één of meer in gebruik zijnde nesten van 
huismus aanwezig zijn, zal de sloop moeten worden uitgesteld totdat de nesten 
verlaten zijn. 
 
Broedvogels (zonder jaarrond beschermd nest) 
Effecten van de ingreep 
Indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd kan verstoring 
van broedende vogels of zelfs vernietiging van nesten en broedsel bij het verwijderen 
van opgaande beplanting worden voorkomen. 
 
Maatregelen 
Wetsovertreding kan worden voorkomen door: 
Het rooien van beplanting en (voorbereidende) bouwwerkzaamheden buiten het 
broedseizoen uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de 
natuurwetgeving geen standaard periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van 
het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet voor het broedseizoen rekening 
gehouden worden met de periode half maart tot augustus. 
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 6.2 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

De gebouwen in het plangebied hebben een functie als  zomer- en paarverblijfplaats 
en zeer waarschijnlijk ook als winterverblijf voor enkele tientallen gewone en ruige 
dwergvleermuizen.  
 
Vleermuizen  
Effecten van de ingreep 
Met de sloop van de gebouwen worden verblijfplaatsen vernietigd en, indien dieren op 
het moment van de sloop aanwezig zijn, mogelijk dieren worden gedood. Ten behoeve 
van de nieuwe toegangsweg worden enkele bomen gekapt. Dit zal geen wezenlijke 
invloed hebben op het foerageergebied. Eén den die mogelijk ook gekapt dient te 
worden voor de toegangsweg bevat holten. Uit het veldonderzoek is niet gebleken dat 
deze boom betekenis heeft als verblijfplaats. 
 
Maatregelen  
Om de functionaliteit van de territoria te behouden zullen in de nieuwbouw in overleg 
met een deskundige permanente voorzieningen moeten worden opgenomen om de 
gebouwen (mede) geschikt te maken voor zomer- en paar- en winterverblijf.  
 
Om de periode tussen sloop en het beschikbaar komen van de voorzieningen in de 
nieuwbouw te overbruggen zullen tijdelijke voorzieningen moeten worden getroffen. 
Deze tijdelijke voorzieningen bestaan uit vleermuiskasten op palen of aan bomen in 
de directe nabijheid van de verblijfplaatsen. Een voorbeeld van geschikte kasten 
vormt het type VK MP 016. Dergelijke vleermuiskasten worden in de praktijk vlot door 
gewone en ruige dwergvleermuizen in gebruik genomen. Het is daarbij van belang om 
voldoende variatie aan locaties aan te bieden waarbij de kasten op verschillende 
windrichtingen staan. Hierdoor bieden ze verschillende micro-klimatologische 
omstandigheden. 
 
Indicatieve locaties voor het plaatsen van tijdelijke vleermuiskasten zijn weergegeven 
in Figuur 5.1. De kasten worden voorafgaande aan de sloop ter hoogte van de 
aangegeven gevel buiten het werkterrein op een paal of aan een boom bevestigd. De 
locaties worden in overleg met een vleermuisdeskundige ter plekke bepaald om rond 
elk gebouw voldoende variatie aan verblijfplaatsen te bieden. 
 
Bij het grote vierkanten gebouw waar meerdere vleermuizen verblijven (zie paraaf 4.3) 
wordt aanbevolen een grote vleermuiskast op palen te plaatsen die geschikt is voor 
een groep dieren. Een voorbeeld van een recent met succes geplaatste kast op palen 
geeft Figuur 5.2.  
 

 
6 http://www.vivarapro.nl/vleermuizen 



 

 22 

 
Figuur 6.1 Indicatieve locaties voor het plaatsen van tijdelijke vleermuiskasten. De kasten 

worden voorafgaande aan de sloop ter hoogte van de aangegeven gevel buiten het 
werkterrein op een paal of aan een boom bevestigd. 

 
Figuur 6.2 Voorbeeld van een tijdelijke vleermuiskast op palen, geschikt voor een groep dieren. 
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 6.3 Beschermingsregime andere soorten 

Het plangebied heeft mogelijk enige betekenis voor muizensoorten en amfibieën. 
 
Effecten van de ingreep  
Het plangebied kan van belang zijn voor enkele kleine zoogdieren zoals verschillende 
muizensoorten en als landhabitat voor algemene soorten amfibieën. Dit betreft 
soorten, waarvoor de provincie Noord-Holland een algemene vrijstelling heeft 
gegeven bij, onder andere, ruimtelijke ontwikkelingen. Wel dient rekening te worden 
gehouden met de Zorgplicht (Art. 1.11 van de Wnb ).  
 
Maatregelen 
Aan de zorgplicht kan worden voldaan door de volgende maatregelen te nemen: 
Bij verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden moeten deze de gelegenheid 
krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving. Door de composthopen alleen 
tussen april/september te verwijderen bij een temperatuur boven de 10 graden, wordt 
voorkomen dat overwinterende amfibieën verstoord worden. 
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 7 Conclusie en aanbevelingen 

 7.1 Natura 2000-gebieden 

Als gevolg van de ontwikkeling van Dennenheuvel zal de stikstofdepositie op voor 
stikstofgevoelige habitattypen afnemen (LBP Sight 2020). De ontwikkeling is daarmee 
positief voor voor stikstof gevoelige habitattypen. 
 
Negatieve effecten als gevolg van het project door directe effecten, hydrologische 
verstoring, verstoring door licht, geluid, trillingen, verontreiniging of optische verstoring 
op de instandhoudingsdoelen van aangewezen natuurwaarden voor Natura 2000-
gebied Kennemerland-Zuid zijn uitgesloten. 
 
 

 7.2 Beschermde soorten 

Soorten van de Vogelrichtlijn  
Het plangebied heeft betekenis voor algemene soorten broedvogels en mogelijk zijn 
huismus aanwezig bij Pelletier. Bij de sloop en het verwijderen van beplanting kunnen 
in gebruik zijnde nesten van vogels worden vernietigd. Vernietiging van in gebruik 
zijnde nesten van vogels is een overtreding van verbodsbepaling Art. 3.1, lid 2 van de 
Wnb.  
 
Indien de sloop buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd kan vernietiging van 
eventuele nesten van huismus worden voorkomen. Het aanbod aan nestgelegenheid 
kan worden gewaarborgd door de nieuwbouw te voorzien van permanente nestkasten 
voor huismus. 
 
In het kader van de omgevingsvergunning wordt aanbevolen in het zomerseizoen 
voorafgaande aan de sloop Pelletier te inventariseren op mogelijk aanwezige 
huismussen. Op basis van twee bezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei kan 
worden bepaald of een ontheffing Wnb nodig is en zo ja wat het minimale aantal 
inbouwkasten is op basis van het Kennisdocument huismus. 
 
Indien het verwijderen van opgaande beplanting buiten het broedseizoen wordt 
uitgevoerd kan vernietiging van nesten en daarmee overtreding van 
verbodsbepalingen ten aanzien van algemene soorten broedvogels worden 
voorkomen. 
 
Soorten van de Habitatrichtlijn 
Bij sloop van de gebouwen worden verblijfplaatsen van gewone en ruige 
dwergvleermuizen aangetast, dit is een overtreding van verbodsbepaling Art. 3.10 van 
de Wnb. In Hoofdstuk 5 zijn maatregelen beschreven om de functionaliteit van 
territoria van vleermuizen te behouden. 
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In het kader van de omgevingsvergunning wordt aanbevolen in het zomerseizoen 
voorafgaande aan de sloop Pelletier het vleermuisonderzoek te actualiseren. Op basis 
van deze actualisatie, het concrete inrichtingsplan en de fasering worden de 
maatregelen uitgewerkt. 
 
 
Beschermingsregime andere soorten 
Met de ingreep kunnen verblijfplaatsen van kleine zoogdieren en amfibieën verloren 
gaan, dit is een overtreding van verbodsbepaling Art. 3.10 van de Wnb. Daar het 
soorten betreft, waarvoor de provincie Noord-Holland een algemene vrijstelling heeft 
gegeven wordt een ontheffing niet nodig geacht. 
 
 

 7.3 Wet natuurbescherming 

Voor de sloop van de gebouwen is een ontheffing Wet natuurbescherming verreist 
voor gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis en mogelijk voor huismus. In 
de nieuwbouw kunnen voorzieningen worden opgenomen om het aanbod aan 
verblijfplaatsen en daarmee de functionaliteit van Denenheuvel voor vleermuizen en 
huismus te waarborgen. 
 
Daar negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand zijn uitgesloten wordt 
een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming niet nodig geacht. 
 
De Wet natuurbescherming onderdeel Soortenbescherming staat uitvoering van het 
bestemmingsplan niet in de weg 
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1 Inleiding 

De locatie Dennenheuvel in Bloemendaal is een ontwikkellocatie. Men is voornemens om het 

huidige klooster- en verzorgingsgebouw te vervangen door nieuwbouw (deelgebied 1: 

Dennenheuvel/Euphrasia). Tevens wordt een oud pand, verder op het perceel, vervangen door 

vier vrijstaande woningen (deelgebied 2: Pelletier).  

 

Beide deelgebieden liggen op korte afstand van het Natura 2000-gebied Kennemerland–Zuid. 

In figuur 1.1 is de ligging ten opzichte van het Natura 2000-gebied aangegeven. De binnen het 

Natura 2000-gebied te beschermen habitattypen (geel in figuur 1.1) zijn overwegend gevoelig voor 

extra stikstofdepositie. 

 

 
Figuur 1.1 

Planlocatie Dennenheuvel. Deelgebied 1 (Dennenheuvel/Euphrasia) is indicatief rood omlijnd, 

deelgebied 2 (Pelletier) is indicatief blauw omlijnd. 

 

In opdracht van Zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede Herder hebben wij een onderzoek 

uitgevoerd naar stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden die binnen de invloedsafstand van het 

plangebied liggen. Ten aanzien van stikstofemissies en -depositie zijn de voertuigbewegingen 

(verbrandingsmotoren) in het plangebied en van en naar het plangebied relevant (de 
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gebruiksfase). De locatie zal 'aardgasloos' worden ontwikkeld, zodat geen sprake zal zijn van 

stikstofemissies vanwege verwarmingsinstallaties. In voorliggende rapportage wordt in het kader 

van de Wet natuurbescherming beoordeeld of de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-

gebieden wordt beïnvloed als gevolg van de aanlegfase (‘de bouw’) en de gebruiksfase. Op basis 

hiervan wordt beoordeeld of sprake is van een inpasbare situatie en/of vervolgonderzoek 

noodzakelijk is. 
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2 Wettelijk kader 

In de Wet natuurbescherming (Wnb) van 1 januari 2017 zijn regels opgenomen voor de 

bescherming van natuur en landschap. In artikel 2.7, van de Wnb is vastgelegd wanneer voor een 

het realiseren van een plan of project een vergunning benodigd is in het kader van de Wnb.  

 

In een voortoets wordt bekeken of het plan of project leidt tot een toename in de stikstofdepositie. 

Wanneer dit het geval is, kan de resulterende depositie mogelijk voor significante gevolgen zorgen 

op Natura 2000-gebieden. 

 

In verband met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, waarmee het Programma 

Aanpak Stikstof is komen te vervallen, is beleid en wet- en regelgeving omtrent stikstofdepositie 

volop in beweging. Op dit moment geldt dat voor ruimtelijke procedures de invloed op 

stikstofdepositie beoordeeld moet worden. In dit onderzoek is de invloed van de aanlegfase en de 

gebruiksfase (beoogde situatie) beoordeeld. Het bestaand gebruik van de panden (in casu de 

gasgestookte verwarmingsinstallaties) en bijbehorende verkeersbewegingen worden betrokken bij 

de netto verandering als gevolg van de beoogde situatie, middels intern salderen.  
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3 Stikstofemissies 

3.1 Referentiesituatie: bestaand gebruik 

Volgens de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland moet er gesaldeerd worden met 

de referentiesituatie op de aanwijsdatum van het nabijgelegen Natura 2000-gebied 'Kennemerland-

Zuid'. In dit geval is dat 2004. Uitzondering hierop is het geval dat de emissie en depositie van 

stikstof in de bestaande situatie lager is dan die op de referentiedatum. Aangezien de huidige 

emissie lager is dan in de referentiesituatie1 is bij de saldering uitgegaan van de emissie van het 

huidige gebruik. Binnen de planlocaties zijn stookinstallaties in gebruik waarvan de stikstofemissies 

onlosmakelijk met het plan gaan verdwijnen, waardoor de stikstofemissie blijvend afneemt. 

Hetzelfde geldt voor het verkeer dat de bestaande situatie genereert. Daar staat tegenover dat er 

in de gebruiksfase van het plan geen stikstofemissies door de gebouwen meer zullen plaatsvinden 

omdat het hele plan gasloos wordt uitgevoerd, maar wel extra verkeer veroorzaakt. Het bestaand 

gebruik kan daarmee ingezet worden om de depositie als gevolg van de aanleg- en gebruiksfase 

intern te salderen. 

3.1.1 Gasgestookte installaties 

 

In de bestaande situatie zijn de panden van deelgebied 1 in gebruik door bewoners die 

economisch dakloos zijn geworden. Deelgebied 1 omvat de volgende panden: 

 De Terp  Dennenweg 4 

 Euphrasia  Dennenweg 6 

 Dennenheuvel  Dennenweg 8 

 Tuinmanswoning Dennenweg 10 

Van deze panden blijft alleen de Terp over (wordt gerenoveerd en gasloos gemaakt), de 

tuinmanswoning komt niet terug, en voor Dennenheuvel/Euphrasia komt nieuwbouw. 

 

In de bestaande situatie is het pand in deelgebied 2 (Pelletier, Krommelaan 4) in gebruik als als 

opvanghuis, bestuurslocatie en woonhuis. Voor dit pand komen vier vrijstaande woningen in de 

plaats. 

 

Door de beheerder zijn voor de afgelopen 3 a 4 jaar het aardgasverbruik per gebouw  geleverd. Op 

basis van het gasverbruik wordt als volgt de stikstofemissie berekend: 

 De emissiegrenswaarde voor Cv-ketels uit het Activiteitenbesluit en Besluit typekeuring 

verwarmingstoestellen, bedraagt 157 mg NOx/Nm3 rookgas 

 1 m3 verstookt aardgas levert 11,55 m3 rookgas2. In combinatie met de emissie-eis wordt 

vervolgens de totale hoeveelheid NOx emissie bepaald 

 Bijvoorbeeld: een verbruik van 10.000 m3 aardgas/jaar geeft dan een NOx emissie van 

18,1 kg/jaar. 

 

In bijlage I is het geregistreerde aardgasverbruik per gebouw weergegeven, alsmede de daaruit 

berekende stikstofemissies per jaar. 

 

 

1 Huidig en voormalig gebruik + stookgegevens. PartnersRO memo van 21 juli 2020, aangevuld 21 september 2020 

2 Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2019.A 
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3.1.2 Verkeersgeneratie 

De aantallen verkeersbewegingen in de bestaande en plansituatie zijn vastgesteld op basis van 

CROW kentallen3. Deze cijfers zijn overgenomen voor de AERIUS berekeningen.  

 

De bestaande verkeersgeneratie door deelgebied 1 bedraagt 120 m.v.t. per etmaal. Het terrein 

wordt ontsloten via de Dennenweg. 

 

De verkeersgeneratie voor de wooneenheden in deelgebied 2 bedraagt 22 m.v.t. per etmaal 

(weekdag). De verwachting is dat circa 80 % van het verkeer in zuidoostelijke richting rijdt naar de 

Van Dalenlaan/Kennemerweg en 20 % noordelijke richting naar de Brederodelaan.  

 

Alle gebruikte intensiteiten zijn weekdagintensiteiten. Er zijn geen vrachtwagens of bussen die de 

deelgebieden bezoeken. Het wegverkeer is in AERIUS gemodelleerd als ‘verkeer binnen de 

bebouwde kom’. 

3.2 Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase (of ‘bouwfase’) wordt gebruik gemaakt van mobiele werktuigen die 

stikstofoxiden (NOx) emitteren. Daarnaast zijn voertuigbewegingen nodig om bouwmateriaal en 

personeel van en naar de bouwlocaties te vervoeren. 

De bouw zal gefaseerd plaatsvinden over een periode van 3 jaar. Op dit moment is de volgende 

fasering voorzien (zie ook bijlage II): 

 

 2022, Dennenheuvel/Euphrasia 

o Sloop Dennenheuvel/Euphrasia (10.608 m2 bvo) 

o Grondwerk (bouwrijp maken) Dennenheuvel/Euphrasia (7.750 m2 terrein) 

o Aanleg (bouw) van parkeerlaag (2.850 m2 bvo) en 16 appartementen (3.272 m2 

bvo) 

 2023, Dennenheuvel/Euphrasia/Terp 

o Aanleg overige deel van woningen (8.946 m2 bvo) 

o Grondwerk (woonrijp maken) buitenterrein (3.699 m2 terrein) 

o Renovatie Terp (isoleren en installaties vervangen, ca. 20 bestelbusbewegingen) 

 2024, Pelletier 

o Sloop Pelletier (1.275 m2 bvo) 

o Grondwerk (bouwrijp maken) 4 bouwkavels Pelletier (4.000 m2 terrein) 

o Aanleg (bouw) van woningen (1.600 m2 bvo) 

o Grondwerk buitenterrein t.b.v. aanleg weg van ca. 100 x 5 m (500 m2 terrein) 

 

 

3 Landgoed Dennenheuvel Bloemendaal. Zusters van O.L.V. van Liefde van de Goede Herder - 'Actualisatie 

Verkeerseffecten Dennenheuvel Bloemendaal'. Goudappel Coffeng rapport nr. 007907.20200916.N1.01 van 16 

september 2020. 
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De totale omvang van het programma komt daarmee op 12.218 + 2.850 + 1.600 = 16.668 m2 bvo 

te bouwen. Naast de bouw zelf, wordt ook vooraf het terrein bouwrijp, en na het bouwen woonrijp 

gemaakt. Voor deelgebied 1 wordt tevens de vernieuwde toegangsweg geasfalteerd over een 

lengte van ca. 130 meter. De nieuwe toegangsweg is planologisch al mogelijk, zodat deze verder 

niet in de berekeningen is meegenomen. 

 

Het bouwplan bevindt zich in de planningsfase, zodat voor de bouw nog geen inventarisatie 

beschikbaar is van de feitelijke inzet van mobiele werktuigen en aantallen transporten. Voor de 

aanlegfase van dit plan berekenen wij daarom het aantal transportbewegingen en inzetduur en 

uitstoot van NOx van bouwinstallaties (waaronder shovels, betonmixauto’s, kranen) middels 

interpolatie van gegevens uit concrete bouwprojecten van vergelijkbare omvang waarvoor 

inventarisaties zijn uitgevoerd. Voor een toelichting op deze kengetallen wordt verwezen naar 

bijlage III.   

 

Omdat bouwfases zich niet exact laten plannen, moet uitgegaan worden van deze aannames. Wel 

wordt er in de bouwfase sterk gestuurd op de inzet van modern materieel. Vrachtauto’s voldoen 

zoveel mogelijk aan de EuroVI emissienorm, en mobiele werktuigen aan de Stage IV 

emissienorm4. 

 

Met gebruik maken van het regressiemodel voor de kwantificering van de aanlegfase zijn de 

stikstofemissies van het gebruik van mobiele werktuigen en het aantal transportbewegingen 

berekend. In bijlage II is daarvan het overzicht en de fasering opgenomen. 

 

3.1 Gebruiksfase 

Ten aanzien van stikstofemissies en -depositie zijn de voertuigbewegingen (verbrandingsmotoren) 

van en naar het plangebied relevant (de ‘verkeersgeneratie’). De locatie zal 'aardgasloos' worden 

ontwikkeld, zodat geen sprake zal zijn van stikstofemissie vanwege verwarmingsinstallaties. 

 

Uit de recente verkeerstudie2 blijkt de volgende verkeersgeneratie: 

 Deelgebied 1 (Dennenheuvel):  

o 855 lichte motorvoertuigbewegingen per etmaal 

o De ontsluiting vindt plaats via de Dennenweg 

 Deelgebied 2 (Pelletier):  

o 34 lichte motorvoertuigbewegingen per etmaal 

o De verwachting is dat circa 80 % van het verkeer in zuidoostelijke richting rijdt naar 

de Van Dalenlaan/Kennemerweg en 20 % noordelijke richting naar de 

Brederodelaan 

 

4 Europese richtlijn 2004/26/EC 
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3.2 Rekenmodel 

De berekeningen van de bijdragen voor stikstofdepositie zijn uitgevoerd met het aangewezen 

rekenmodel AERIUS Calculator van de Rijksoverheid, versie 2020. Voor een beschrijving en 

kwantificering van deze bronnen wordt verwezen naar de voorliggende paragrafen.  

 

Emissiefactoren voor wegverkeer zijn gebaseerd op de opgave van het Ministerie van IenW, welke 

zijn verwerkt in het rekenmodel AERIUS Calculator. In voorliggend onderzoek is aangesloten bij de 

emissiefactoren voor wegverkeer binnen de bebouwde kom. De stikstofemissie wordt in AERIUS 

berekend uit de lengte van de route, de verkeersgeneratie en de emissiefactoren.  

 

De verkeersgeneratie van projecten/inrichtingen dient in AERIUS berekeningen te worden 

meegenomen totdat het opgaat in het heersend verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat 

het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet 

meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevinden. Dit betekent 

dat het verkeer van/en naar beide locaties in de berekening wordt meegenomen tot de eerste 

afslag of, bij een lange weg, tot ze net zo snel rijden als de rest van het verkeer. De eerste afslag is 

niet de afslag op eigen terrein of van eigen terrein af, maar de eerste afslag op de openbare weg. 
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4 Resultaten en conclusies  

4.1 Referentiesituatie: bestaand gebruik 

In bijlage IV zijn de gegevens van de AERIUS berekeningen voor het bestaand gebruik 

opgenomen. 

 

Bestaand gebruik 

Uit bijlage IV blijkt dat door het verdwijnen van de emissies van de gasgestookte 

verwarmingsinstallaties, en het verdwijnen van het verkeer, de stikstofdepositie met maximaal 

14,20 mol N/ha/jaar zal dalen ter hoogte van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied 

Kennemerland-Zuid. 

4.2 Aanlegfase 

De netto stikstofdepositie voor de aanlegfase wordt berekend door de stikstofdepositie die het 

bestaand gebruik veroorzaakt af te trekken van de stikstofdepositie die de aanlegfase veroorzaakt.  

 

De AERIUS berekeningen van de aanlegfase is in bijlage V weergegeven. De aanlegfase kent drie 

afzonderlijke jaren. 

 

Aanlegfase 

Uit bijlage V blijkt dat de aanlegfase leidt tot een maximum stikstofdepositie van: 

 2,56 mol N/ha/jaar in 2022.  

 1,20 mol N/ha/jaar in 2023 

 1,43 mol N/ha/jaar in 2024 

 

Netto stikstofdepositie: conclusies 

Door het verdwijnen van de gasgestookte verwarmingsvoorzieningen en het verkeer in het 

bestaand gebruik en de lagere stikstofdepositie van de aanlegfase in 2022, 2023, en 2024 is er 

netto nergens sprake van een toename van de stikstofdepositie.  

Zie bijlage VI voor deze AERIUS verschilberekeningen. 

4.3 Gebruiksfase 

De netto stikstofdepositie voor de gebruiksfase wordt berekend door de stikstofdepositie die het 

bestaand gebruik veroorzaakt af te trekken van de stikstofdepositie die de gebruiksfase 

veroorzaakt.  

 

De AERIUS berekeningen van de gebruiksfase zijn in bijlage VII weergegeven. 

 

Gebruiksfase 

Uit bijlage VII blijkt dat de gebruiksfase leidt tot een maximum stikstofdepositie van 1,48 mol 

N/ha/jaar. 
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Netto stikstofdepositie: conclusies 

Door de stikstofdepositie door verkeersbewegingen in de gebruiksfase, maar het verdwijnen van 

de gasgestookte verwarmingsvoorzieningen en het verkeer van het bestaand gebruik, is er netto 

sprake van een maximale afname van de stikstofdepositie van 0,02 mol N/ha/jaar als gevolg van 

het toekomstig gebruik van het plangebied. Zie bijlage VIII voor deze AERIUS verschilberekening. 

4.4 Samenvattende conclusie 

Door de herontwikkeling van deelgebieden 1 en 2 verdwijnen permanent stikstofemissies door 

gasgestookte verwarmingsinstallaties en verkeer. Hierdoor ontstaat in de aanlegfase van 

deelgebied 1 (2022 en 2023) en deelgebied 2 (2024) een afname van de stikstofdepositie van 

maximaal 0,02 mol N/ha/jaar.  

 

In de gebruiksfase zal er ten opzichte van het bestaand gebruik ook een permanente afname van 

de stikstofdepositie plaatsvinden. De afname bedraagt maximaal 0,02 mol N/ha/jaar. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

 
dr. H.A.E. (Dirk-Jan) Simons 
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Bijlage I  

Bestaand gebruik  



Gasverbruik voor verwarming van gebouwen - bestaand gebruik

Pelletier Euphrasia Dennenheuvel De Terp Tuinmanswoning

Krommelaan 4 Dennenweg 6 Dennenweg 8 Dennenweg 4 Dennenweg 10

12145 50058 87304 3724 1682 m3 aardgas/jaar

11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 Nm3 rookgas/m3 aaardgas

157 157 157 157 157 mg Nox/Nm3 rookgas

22,0 90,8 158,3 6,8 3,0 kg Nox/jaar

Gerigistreerde gasverbruiken:

De Terp Dennenweg 4

aanvang periode einde periode grondslag verbruik omslag naar 365 dagen

(dagen) (m3) (m3/jaar)

11-2-2016 10-2-2017 365 3.206 3.206

10-2-2017 12-2-2018 367 3.603 3.583

12-2-2018 12-2-2019 365 3.852 3.852

12-2-2019 7-5-2019 84 979 4.254

Gemiddeld per jaar over periode 11-02-2016 t/m 07-05-2019: 3.724

Euphrasia Dennenweg 6

aanvang periode einde periode grondslag verbruik omslag naar 365 dagen

(dagen) (m3) (m3/jaar)

19-9-2016 31-8-2017 347 47.585 50.053

1-9-2017 31-12-2018 487 68.543 51.372

1-1-2019 4-8-2019 216 28.848 48.748

Gemiddeld per jaar over periode 19-09-2016 t/m 04-08-2019: 50.058

Dennenheuvel Dennenweg 8

aanvang periode einde periode grondslag verbruik omslag naar 365 dagen

(dagen) (m3) (m3/jaar)

19-9-2016 31-8-2017 347 86.803 91.306

1-9-2017 31-12-2018 487 117.176 87.822

1-1-2019 4-8-2019 216 48.991 82.786

Gemiddeld per jaar over periode 19-09-2016 t/m 04-08-2019: 87.304

Tuinmanswoning Dennenweg 10

aanvang periode einde periode grondslag verbruik omslag naar 365 dagen

(dagen) (m3) (m3/jaar)

11-2-2016 10-2-2017 365 2.126 2.126

10-2-2017 12-2-2018 367 1.889 1.879

12-2-2018 10-2-2019 363 2.185 2.197

10-2-2019 18-6-2019 128 632 1.802

18-6-2019 28-6-2019 10 6 219

28-6-2019 1-1-2020 187 957 1.868

Gemiddeld per jaar over periode 11-02-2016 t/m 01-01-2020: 1.682

Pelletier Krommelaan 4

aanvang periode einde periode grondslag verbruik omslag naar 365 dagen

13-2-2015 12-2-2016 364 15.569 15.612

12-2-2016 31-7-2017 535 22.246 15.177

31-7-2017 2-8-2018 367 8.539 8.492

2-8-2018 2-5-2019 273 6.955 9.299

Gemiddeld per jaar over periode 13-02-2015 t/m 02-05-2019: 12.145
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Bijlage II  

Omvang en berekening stikstofemissies aanlegfase  



Bloemendaal

Dennenheuvel/Euphrasia Pelletier

12218 2400 m2 bvo woningen

2850 0 m2 bvo parkeergarage

15068 2400 m2 bvo  totaal

Start: 2022 Start: 2024

2 1 jaar (bouwperiode)

Jaar 1* Jaar 2** Jaar 3

Projectgegevens

Project omvang nieuwbouw 6122 8946 2400 m2 bvo

Omvang te slopen gebouwen 10608 1275 m2 bvo

Grondwerk (bouwrijp maken) 7750 5150 m2

Grondwerk (woonrijp maken) 3699 4638 m2

Berekende gegevens obv kengetallen

Sloopverkeer (vrachtwagens) 984 118 bewegingen  (aanname: 50% van kengetal bouwverkeer vrachtwagens)

Bouwverkeer (vrachtwagens) 1136 1659 445 bewegingen 

Vrachtwagens totaal 2120 1659 563 bewegingen totaal

Bouwverkeer (personeel) 5001 7308 1961 bewegingen totaal

Emissie mobiele wertuigen (slopen) 62,8 7,5 kg NOx/jaar

0,21 0,03 kg NH3/jaar

Emissie mobiele wertuigen (bouwen) 49,0 71,6 19,2 kg NOx/jaar

0,12 0,18 0,05 kg NH3/jaar

Emissie mobiele wertuigen (bouwrijp maken) 56,1 37,3 kg NOx/jaar

0,15 0,10 kg NH3/jaar

Emissie mobiele wertuigen (woonrijp maken) 7,4 9,3 kg NOx/jaar

0,02 0,03 kg NH3/jaar

0,00 kg NH3/jaar

Totaal mobiele werktuigen 167,9 79,0 73,3 kg NOx/jaar

0,48 0,20 0,21 kg NH3/jaar

(slopen, bouwrijp maken, en bouwen) 4198 1975 1833 uur vollast inzet mobiele werktuigen 

bij gemiddeld vermogen van 100 kW en 0,4 g Nox/kWh

*) In jaar 1 wordt de parkeergarage aangelegd en 3,272 m2 bvo nieuwbouwpogramma (32 appartementen)

**) In jaar 2 wordt het overige deel van het nieuwbouwprogramma aangelegd 
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Bijlage III  

Toelichting op kengetallen aanlegfase  
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Kengetallen voor aanlegfase 

Omdat veelal in planvorming en bij de voorbereidingsfase van bouwaanvragen nog geen 

inventarisatie en/of aanbesteding van het bouwproject heeft plaatsgevonden, zijn normaliter geen 

(exacte) aantallen bekend van het aantal bedrijfsuren van mobiele werktuigen en het aantal 

transportbewegingen. Vanuit dat opzicht, en door het ontbreken van goede literatuurgegevens, is 

door LBP|SIGHT, deels in samenwerking met de gemeente Utrecht, een aantal kengetallen 

ontwikkeld voor de diverse onderdelen die het bouwproces met zich meebrengt. De kengetallen 

komen voort uit de regressie en extrapolatie van gegevens van concrete bouwprojecten. De 

volgende onderdelen van het bouwproces zijn daarbij beschouwd: 

 

Sloopfase 

Het kengetal voor slopen is berekend op basis van een feitelijke inventarisatie voor de sloop van 

ca. 2.100 m2 bvo gebouwen. De inventarisatie betreft het gecalculeerde dieselverbruik voor het 

gebruik van rupskranen en shovels, beide van de emissieklasse Stage IV.  

Het kengetal is 1,93 g NOx/m2 bvo te slopen. 

 

Voor de afvoer van het sloopafval wordt aangenomen dat dit 50% bedraagt van het kengetal voor 

bouwverkeer vrachtwagens (zie hieronder bij ‘Bouwen’). Per 1.000 m2 bvo te slopen betekent dit 

93 bewegingen (= 46 ritten). 

 

Bouwrijp maken 

Het kengetal voor grondwerk voor het bouwrijp maken is berekend op basis van een feitelijke 

inventarisatie van het bouwrijp maken van een plangebied van 22.500 m2. De inventarisatie betreft 

de gecalculeerde inzetduur en vermogen van rupskranen, tractoren, dumper trucks en triplaten. Er 

is uitgegaan van emissieklasse Stage IV voor alle mobiele werktuigen.  

Het kengetal bedraagt 31,5 kg NOx/ha bouwrijp maken. 

 

Bouwen 

Het kengetal voor bouwen is drieledig, en komt voor uit de regressielijnen van gedetailleerde  

inventarisaties van 14 verschillende concrete bouwprojecten5 met een programma omvang 

uiteenlopend van 4.000 tot 70.000 m2 bvo. Deze projecten betreffen bouw van voornamelijk 

woningen (mix van appartementen en grondgebonden), en in mindere mate kantoren en utiliteit. 

De inventarisaties richtten zich op drie aspecten: 

 De inzet van mobiele werktuigen (graafmachines, shovels, betonmixwagens, heistellingen, 

mobiele kranen, generatoren, etc.) is per project geïnventariseerd in de vorm van 

dieselverbruik en/of vermogen en bedrijfsduur, en vervolgens omgerekend naar 

emissievracht (kg NOx voor het hele project). Ca. 90% van de ingezette werktuigen zijn 

Stage IV, het overige Stage III. Vervolgens is, op basis van deze 14 projecten, een 

regressielijn opgesteld van de stikstof emissievracht als functie van de projectomvang in 

m2 bvo. Het kengetal dat hier uit voortvloeit is 2,7 kg NOx/1.000 m2 bvo. 

 Het bouwverkeer (gebruik makend van zware vrachtwagens) is per project 

geïnventariseerd in de vorm het aantal voertuigbewegingen om het bouwproject uit te 

kunnen voeren. Vervolgens is, op basis van deze 14 projecten, een regressielijn opgesteld 

van het aantal vrachtwagenbewegingen als functie van de projectomvang in m2 bvo. Het 

kengetal dat hier uit voortvloeit is 186 vrachtwagenbewegingen/1.000 m2 bvo. 

 

5 Voor 8 projecten zijn gegevens aangeleverd door de gemeente Utrecht. 
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 Het vervoer van bouwpersoneel (gebruik makend van lichte motorvoertuigen) is per project 

geïnventariseerd in de vorm het aantal voertuigbewegingen. Vervolgens is, op basis van 

deze 14 projecten, een regressielijn opgesteld van het aantal vrachtwagenbewegingen als 

functie van de projectomvang in m2 bvo. Het kengetal dat hier uit voortvloeit is 817 

personenwagenbewegingen/1.000 m2 bvo. 

 

Woonrijp maken 

Het kengetal voor grondwerk voor het woonrijp maken is berekend op basis van een feitelijke 

inventarisatie van het woonrijp maken van een plangebied van 22.500 m2. De inventarisatie betreft 

de gecalculeerde inzetduur en vermogen van rupskranen, graafmachines, tractoren, en trilplaten. 

Er is uitgegaan van emissieklasse Stage IV voor alle mobiele werktuigen.  

Het kengetal bedraagt 18,1 kg NOx/ha woonrijp maken. 
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Bijlage IV  

AERIUS bijlage Bestaand gebruik  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaand gebruik

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)

pagina 1/10



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Dennenheuvel - Bestaand
gebruik

RiqNXQCURP6C

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

15 oktober 2020, 16:32 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 284,58 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 14,20

Toelichting Bestaand gebruik

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Locatie
Bestaand gebruik

Emissie
Bestaand gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Dennenheuvel/Euphrasia
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,19 kg/j

Euphrasia
Wonen en Werken | Woningen

- 90,80 kg/j

Pelletier
Wonen en Werken | Woningen

- 22,00 kg/j

Verkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Dennenheuvel
Wonen en Werken | Woningen

- 158,30 kg/j

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

De Terp
Wonen en Werken | Woningen

- 6,80 kg/j

Tuinmanswoning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,00 kg/j

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 14,20

* 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 in deze kolom weergegeven.

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 14,20

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 14,20

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,11 0,08

H2160 Duindoornstruwelen 0,07

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,07

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,07

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,07

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,06

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05

H2120 Witte duinen 0,04

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,03

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,03

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe
vormen

0,01

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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* 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 in deze kolom weergegeven.

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Bestaand gebruik

Naam Verkeer
Dennenheuvel/Euphrasia

Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 3,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

3,19 kg/j
< 1 kg/j

Naam Euphrasia
Locatie (X,Y) 103168, 491882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 90,80 kg/j

Naam Pelletier
Locatie (X,Y) 103110, 492126
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,00 kg/j

Naam Verkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Naam Verkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 17,6 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103058, 491903
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 158,30 kg/j

Naam De Terp
Locatie (X,Y) 103181, 491834
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 6,80 kg/j

Naam Tuinmanswoning
Locatie (X,Y) 103139, 491811
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RiqNXQCURP6C (15 oktober 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Resultaten
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Bijlage V  

AERIUS bijlagen Aanlegfasen jaar 1, 2 en 3  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase 2022

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S2FWwsznZPfS (03 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase Jaar 1 S2FWwsznZPfS

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 november 2020, 18:19 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 170,12 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 2,56

Toelichting Aanlegfase Jaar 1

S2FWwsznZPfS (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2022

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase 2022

Emissie
Aanlegfase 2022

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer Dennenheuvel
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,22 kg/j

Mobiele werktuigen Dennenheuvel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 167,90 kg/j

S2FWwsznZPfS (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2022

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 2,56

* 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 in deze kolom weergegeven.

S2FWwsznZPfS (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2022

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 2,56

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 2,56

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,05 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,04

H2160 Duindoornstruwelen 0,04 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,03

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03

H2120 Witte duinen 0,02

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

* 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 in deze kolom weergegeven.

S2FWwsznZPfS (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2022
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase 2022

Naam Bouwverkeer Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 2,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 5.001,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.120,0 / jaar NOx
NH3

1,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Dennenheuvel

Locatie (X,Y) 103137, 491875
NOx 167,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen
slopen, bouwrijp
maken en bouwen

4,0 2,0 0,1 NOx
NH3

167,90 kg/j
< 1 kg/j

S2FWwsznZPfS (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2022

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

S2FWwsznZPfS (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2022

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase 2023

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rqb4Zk4t8ytW (03 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase Jaar 2 Rqb4Zk4t8ytW

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 november 2020, 18:19 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 80,89 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 1,20

Toelichting Aanlegfase Jaar 2

Rqb4Zk4t8ytW (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2023

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase 2023

Emissie
Aanlegfase 2023

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer Dennenheuvel
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,89 kg/j

Mobiele werktuigen Dennenheuvel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 79,00 kg/j

Rqb4Zk4t8ytW (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2023
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 1,20

* 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 in deze kolom weergegeven.

Rqb4Zk4t8ytW (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2023
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 1,20

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,20

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,02

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01

H2120 Witte duinen 0,01

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

* 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 in deze kolom weergegeven.

Rqb4Zk4t8ytW (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2023
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase 2023

Naam Bouwverkeer Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 1,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 7.328,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.659,0 / jaar NOx
NH3

1,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Dennenheuvel

Locatie (X,Y) 103137, 491875
NOx 79,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen
bouwen en
woonrijp maken

4,0 2,0 0,1 NOx
NH3

79,00 kg/j
< 1 kg/j

Rqb4Zk4t8ytW (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2023
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rqb4Zk4t8ytW (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2023

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase 2024

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase Jaar 3 S5r6QgQzNTVH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 november 2020, 18:19 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 73,66 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 1,43

Toelichting Aanlegfase Jaar 3

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2024
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Locatie
Aanlegfase 2024

Emissie
Aanlegfase 2024

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen Pelletier
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 73,30 kg/j

Bouwverkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2024
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 1,43

* 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 in deze kolom weergegeven.

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2024
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 1,43

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,43

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,02

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02

H2120 Witte duinen 0,01

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

* 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 in deze kolom weergegeven.

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2024
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase 2024

Naam Mobiele werktuigen Pelletier
Locatie (X,Y) 103112, 492134
NOx 73,30 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen
slopen, bouw- en
woonrijp maken en
bouwen

4,0 2,0 0,1 NOx
NH3

73,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 261,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 83,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2024
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Naam Bouwverkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.046,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 332,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2024
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

S5r6QgQzNTVH (03 november 2020)Resultaten Aanlegfase 2024
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Bijlage VI  

AERIUS bijlage verschilberekeningen Aanlegfasen - Bestaand gebruik  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaand gebruik en Aanlegfase 2022

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase Jaar 1 - Bestaand
gebruik

RbEaDcRitcgP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 november 2020, 18:17 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 284,17 kg/j 170,12 kg/j -114,05 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase Jaar 1 -  Bestaand  gebruik

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2022

Resultaten
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Locatie
Bestaand gebruik

Emissie
Bestaand gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Dennenheuvel/Euphrasia
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,83 kg/j

Euphrasia
Wonen en Werken | Woningen

- 90,80 kg/j

Pelletier
Wonen en Werken | Woningen

- 22,00 kg/j

Verkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Dennenheuvel
Wonen en Werken | Woningen

- 158,30 kg/j

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2022
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

De Terp
Wonen en Werken | Woningen

- 6,80 kg/j

Tuinmanswoning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,00 kg/j

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2022
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Locatie
Aanlegfase 2022

Emissie
Aanlegfase 2022

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer Dennenheuvel
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,22 kg/j

Mobiele werktuigen Dennenheuvel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 167,90 kg/j

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2022
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* 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 in deze kolom weergegeven.

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2022

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02 0,01 - 0,01

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik
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* 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 in deze kolom weergegeven.

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2022

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Bestaand gebruik

Naam Verkeer
Dennenheuvel/Euphrasia

Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 2,83 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

2,83 kg/j
< 1 kg/j

Naam Euphrasia
Locatie (X,Y) 103168, 491882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 90,80 kg/j

Naam Pelletier
Locatie (X,Y) 103110, 492126
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,00 kg/j

Naam Verkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik
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Naam Verkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 17,6 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103058, 491903
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 158,30 kg/j

Naam De Terp
Locatie (X,Y) 103181, 491834
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 6,80 kg/j

Naam Tuinmanswoning
Locatie (X,Y) 103139, 491811
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase 2022

Naam Bouwverkeer Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 2,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 5.001,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.120,0 / jaar NOx
NH3

1,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Dennenheuvel

Locatie (X,Y) 103137, 491875
NOx 167,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen
slopen, bouwrijp
maken en bouwen

4,0 2,0 0,1 NOx
NH3

167,90 kg/j
< 1 kg/j

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RbEaDcRitcgP (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaand gebruik en Aanlegfase 2023

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RsUf1R8hb6Fi (03 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase Jaar 2 - Bestaand
gebruik

RsUf1R8hb6Fi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 november 2020, 18:00 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 283,97 kg/j 80,89 kg/j -203,08 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase Jaar 2 - Bestaand gebruik

RsUf1R8hb6Fi (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2023

Resultaten
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Locatie
Bestaand gebruik

Emissie
Bestaand gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Dennenheuvel/Euphrasia
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,65 kg/j

Euphrasia
Wonen en Werken | Woningen

- 90,80 kg/j

Pelletier
Wonen en Werken | Woningen

- 22,00 kg/j

Verkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Dennenheuvel
Wonen en Werken | Woningen

- 158,30 kg/j

RsUf1R8hb6Fi (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

De Terp
Wonen en Werken | Woningen

- 6,80 kg/j

Tuinmanswoning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,00 kg/j

RsUf1R8hb6Fi (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik
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Locatie
Aanlegfase 2023

Emissie
Aanlegfase 2023

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer Dennenheuvel
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,89 kg/j

Mobiele werktuigen Dennenheuvel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 79,00 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* 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 in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02 0,01 - 0,02
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* 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 in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Bestaand gebruik

Naam Verkeer
Dennenheuvel/Euphrasia

Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 2,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

2,65 kg/j
< 1 kg/j

Naam Euphrasia
Locatie (X,Y) 103168, 491882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 90,80 kg/j

Naam Pelletier
Locatie (X,Y) 103110, 492126
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,00 kg/j

Naam Verkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 17,6 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103058, 491903
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 158,30 kg/j

Naam De Terp
Locatie (X,Y) 103181, 491834
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 6,80 kg/j

Naam Tuinmanswoning
Locatie (X,Y) 103139, 491811
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase 2023

Naam Bouwverkeer Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 1,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 7.328,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.659,0 / jaar NOx
NH3

1,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Dennenheuvel

Locatie (X,Y) 103137, 491875
NOx 79,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen
bouwen en
woonrijp maken

3,0 0,5 0,1 NOx
NH3

79,00 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
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaand gebruik en Aanlegfase 2024

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RYS5T8LComuW (03 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Aanlegfase Jaar 3 - Bestaand
gebruik

RYS5T8LComuW

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 november 2020, 18:15 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 283,76 kg/j 73,66 kg/j -210,10 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase Jaar 3 - Bestaand gebruik
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Locatie
Bestaand gebruik

Emissie
Bestaand gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Dennenheuvel/Euphrasia
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,47 kg/j

Euphrasia
Wonen en Werken | Woningen

- 90,80 kg/j

Pelletier
Wonen en Werken | Woningen

- 22,00 kg/j

Verkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Dennenheuvel
Wonen en Werken | Woningen

- 158,30 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

De Terp
Wonen en Werken | Woningen

- 6,80 kg/j

Tuinmanswoning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,00 kg/j
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Locatie
Aanlegfase 2024

Emissie
Aanlegfase 2024

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen Pelletier
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 73,30 kg/j

Bouwverkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwverkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* 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 in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02 0,01 - 0,02
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* 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 in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Bestaand gebruik

Naam Verkeer
Dennenheuvel/Euphrasia

Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 2,47 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

2,47 kg/j
< 1 kg/j

Naam Euphrasia
Locatie (X,Y) 103168, 491882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 90,80 kg/j

Naam Pelletier
Locatie (X,Y) 103110, 492126
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,00 kg/j

Naam Verkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 17,6 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103058, 491903
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 158,30 kg/j

Naam De Terp
Locatie (X,Y) 103181, 491834
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 6,80 kg/j

Naam Tuinmanswoning
Locatie (X,Y) 103139, 491811
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase 2024

Naam Mobiele werktuigen Pelletier
Locatie (X,Y) 103112, 492134
NOx 73,30 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen
slopen, bouw- en
woonrijp maken en
bouwen

4,0 2,0 0,1 NOx
NH3

73,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwverkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 261,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 83,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RYS5T8LComuW (03 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Aanlegfase 2024

Resultaten

pagina 11/13



Naam Bouwverkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.046,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 332,0 / jaar 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
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Bijlage VII  

AERIUS bijlage Gebruiksfase  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase plan

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZQkRm5dLiCN (12 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Dennenheuvel - Gebruiksfase RZQkRm5dLiCN

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 november 2020, 14:31 2025 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 15,51 kg/j

NH3 1,13 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kennemerland-Zuid 1,48

Toelichting Gebruiksfase

RZQkRm5dLiCN (12 november 2020)Resultaten Gebruiksfase plan
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Locatie
Gebruiksfase plan

Emissie
Gebruiksfase plan

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Dennenheuvel
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,09 kg/j 14,95 kg/j

Verkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 1,48

* 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 in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,48

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,31

* 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 in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Gebruiksfase plan

Naam Verkeer Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103220, 491809
NOx 14,95 kg/j
NH3 1,09 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 855,0 / etmaal NOx
NH3

14,95 kg/j
1,09 kg/j

Naam Verkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,8 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 27,2 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RZQkRm5dLiCN (12 november 2020)Resultaten Gebruiksfase plan

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RZQkRm5dLiCN (12 november 2020)Resultaten Gebruiksfase plan

Resultaten
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Bijlage VIII  

AERIUS bijlage verschilberekening Gebruiksfase - Bestaand gebruik  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bestaand gebruik en Gebruiksfase plan

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)

pagina 1/12



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBPSIGHT Dennenweg, - Bloemendaal

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gebruiksfase - Bestaand gebruik Rh4otXhtp8WU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

12 november 2020, 14:33 2025 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 283,56 kg/j 15,51 kg/j -268,05 kg/j

NH3 < 1 kg/j 1,13 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase - Bestaand gebruik

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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Locatie
Bestaand gebruik

Emissie
Bestaand gebruik

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Dennenheuvel/Euphrasia
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,30 kg/j

Euphrasia
Wonen en Werken | Woningen

- 90,80 kg/j

Pelletier
Wonen en Werken | Woningen

- 22,00 kg/j

Verkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Dennenheuvel
Wonen en Werken | Woningen

- 158,30 kg/j

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

De Terp
Wonen en Werken | Woningen

- 6,80 kg/j

Tuinmanswoning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,00 kg/j

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase plan

Emissie
Gebruiksfase plan

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer Dennenheuvel
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,09 kg/j 14,95 kg/j

Verkeer Pelletier N
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeer Pelletier ZO
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* 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 in deze kolom weergegeven.

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 - 0,01

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 - 0,01

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 - 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02 0,00 - 0,02

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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* 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 in deze kolom weergegeven.

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Bestaand gebruik

Naam Verkeer
Dennenheuvel/Euphrasia

Locatie (X,Y) 103199, 491791
NOx 2,30 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

2,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam Euphrasia
Locatie (X,Y) 103168, 491882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 90,80 kg/j

Naam Pelletier
Locatie (X,Y) 103110, 492126
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,00 kg/j

Naam Verkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan

Resultaten
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Naam Verkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 17,6 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103058, 491903
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 158,30 kg/j

Naam De Terp
Locatie (X,Y) 103181, 491834
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 6,80 kg/j

Naam Tuinmanswoning
Locatie (X,Y) 103139, 491811
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,00 kg/j

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan
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Emissie
(per bron)

Gebruiksfase plan

Naam Verkeer Dennenheuvel
Locatie (X,Y) 103220, 491809
NOx 14,95 kg/j
NH3 1,09 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 855,0 / etmaal NOx
NH3

14,95 kg/j
1,09 kg/j

Naam Verkeer Pelletier N
Locatie (X,Y) 103160, 492145
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,8 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer Pelletier ZO
Locatie (X,Y) 103198, 492064
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 27,2 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rh4otXhtp8WU (12 november 2020)Resultaten Bestaand gebruik

Gebruiksfase plan
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. 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 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK  DENNENWEG TE BLOEMENDAAL GEMEENTE BLOEMENDAAL    



      
Econsultancy Archeologisch Rapport 

  
                                                      1 Versie 1 betreft een rapport waarvan geen beoordeling van het bevoegd gezag is ontvangen, bij versie 2 is het rapport wel beoordeelt door het bevoegd gezag. 
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Econsultancy Archeologisch Rapport 

 
  
Administratieve gegevens plangebied Projectcode 5085.001 Toponiem  Dennenweg Opdrachtgever PartnersRO Gemeente Bloemendaal Plaats Bloemendaal Provincie Noord-Holland   Kadastrale gegevens Deellocatie A: gemeente Bloemendaal, sectie F, nummer 613 Deellocatie C: gemeente Bloemendaal, sectie F, nummers 186, 187 en 853 (gedeelte-lijk) Omvang plangebied Deellocatie A: circa 5.450 m2 Deellocatie C: circa 1 ha Kaartblad 25A (1:25.000) Coördinaten centrum plangebied Deellocatie A: X: 103.162 Y: 492.142  Deellocatie C: X: 103.264/Y: 491.915 Bevoegd gezag Gemeente Bloemendaal Bloemendaalse weg 158 2051 GJ Overveen ARCHIS3   Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.) Bureauonderzoek 4588743100 Archeoregio NOaA Hollands duingebied Beheer en plaats documentatie Econsultancy, Doetinchem/ Provinciaal Archeologisch Depot Noord-Holland   Uitvoerders Econsultancy, drs. K. Klerks  Kwaliteitszorg Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor protocollen 4003 en 4004 van de BRL SIKB 4000. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.   Betrouwbaarheid Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booron-derzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsul-tancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.  
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SAMENVATTING  Econsultancy heeft in opdracht van PartnersRO in februari 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende/karterende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Het plangebied is gelegen aan de Dennenweg te Bloemendaal in de gemeente Bloemen-daal.  In het plangebied zullen woningen worden gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet eerst een wijziging van het bestemmingsplan te worden doorgevoerd. Hierbij moet ook inzichte-lijk te worden gemaakt welke archeologische waarden binnen het plangebied kunnen worden ver-wacht. De noodzaak tot archeologisch onderzoek vloeit voort uit het Verdrag van Malta (1992)  en de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2006).   Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-logische verwachting voor het plangebied is. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waar-den.  Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek dan wel planaanpassing noodzakelijk is.  Gespecificeerde archeologische verwachting bureauonderzoek De verwachting is dat er een grote kans is dat zich sporen vanaf de Bronstijd tot de Romeinse tijd in de ondergrond bevinden. Eventuele sporen en vondstlagen bevinden zich in herkenbare bodemni-veaus in de afzettingen van de Oude Duinen en de top van de strandwal. Ook kunnen archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn welke zich in en onder de bouwvoor zul-len bevinden.  Conclusie en advies Gezien de omvang van het plangebied en de aanwezigheid van een zeer variabele afzettingen van Oude Duinen en mogelijk jongere verstuivingen is de meest geschikte onderzoeksmethode voor een vervolgonderzoek een verkennend booronderzoek. Daartoe dienen verspreid in het plangebied borin-gen te worden gezet met een om inzicht te krijgen in de toestand van het bodemprofiel. Tevens dient gekeken te worden naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Door middel van het verkennend booronderzoek dient te worden vast-gesteld of er binnen het plangebied archeologische resten in situ te verwachten zijn. Het grootste deel van het plangebied is echter op dit moment nog bebouwd. Er is daarnaast niet voldoende informatie beschikbaar over de diepte van de funderingen van deze gebouwen. Het is dus in dit stadium niet mogelijk om met een klein aantal boringen in de niet bebouwde delen van het plangebied een duide-lijk beeld te krijgen van de landschappelijke opbouw en eventuele verstoringen. Econsultancy advi-seert om een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden nadat de gebouwen gesloopt zijn.  Bovenstaand advies is van Econsultancy. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Bloemendaal), die vervolgens een besluit neemt. 
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1 INLEIDING  Econsultancy heeft in opdracht van PartnersRO een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Dennenweg te Bloemendaal in de gemeente Bloemendaal (zie figuur 1). De iniatiefnemer heeft het voornemen een aantal zorgwoningen te bouwen in de deellocaties A en C. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische waarden aanwe-zig zijn binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aan-getast. Binnen het kader van de Erfgoedwet (juli 2016), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, is men verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 6).  Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging.  Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 2). Uitgaande van de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofdstuk 3).   Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in februari 2018 door drs. K. Klerks (senior prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog).   2 BUREAUONDERZOEK  2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen   Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-logische verwachting voor het plangebied is. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waar-den.  2.2 Methoden  Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0, 07-06-2016), die is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.   Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.2   Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:  
� afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-komstige gebruik (LS01); 
� beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
� beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
� beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke gegevens (LS04); 
� opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05).                                                         2 Beschikbaar via www.sikb.nl. 
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Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
� het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
� de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
� de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
� geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
� de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-ket); 
� literatuur en historisch kaartmateriaal; 
� bouwhistorische gegevens; 
� de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
� recente luchtfoto’s; 
� het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
� de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Bloemendaal; 
� plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging.  Wetenschappelijke publicaties, archieven en provinciaal archeologisch depot In het kader van dit bureauonderzoek is de publicatie Coastal barrier deposits in the central Dutch coastal plain van Van der Valk (1992) en de vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem van Blokzijl et al. 1994 geraadpleegd.  2.3 Afbakening en huidige situatie van het plangebied  Afbakening Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa  500 meter rondom het plangebied.3  De onderzoekslocaties A en C (respectievelijk circa 0,54 ha en circa 1,1 ha liggen aan de Dennen-weg, circa 0,5 kilometer ten noordoosten van de kern van Bloemendaal in de gemeente Bloemendaal (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 5,5 m +NAP. De deellocatie A  is kadastraal bekend als gemeente Bloemendaal, sectie F, nummer 613 en  deellocatie C als gemeente Bloemendaal, sectie F, nummers 186, 187 en 853 (gedeeltelijk). Volgens de topografische kaart van Nederland, 25A (1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie voor deellocatie A: X: 103.162/Y: 492.142 en voor deellocatie C: X: 103.264/Y: 491.915.  Huidige situatie  Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens (waaronder een veldinspectie).Het plangebied is momenteel bebouwd (zie  figuur 3).                                                          3 Binnen deze straal wordt geacht dat er voldoende informatie beschikbaar is om een gefundeerde uitspraak te doen over de archeologische verwachting van het plangebied. 
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Bodemloket De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstel-len (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Ook worden op het Bodemloket voormalige potentieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten weergegeven. Gegevens van het Bodemloket dienen als indi-catief te worden beschouwd.Binnen het plangebied zijn voor zover bekend binnen het Bodemloket geen milieuhygiënische onderzoeken uitgevoerd.4  2.4 Toekomstige situatie   Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische waarde.  In het plangebied is de bouw van vier woningen (deellocatie A) en een zorgcomplex met ondergrond-se parkeermogelijkheden (deellocatie C) gepland. Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van in totaal 1,6 ha worden bebouwd en ingericht waarbij tot een diepte van 2 m –mv verstoring kan optre-den (zie bijlage 7). De exacte bouwplannen zijn nog niet bekend, er is op dit moment alleen een ste-denbouwkundig plan. De toekomstige gebruikers zijn onbekend.  2.5 Aardwetenschappelijke gegevens  Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-schap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen.  De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied:  Tabel I. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied Type gegevens Gegevensomschrijving Geologie5 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort op Formatie van Nieuwkoop en Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer. Paleogeografische kaarten6  Achtereenvolgens kustvlakte, kustzone, strandwal (zie figuur 12) Geomorfologie7 Lage duinen, strandwal (4k28) Bodemkunde8 Vorstvaaggronden (Zb21) Grondwatertrap VII                                                         4 www.bodemloket.nl. 5 Blokzijl et al, 1995, Mulder et al., 2003. 6 Cohen et al., 2009. 7 Alterra, 2003. 8 Stichting voor Bodemkartering, 1972. 
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Landschappelijke ontwikkeling Het plangebied bevindt zich in het Noord-Nederlandse kustgebied. Het kustgebied kenmerkt zich door een ontwikkeling die bepaald wordt door de bewegingen van de kustlijn Hierbij zijn op de door de Noordzee gevormde zandige strandvlakte achtereenvolgens strandwallen, kustvlaktes en duinen ont-staan terwijl de kustlijn zich langzaam naar het westen uitbreidde. De strandwallen ontstonden onder invloed van zand dat door langsstroming aan de kust aangevoerd werd. Na verloop van tijd werden de strandwallen zo hoog dat ze regelmatig langdurig droogvielen. Daarbij ontstonden vaak dunne, maar door de donkere verkleuring wel goed herkenbare bodems. De kust breidde zich in fasen zee-waarts uit en door de verder stijgende zeespiegel komen de jongere strandwallen hoger te liggen. Tussen de strandwallen liggen lager gelegen kustvlaktes waar zich veen en klei afzette (Berendsen 2004).   De oudste strandwal in het onderzoeksgebied bevindt zich ten oosten van het plangebied tussen Heemstede en Spaarnwoude.  Deze strandwal ontstond rond 4200 voor Chr.9 Rond 3000 v. Chr. ont-stond de strandwal van Haarlem. Ten westen van Haarlem werd rond 2000 v. Chr. de strandwal van Bloemendaal naar Santpoort gevormd waar het plangebied deel op en langs de flank van ligt. Deze strandwal ligt nu nog grotendeels aan het oppervlak. Vanaf de Middeleeuwen zijn de jonge duinen ontstaan op deze strandwal.  DINO10 Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwa-tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd door TNO.   In het Dinoloket zijn enkele boringen bekend binnen een straal van 1000 meter rond het plangebied maar deze boringen liggen in een iets afwijkende landschappelijke situatie net buiten de strandwal van Bloemendaal.11 Hieruit blijkt dat de ondergrond bestaat uit strandafzettingen, behorend tot het Laagpakket van Wormer, plaatselijk afgedekt door een dunne laag Hollandveen waarop zich het Laagpakket van Zandvoort bevindt. In de deellocaties zal het laagpakket van Zandvoort veel dikker zijn omdat het in het centrale deel van de strandwal ligt.  Geomorfologie De geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onderscheiden zijn weer.   Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied binnen hoge kustduinen (deellocatie A) en strandwal (deellocatie C) (zie figuur 9). Daarmee kan verwacht worden dat zich op deellocatie A een pakket jong duinzand bevindt op de oude duinzanden. Mogelijk liggen de oude duinzanden in deello-catie C direct aan het oppervlak.                                                         9 Van der Valk 1992. 10 www.dinoloket.nl. 11 DINO boornummers B25A0623, B25A0785, B25A2194. 
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Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)12 Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied.   Uitgaande van het AHN liggen de plangebied gemiddeld op ongeveer 5,5 m +NAP (zie figuur 10). Er is echter een aanzienlijk reliëf aanwezig waarbij de hoogste delen op 7,5 meter liggen en de laagste delen op 3,5 m +NAP. In de deellocaties zelf zal ten behoeve van de bouw van de bestaande gebou-wen egalisatie hebben plaatsgevonden. Daarbij is mogelijk het oorspronkelijke maaiveld afgegraven.  Bodemkunde Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als vorstvaaggrond (zie figuur 11).   In deze gronden heeft vaak al een diepe bodemvorming plaatsgevonden die heeft geleid tot een die-pe ontkalking van het oorspronkelijk kalkhoudende materiaal. Onder de strooisellaag bevindt zich een dunne humuhoudende bovengrond die overgaat naar een bruin gekleurde zwak ontwikkelde B-horizont. In het gebied heeft geen vergraving plaatsgevonden ten behoeve van de bloembollenteelt zoals in veel gebieden in de omgeving wel het geval is.  Grondwatertrap Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) weergegeven.   Tabel II geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen.  Tabel II.  Grondwatertrappenindeling13 Grondwater-trap I II' III' IV V' VI VII" VIII GHG (cm -mv) - <40 <40 >40 <40 40-80 >80 > 140 GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 - ')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden ") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld                                                        12 www.ahn.nl. 13 Locher & Bakker, 1990. 
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Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI, VII en VIII) zijn zeer geschikt voor landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Ook is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten, hoe beter de ontwatering hoe slechter de conservering. Het plangebied bevindt zich in een gebied dat wordt gekenmerkt met een grondwatertrap VII*. Deze grondwatertrap maakt het plangebied een gunstige vestigingslocatie voor landbouwsamenlevingen. Vanwege deze diepe grondwaterstand is niet te ver-wachten dat de toekomstige bebouwing het grondwaterpeil zal beïnvloeden.  2.6 Archeologische waarden  Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-goed (RCE).14 In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze door bevoegden te raadplegen.  De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 13. Tevens zijn in de figuur de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 600 m weergegeven.  Archeologische beleidskaart Gemeente Bloemendaal15  Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.   Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Bloemendaal ligt het plangebied binnen een gebied met een hoge archeologische verwachting (waarde – archeologie 3, zie figuur 14). Binnen deze gebieden dient, bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv en een verstoringsoppervlak groter dan 250 m², vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.  AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied16 De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische monumen-ten/terreinen in Nederland. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaam-heid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). Op grond daarvan zijn deze ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.   Het plangebied ligt niet binnen een AMK-terreinen. Binnen het onderzoeksgebied liggen drie AMK-terreinen (zie bijlage 2 en figuur 13).                                                        14 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort. 15 Roode, 2011. 16 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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De AMK-terreinen rondom het plangebied geven aan dat zich in de omgeving soms bijzondere land-schappelijke omstandigheden voordoen die leiden tot een opeenstapeling van cultuurlandschappen en archeologische sporen uit periodes vanaf het Laat-Neolithicum. In de directe omgeving bevindt zich een complex met akkerbouwsporen uit het Laat-Neolithicum en veenwinning uit de Middeleeu-wen. Ten noorden van het gebied bevindt zich een gebied met strandwalafzettingen op oudere afzet-tingen van het Oer-IJ. Ook hier bevindt zich een veelheid aan sporen uit periodes vanaf het Laat-Neolithicum  In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied17 Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven en instellingen in totaal zeven archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureau-onderzoeken en booronderzoeken (verkennend/karterend) (zie bijlage 3 en figuur 13).  De resultaten van de onderzoeken die rondom het plangebied zijn uitgevoerd laten zien dat met name aan de flanken van de strandwal evenals in de onverstoorde delen waar de oude duinen nog zichtbaar zijn, verschillende cultuurlagen en bodemniveaus in de ondergrond worden aangetroffen. Veraarde veenlagen of donkergekleurde bodemniveaus duiden op bewoning en landbouwactiviteiten die vanaf de Bronstijd tot de Romeinse tijd hebben kunnen plaatsvinden. Bewoningsporen uit de  Middeleeuwen en Nieuwe tijd bevinden zich over het algemeen direct onder maaiveld of onder de jongste verstuivingen.    Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied18 In ARCHIS staan alle bekende archeologische vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het plangebied zijn geen vondstmeldingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan drie vondstmeldingen geregistreerd (zie bijlage 3 en figuur 13).  De resultaten van de onderzoeken die rondom het plangebied zijn uitgevoerd laten zien dat het ge-bied vanaf de IJzertijd bewoond was. De kleine hoeveelheid vondsten weerspiegeld waarschijnlijk niet de hoge verwachting op archeologische sporen en vondsten in de omgeving. In het onderzoeksge-bied zijn vrijwel alleen verkennende en een enkel karterend booronderzoek uitgevoerd. Deze onder-zoeksmethodes zijn niet  bijzonder geschikt voor het opsporen van vondsten waardoor een onderre-presentatie ontstaan kan zijn.  Aanvullende informatie Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Werkgroep Haarlem Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Archeologische Werkgemeen-schap Nederland, Werkgroep Haarlem (februari 2018, contactpersoon de heer T. Nieuwenhuizen), maar dit heeft binnen het tijdsbestek van de uitvoering van dit onderzoek geen aanvullende informatie opgeleverd.                                                        17 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 18 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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2.7 Beschrijving van het historische gebruik  In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20e eeuw een incompleet beeld van het historisch landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd.  Korte bewoningsgeschiedenis van Bloemendaal In deze paragraaf wordt een bespreking van de bewoningsgeschiedenis van de streek gegeven.19 Een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt weergegeven in bijlage 5.  Vanaf de veertiende eeuw behoorden de drie dorpen Tetterode, Aelbertsberg en Vogelenzang toe aan de heren van Brederode, die van de grafelijkheid de bestuurs- en rechtsmacht over deze drie ambachten hadden gekregen. Deze ‘heerlijkheid’ verviel in 1679 verviel aan de Staten van Holland, na het kinderloos overlijden van Wolfert, de laatste heer van Brederode. In 1722 kocht de stad Haar-lem de drie ambachten. Aan het eind van de 18e eeuw werd het systeem van heerlijkheden afge-schaft en konden de inwoners van de drie dorpen zelf bestuurders kiezen. In diezelfde tijd verander-den Aelbertsberg en Tetterode van naam en werden Bloemendaal en Overveen genoemd. Vogelen-zang bestaat tot op de dag van vandaag onder dezelfde naam.  In 1514 verklaarde het dorpsbestuur van Tetterode en Aelbertsberg onder ede dat in beide dorpen slechts 81 huizen bewoond werden, er negen vervallen bij lagen en zeven onlangs waren afgebroken. De meeste inwoners leefden van landbouw, veeteelt, het vervoeren van schelpen en het bleken.   Ruim een eeuw later telde de ambachtsheerlijkheid ongeveer 1160 inwoners en bijna 200 huizen. Deze forse stijging was voor een belangrijk deel het gevolg van de komst van duizenden kapitaal-krachtige ondernemers en geschoolde arbeiders uit Vlaanderen die na de inname van Antwerpen in 1585 door de Spanjaarden om economische en geloofsredenen hun land waren ontvlucht. De hier-door opbloeiende linnen-, zijde- en damastindustrie leidden ook in Overveen en Bloemendaal tot eco-nomische voorspoed door zich toe te leggen op het bleken van linnen en garens. In 1602 telden Bloemendaal en Overveen vele blekerijen, waaronder een blekerij die direct ten oosten van het on-derzoeksgebied was gevestigd. In de 18e eeuw nam het aantal blekerijen weer sterk af.   In de 17e eeuw vestigden zich in de drie ambachtsheerlijkheden tal van gefortuneerde kooplieden, die hun geld wilden beleggen in grond en die in de zomermaanden in de landelijke omgeving van de dor-pen verbleven. Vaak werden hiervoor geheel nieuwe buitenplaatsen gebouwd. Voor de plaatselijke middenstanders en ambachtslieden betekende de jaarlijkse ‘trek’ in het voorjaar van de buitenplaats-bewoners handenvol werk en inkomsten.  Aan het einde van de 18e eeuw zagen veel grootgrondbezitters zich door de economische malaise genoodzaakt hun buitenplaats te verkopen of te laten slopen. Het verlies aan inkomsten als gevolg van de teloorgang van de blekerijen en de buitenplaatsen werd deels goedgemaakt door de opkomst van de bloembollencultuur in met name Overveen. In de eerste helft van de vorige eeuw kwam ook aan deze bloeiende bedrijfstak een einde.                                                        19 Noord-hollandsarchief.nl 
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Historisch kaartmateriaal De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt:  Tabel III. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omge-ving Kaart van de landerijen en blekerijen ten westen van Haarlem, Pieter Bruinsz20 1599 - 1:5000 Plangebied ligt in de duinen ten westen van Aelbertsberg  Kadastrale minuut21 1826 Gemeente Bloemen-daal, sectie A, blad 1 1:2.500 Plangebied is onbebouwd Ten oosten van de deellocaties A en C zijn nog bleekvelden zicht-baar. Militaire topografische kaart22 (nettekening) 1850 25 1:50.000 Plangebied aangegeven als Rustenburg, lijkt onbe-bouwd. Veel wegen en paden zijn min of meer gelijk aan huidige situatie. Militaire topografische kaart (veldminuut) 1898 3328 1:50.000 Op deellocatie C staat bebouwing, ongeveer ter hoogte van Euphrasia Gebied rondom onveranderd Topografische kaart 1953 25A 1:25.000 De eerste gebouwen zijn zichtbaar in deellocatie C Ten westen van het plangebied ontstaat een nieuwe wijk van Bloemendaal Topografische kaart 1963 25A 1:25.000 Huidige inrichting is zicht-baar op kaart, voor beide deellocaties   Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal is te zien dat het gebied in de 19e eeuw grotendeels onbebouwd is gebleven op het ene gebouw in deellocatie C na. Dit gebouw wordt in de loop van de 20e eeuw, vooral naar aanleiding van de aankoop door de zusters van de congregatie ‘De goede herder’, in fasen vervangen door de huidige inrichting (zie figuur 4).   Rijks- en gemeentemonumenten binnen attentiegebied Het plangebied ligt niet binnen een 50 m attentiezone van zowel rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten als een MIP monument.  Bouwhistorische gegevens In het kader van de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging is een stedenbouwkunding plan opge-steld met daarin opgenomen een beschrijving van de ontwikkeling van de gebouwen in de deelloca-ties. Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 was de locatie, alsmede de omgeving er-van, destijds een landgoed/bosgebied, ook wel bekend onder de naam landgoed Dennenheuvel. Dennenheuvel werd in 1923 verkocht aan de zusters van de congregatie ‘De Goede Herder’ in Haar-lem. De zusters deden grote landschappelijke ingrepen. Zij verkochten delen van het landgoed ten behoeve van de Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Adelbert, ze bouwden de Theresiaschool en meer recent verkochten zij grond voor de bouw van villa’s aan het Leonard Springerhof. Om de zorg-kosten voor pupillen te dekken wonnen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het noordelijk deel van het landgoed zand. Hier ontstond een waterpartij, die in de loop der jaren met moerasbos begroeid raakte. Op het landgoed zijn nog andere uitingen van de laatste bewoners terug te vinden, zoals de begraafplaats van de zusters zelf en de moestuinen voor de omwonenden.                                                        20 Koninklijke Bibliotheek België 21 Beeldbank Cultureelerfgoed 22 Kadaster Topotijdreis (bron voor deze kaart en de hierop volgende kaarten in deze tabel). 
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 Deellocatie A is bebouwd met Pelletier. Het bouwjaar van Pelletier is onbekend. Vermoedelijk is deze omstreeks 1961 gebouwd. Het deed van 1970 tot 1975 dienst als bestuurscentrum voor de congrega-tie. Later werd het onder andere gebruikt als vakantiehuis en sinds 2009 is het ter voorkoming van kraak in bruikleen gegeven. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van op-hogingen, dempingen of stortingen.  Deellocatie C is bebouwd met klooster Euphrasia, verzorgingshuis Dennenheuvel en De Terp. Kloos-ter Euphrasia was een klooster annex verzorgingshuis. Het gebouw stamt uit het begin van de zeven-tiger jaren en is ontworpen door de architect W.J.C. van der Linden. Het heeft de vorm van een carré van circa 73 bij 73 meter met een ruim binnenhof. Dit binnenhof geeft plaats aan een gebruikstuin. De gebouwhoogte varieert van één tot drie bouwlagen. De westelijke vleugel is één bouwlaag hoog, de oostelijke vleugel omvat drie bouwlagen. Aan de oostelijke zijde van het gebouw is het maaiveld on-geveer vier meter lager en heeft het gebouw zowel een souterrain als een eerste verdieping. De kapel ligt naast de entree, in de zuidelijke vleugel van het gebouw.  Het Sint Jozefgesticht is in 1983 vervangen door het verzorgingshuis Dennenheuvel. Het gebouw van drie tot vier bouwlagen heeft een constructieve gemetselde buitengevel en binnenwanden. Aanpas-singen van het bestaande gebouw aan de huidige zorgeisen zijn daardoor moeilijk en kostbaar. Naast het in 1923/1924 gebouwde rectoraat, ook wel ‘De Terp’ genoemd, werd aan de Dennenweg 10 een dienstwoning ten behoeve van de tuinman gebouwd. De tuinmanswoning heeft geen cultuurhistori-sche waarde. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen de aanwezigheid van dempingen.  Tweede Wereldoorlog  Om vast te stellen of mogelijke archeologische waarden uit de Tweede Wereldoorlog in het plange-bied aanwezig zijn, is een aantal publicaties geraadpleegd.23   Het raadplegen van deze bronnen geeft geen redenen om aan te nemen dat er archeologische waar-den uit de Tweede Wereldoorlog in het plangebied te verwachten zijn.  Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Noord-Holland De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Holland geeft inzicht in de ar-cheologische, historisch-stedenbouwkundige en de historisch-geografische waarden van de regio.   Volgens de CHW-kaart van de provincie Noord-Holland ligt het gebied in het strandwallenlandschap.   2.8 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  Op grond van de gegevens uit het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld:  Tabel IV.  Gespecificeerde archeologische verwachting  Archeologische perio-de Gespecificeerde verwach-ting/Complextype Te verwachten resten en/of sporen  Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld (Laat-)Paleolithicum Laag  Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen Waarschijnlijk geërodeerd door latere strandwalvorming Mesolithicum Laag Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen Waarschijnlijk geërodeerd door latere strandwalvorming                                                       23 Amersfoort & Kamphuis, 1990/De Jong, 1969 – 1994/ikme.nl /Klep & Schoenmaker, 1995/Zwanenburg, 1990. 
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Neolithicum Laag Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houts-kool en gebruiksvoorwerpen Waarschijnlijk geërodeerd door latere strandwalvorming Bronstijd Hoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, me-taalresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen In de top van de oude strandwal, onder de Oude Duinen. IJzertijd Hoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen In de top van de oude strandwal, als herkenbare bodemverkleuringen in de Oude Duinen Romeinse tijd Hoog Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden, rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen In de top van de oude strandwal, als herkenbare bodemverkleuringen in de Oude Duinen Vroege-Middeleeuwen Middelhoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, me-taal¬resten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en ge-bruiksvoorwer¬pen Onder het antropogeen dek en in de top van de duinzandafzettingen Late-Middeleeuwen Middelhoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaal-resten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwer-pen Onder het antropogeen dek en in de top van de duinzandafzettingen Nieuwe tijd Middelhoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaal-resten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwer-pen Onder het antropogeen dek en in de top van de duinzandafzettingen  Uit de landschappelijke ligging op de strandwal van Bloemendaal, blijkt dat het plangebied vanaf de Bronstijd gunstig is geweest voor landbouwers. Uit de archeologische gegevens die verzameld zijn uit het onderzoeksgebied blijkt dat er in de omgeving van het plangebied sporen van menselijke activiteit zijn waar genomen uit de Bronstijd tot Romeinse tijd van nederzettingen en landbouwactiviteiten. Ook uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn sporen en vondsten te verwachten al zijn er geen directe aanwijzingen in historisch kaartmateriaal te vinden.  De archeologische resten uit de prehistorie en Romeinse tijd worden verwacht in en onder de Oude Duinafzettingen tot een diepte van 2-4 m –mv (-1 m NAP).  Aan en direct onder het maaiveld worden archeologische resten verwacht uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De vondstenlaag van deze resten zal zich niet dieper bevinden dan ca. 30 cm beneden het maaiveld. Organische resten en metaal zullen slecht zijn geconserveerd door de relatief droge en zure bodemomstandigheden boven het hoogste grondwaterpeil (1 m -mv). Andere type indicatoren (aardewerk) zijn waarschijnlijk matig goed geconserveerd. Het complextype en de omvang van even-tuele archeologische resten kunnen niet nader worden gespecificeerd door de beperkte gegevens.  
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Bodemverstoring Dat een gebied een middelhoge of hoge archeologische verwachting heeft, betekent niet dat eventue-le aanwezige archeologische resten behoudenswaardig zijn. De waarde van archeologische vind-plaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin grondsporen dan wel vondsten in situ be-waard zijn gebleven.   Het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als bosgebied en is grotendeels bebouwd. Door rooiwerkzaamheden en bouwactiviteiten kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden, die vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk verloren zijn gegaan. De dieper gelegen archeolo-gische waarden zullen waarschijnlijk grotendeels intact zijn.   3 CONCLUSIE EN ADVIES  Doel van het bureauonderzoek is een antwoord te vinden op de vraag wat de gespecificeerde archeo-logische verwachting voor het plangebied is.  De verwachting is dat er een grote kans is dat zich sporen vanaf de Bronstijd tot de Romeinse tijd in de ondergrond bevinden. Eventuele sporen en vondstlagen bevinden zich in herkenbare bodemni-veaus in de afzettingen van de Oude Duinen en de top van de strandwal. Ook kunnen archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn welke zich in en onder de bouwvoor zul-len bevinden.  Gezien de omvang van het plangebied en de aanwezigheid van een zeer variabele afzettingen van Oude Duinen en mogelijk jongere verstuivingen is de meest geschikte onderzoeksmethode voor een vervolgonderzoek een verkennend booronderzoek. Daartoe dienen verspreid in het plangebied borin-gen te worden gezet met een om inzicht te krijgen in de toestand van het bodemprofiel. Tevens dient gekeken te worden naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Door middel van het verkennend booronderzoek dient te worden vast-gesteld of er binnen het plangebied archeologische resten in situ te verwachten zijn. Het grootste deel van het plangebied is echter op dit moment nog bebouwd. Er is daarnaast niet voldoende informatie beschikbaar over de diepte van de funderingen van deze gebouwen. Het is dus in dit stadium niet mogelijk om met een klein aantal boringen in de niet bebouwde delen van het plangebied een duide-lijk beeld te krijgen van de landschappelijke opbouw en eventuele verstoringen. Econsultancy advi-seert om een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden nadat de gebouwen gesloopt zijn.  Bovenstaand advies is van Econsultancy. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Bloemendaal), die vervolgens een besluit neemt.      
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland24   
                                                         24 Nationaal georegister Dennenweg te Bloemendaal. Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen Nederland  
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 Figuur 2. Detailkaart van het plangebied25  
                                                         25 Nationaal georegister Legenda Plangebied Detailkaart van het plangebied Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied26  
                                                         26 Nationaal georegister LegendaPlangebied Luchtfoto van het plangebied  Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 4. Situering van het plangebied binnen de kadastrale minuut27                                                                                            27 Beeldbank RCE Situering van het plangebied binnen de kadastrale minuut, gemeente Bloemendaal, sectie A, blad 1, 1826 Legenda Plangebied Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 5. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 185028  
                                                         28 Kadaster Topotijdreis Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (nettekening) uit 1830-1850 Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 6. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 190029  
                                                         29 Kadaster Topotijdreis Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (veldminuut)  Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 7. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 193530  
                                                         30 Kadaster Topotijdreis Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (veldminuut) (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms)  Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 195331  
                                                         31 Kadaster Topotijdreis Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen de topografische kaart   Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 9. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart32  
                                                        32 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort Plangebied Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 10. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 33  
                                                       33 AHN Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)  Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart34  
                                                         34 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen de bodemkaart Dennenweg te Bloemendaal. 
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Figuur 12. Paleogeografische kaarten35                   3850 BC   2750 BC                    100AD   1500AD                                                        35 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort 
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Figuur 13. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied36  
                                                         36 Archeologisch informatiesysteem Archis3, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis3, AHN) Dennenweg te Bloemendaal. Plangebied 
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 Figuur 14. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart37  
                                                         37 Roode, 2011. Legenda Plangebied Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Bloemendaal Dennenweg te Bloemendaal. 
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 Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken  (koud) Pleniglaciaal Kreftenheye Formatie (warme periode) van Peelo 
 Ouderdom in jaren  Chronostratigrafie   MIS   Lithostratigrafie    11.755  12.745  13.675  14.025  15.700   29.000   50.000   75.000      115.000  130.000     370.000  410.000   475.000   850.000      2.600.000 

Formaties: Naaldwijk Holoceen  1  (marien), Nieuwkoop (veen), Echteld (fluviatiel) Late Dryas (koud)  Weichselien  (warm)                      Formatie van Boxtel                        Formatie van Beegden      Laat- (Laat- Glaciaal)        2              Formatie van   Allerød  Vroege Dryas  Bølling (warm)    Midden- Weichselien (Pleniglaciaal)   Laat- Pleniglaciaal  3   Midden-  Vroeg- Pleniglaciaal  4  Vroeg- W eichselien (Vroeg- Glaciaal) 5a 5b 5c 5d  Eemien (warme periode)  5e Eem      Saalien (ijstijd)    6  Formatie van Drente   Formatie van Urk   Holsteinien    Elsterien (ijstijd) Formatie  Cromerien (warme periode)    Formatie van Sterksel         Pre-Cromerien   
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perioden 1500 450 0 12 800 2650 815 2000 3755 5000 4900 5300 7020 8000 hazelaar, eik, iep, 8240 9000 8800 10.150 11.755 12.745 10.800 13.675 11.800 14.025 12.000 15.700 35.000 toendra Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005). 

Cal. jaren v/n Chr.  14C jaren  Chronostratigrafie Pollen zones  Vegetatie Archeologische 1950 0  Nieuwe tijd eik en hazelaar    Vb2  Loofbos Subatlanticum   overheersen  Middeleeuwen koeler  Vb1   haagbeuk   Romeinse tijd vochtiger  veel cultuurplanten Va  rogge, boekweit,  IJzertijd            korenbloem        Bronstijd     Subboreaal koeler droger  IVb Loofbos eik en hazelaar overheersen beuk>1% invloed landbouw (granen)   IVa      Neolithicum         Mesolithicum      Atlanticum warm vochtig      III    Loofbos eik, els en hazelaar overheersen in zuiden speelt linde een grote rol     Boreaal warmer  II  den overheerst  linde, es   Preboreaal warmer  I  eerst berk en later den overheersend        Laat-Paleolithicum  Late Dryas  LW III  parklandschap     Laat- Weichselien (Laat- Glaciaal)      Allerød  LW II dennen- en berkenbossen  Vroege Dryas   LW I   open parklandschap    13.000   Bølling  open vegetatie met kruiden en berkenbomen    Midden- Weichselien (Pleniglaciaal)     perioden met een poolwoestijn en perioden met een      75.000      115.000  130.000       300.000           Midden-Paleolithicum   Vroeg- Weichselien (Vroeg- Glaciaal)   perioden met bos en perioden met een subarctisch open landschap Eemien (warme periode)  loofbos      Saalien (ijstijd)     Vroeg-Paleolithicum   
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 Bijlage 2 AMK-terreinen  AMK nr. Situering t.o.v. plangebied Datering Waarde en omschrijving 14903 400 meter ten noord-oosten Neolithicum laat – Nieuwe tijd  Toponiem: De Vaart Complex: Nederzetting, Industrie/nijverheid, Landbouw, Veenwinning Waarde: Terrein van archeologische waarde Terrein met sporen van akkerbouw en bewoning. Het gebied is kenmerkend als intensief geëxploiteerd overgangsgebied tussen het veen van de strandvlakte in het oosten en de Oude Duinen in het westen. Gedurende de prehistorie vond op uitgebreide schaal agrarische exploitatie plaats (akkerbouw met bewoning); in de Middeleeuwen werd veen gewonnen en vanaf de 16e eeuw werd het gebied intensief benut door blekerijen (de 'Haarlemmer Bleek'). Als gevolg van de geologische evolutie komen de oudste sporen vooral voor in de oostelijke helft en de jongste met name ten westen van de Bloemen-daalsestraatweg. 13898 600 meter ten zuiden Middeleeuwen laat - Nieuwe tijd Toponiem:  Complex: Nederzetting Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde Historische kern van het dorp Bloemendaal. De begrenzing van deze historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-1859, schaal 1:25.000. De archeolo-gische waarde van historische kernen bestaat uit de reeds aangetroffen of te verwachten aanwezigheid, boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische informatie over de ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern. 14909 600 meter ten noorden Neolithicum laat – Nieuwe tijd  Toponiem:  Complex: Nederzetting, Legerplaats, Haven, Kasteel, Borg/stins/versterkt huis, Perce-lering/verkaveling, Landbouw, Grafveld  Waarde: Terrein van archeologische waarde Terrein met sporen van bewoning en resten van complete cultuurlandschappen uit de Prehistorie, Romeinse tijd en historische tijden. Het betreft een uitzonderlijk omvangrij-ke stapeling van voormalige cultuurlandschappen, genetisch nauw verweven met de geologische en landschappelijke evolutie. Dit bodemarchief, opgebouwd uit Oude en Jonge Duinzanden, veen, zavels en klei (Oer-IJ-estuarium), is kenmerkend en repre-sentatief voor de bewoningsgeschiedenis van het West-Nederlandse kustgebied. De veelal hoge kwaliteit (gaafheid) van objecten en structuren is het gevolg van de fre-quente bedekking en degestegen grondwaterstand. Een nadere specificatie van de vele tientallen vindplaatsen, met talrijke boerderijfundamenten, wegen, kavelpatronen enzovoorts, is in voorbereiding.  
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 Bijlage 3 Onderzoeksmeldingen   Zaaknummer (OM-nummer) Situering t.o.v. plange-bied Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek Rapport 2122064100 (17730) 450 meter ten oosten Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Bloemendaalse Straatweg Santpoort-Zu Uitvoerder: Becker en Van de Graaf Datum: 20-6-2006 Resultaat:  Tijdens het IVO zijn nergens archeologische indicatoren of aanwijzingen aangetroffen voor akkerbouw op de klei onder het veen, ondanks dat deze kleilaag overal hoger ligt dan 2,0 m -NAP. De overgang tussen de klei en het bovengelegen veen lijkt overal geheel natuurlijk te zijn. Er is tevens geen sprake van zandtongen of van veenwinningsputten. Deze verschijnselen moeten waarschijnlijk meer naar het westen van het plangebied gezocht worden. Alleen in deelgebied A (het westelijk deelgebied) is een veraarde veenlaag aangetroffen, wat waarschijn-lijk een aanwijzing is dat er in het verleden akkerbouw plaats heeft gevonden in dit deelgebied. Deze akkerbouw stamt van na de vorming van het Hollandveen, oftewel van na de Romeinse tijd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er in dit gebied ook nederzettingssporen aanwezig zijn. Bij het IVO zijn in het plangebied geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische waarden of antropogene activiteit dat zijn sporen nalaat in de bodem. Deelgebied B (het oostelijk deelgebied) is bovendien deels verstoord, vermoedelijk als gevolg van sloten die hier in het verleden gelopen hebben. Geadviseerd wordt daarom geen vervolgon-derzoek uit te laten voeren.  4038088100  450 meter ten zuiden Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Bloemendaal Uitvoerder: Transect Datum: 7-3-2017 Resultaat (nog) niet opgenomen in Archis  2417650100 (58290) 500 meter ten zuiden Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Donkerelaan 285 Bloemendaal Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau Datum: 19-9-2013 Resultaat:  Gezien de resultaten van het onderzoek wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming een vervolgstap uit het proces van de Archeologische MonumentenZorg (AMZ) te nemen. Geadviseerd wordt om geen graafwerkzaamheden dieper dan 45 cm -Mv uit te voeren in het plangebied. Indien dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd om een archeologisch vervolg-onderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (IVO) karterende fase, bestaande uit een proefsleuvenonderzoek, uit te laten voeren. Archeologische vindplaatsen kunnen in het hele pakket duinafzettingen voorkomen (dus vanaf 3,57 m +NAP tot de maximale verstorings-diepte). Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) behoort conform de KNA versie 3.2 plaats te vinden op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een senior-archeoloog en ter goedkeuring aan de bevoegde overheid te worden voorgelegd.  Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge archeologische verwach-ting voor vindplaatsen uit de Bronstijd tot aan de Nieuwe tijd. Tijdens het verkennend booron-derzoek is de bodemopbouw en de mate van recente verstoringen van de bodem van het plangebied in kaart gebracht. In het plangebied zijn onverstoorde, kalkloze Oude duinafzettingen op kalkrijke Oude duinafzettingen aanwezig. In de duinafzettingen is een veenlaag aangetroffen. Vanaf het maaiveld is een opgebracht of verstoord zandpakket met een dikte van 45 tot 120 cm aanwezig. Gezien de resultaten van het veldonderzoek kan de hoge archeologische verwach-ting voor vindplaatsen uit de Bronstijd tot aan de Nieuwe tijd gehandhaafd blijven. Zowel boven, in, als onder het humeuze niveau kunnen archeologische resten aanwezig zijn (in de natuurlijke, ongestoorde duinafzettingen). Van diepe bodemverstoringen is in het onderzochte gebied geen sprake. 
 Rapport 

3158403100  500 meter ten westen Type onderzoek: opgraving Toponiem: Brederodelaan (Hoek C. Schultzlaan) Bloemendaal Uitvoerder: onbekend Datum: onbekend Resultaat: niet opgenomen in Archis  2031709100 (11142) 550 meter ten zuiden Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Bloemendaal Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau Datum: 1-12-1997 Resultaat:   
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Aanleiding is de aanvraag van een ontgrondingsvergunning (graven van duinrellen en een nieuwe vijver). Nader archeologisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht  Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning in het verleden op de onderzochte loca-ties 2173873100 (25107) 550 meter ten noordoosten Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Velsen,Santpoort-Zuid,Bloemendaalsestraatweg Santpoort Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten Datum: 16-11-2007 Resultaat:  ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied een inventariserend veldonderzoek uit te voeren door middel van het aanleggen van proefsleuven (IVO-P), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te onderzoeken. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE). Het is niet uit te sluiten dat buiten de vindplaats toch nog archeo-logische resten voorkomen. Daarom merken wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoer-der van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoeg-de overheid, zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988 en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.  2239880100 (34490) 600 meter ten noordoosten Type onderzoek: booronderzoek Toponiem: Van Dalenlaan 171 Santpoort Uitvoerder: Oranjewoud BV Datum: 20-4-2009 Resultaat:  Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de locatie van de voormalige garage Immers aan de Van Dalenlaan te Santpoort-Zuid. Op de locatie zal een appartementencomplex worden gebouwd, waarvoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. In het kader hiervan is archeologisch onderzoek verplicht. Er zullen circa vier boringen wor-den verricht.  Geadviseerd wordt het plangebied vrij te geven wat betreft archeologie, onder voorwaarde dat eventuele bodemverstoring niet dieper reikt dan 0 m +NAP (= ca. 1 m -mv).  Rapport  
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 Bijlage 4 Vondstmeldingen  Zaaknummer (Waarnemingsnr.) Locatie t.o.v. plangebied Omschrijving 3158403100 (211073) 450 meter ten westen IJzertijd : - handgevormd aardewerk 4555613100  550 meter ten zuiden Late-Middeleeuwen - Nieuwe tijd : - fragment van een loden lakenlood/lakenzegel 2181892100 (413831) 600 meter ten noordwesten Nieuwe tijd : - fragment van gedraaid aardewerk  
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 Bijlage 5 Bewoningsgeschiedenis van Nederland  Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschie-denis van Nederland weergegeven.  Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde zwijnen en oerossen gejaagd.   Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fau-na (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-bonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wis-selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de ri-vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.   Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-numenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.   Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
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worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-ren voorwerpen bekend.  IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen.  Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd.  De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.   De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handels-contacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van de grensverdediging langs de Rijn.  Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 
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en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-bende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele peri-ode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. Vanaf de 10e – 11e eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen.  Nieuwe tijd (1500-heden) De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industri-ele revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwik-kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-ste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19e tot het begin van de 20e eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat zich tot in het begin van de 20e eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 6 AMZ-cyclus  Het AMZ-proces Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond be-schermd te worden door planaanpassing of planinpassing.  Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema).  De eerste fase: Bureauonderzoek Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap.  De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.  Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeolo-gische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennen-de fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.   Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied.  
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 Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden.  Variant archeologische begeleiding Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot proefsleuven variant archeologische begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.  De derde fase: Opgraven  Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een opgraving. Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden.  Variant archeologische begeleiding Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot een opgraving variant archeologische begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werk-zaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.  
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 Schema van de Archeologische Monumenten Zorg  Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling ▼ Toetsing aan archeologisch beleid (Gemeente, Provincie, Rijk) ▼ Bureauonderzoek* (verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) ▼ Besluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) ▼ Inventariserend veldonderzoek* ▼ Verkennend veldonderzoek   Door middel van:                 - terreininspectie            - booronderzoek**                                     ▼ ▼ ►**** Karterend veldonderzoek Door middel van: - oppervlaktekartering - booronderzoek** - proefsleuven***     ▼***** Besluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) ▼ Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie     ▼****** Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** (variant begeleiding) ▼ Besluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten)         ▼ Opgraven***           Verwijderen van de archeologische resten door archeo-logen (variant begeleiding)                                             ▼ Beschermen Bescherming van de archeologie door                         planaanpassing   
 

    ►      ►           ►        ► 
    Vergunningverlening indien geen onderzoek nood-zakelijk wordt geacht.     Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***      Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***  Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie, wel archeologische waarden aanwe-zig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voor-waarden). *    Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. **   Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag.  ***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. ****  Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek      moet worden uitgevoerd. ***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is      mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. ****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een      IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd      PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag.  
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1. INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van PartnersRO opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets voor 

een ontwikkeling aan de Dennenweg te Bloemendaal. 

 

De watertoets is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanwijziging. In deze rapportage is 

beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige aspecten en het be-

leid van de waterbeheerders (hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Bloemendaal). 

 

Uitgangspunt is dat een ruimtelijk besluit of plan geen slechtere waterhuishoudkundige situatie ople-

vert dan in het bestaande beleid is vastgelegd.  

 

Met het opstellen van de watertoets wordt beoogd dat water expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing wordt genomen. Concreet betekent dit dat onderzocht wordt hoe in het toekomstige 

plan op een duurzame wijze wordt omgegaan met hemelwater. Uiteindelijk moet het resultaat hydro-

logisch neutraal zijn. De waterparagraaf vormt een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing waarin 

met name de wijze wordt beschreven hoe de afvoer van hemelwater van daken en verhardingen 

plaats zal vinden. De onderhavige watertoets ligt hieraan ten grondslag. 

 

De informatie over de planlocatie is onder andere gebaseerd op informatie verkregen van de op-

drachtgever (contactpersoon mevrouw I. de Lange). 
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2. LOCATIEGEGEVENS 

 

2.1 Huidig en toekomstig gebruik 

 

De onderzoekslocatie betreft een landgoed dat is op te splitsen in twee delen, de planlocatie noord 

(ca. 4.500 m2)en de planlocatie zuid (ca. 1,2 ha). Het gehele plangebied bedraagt 150.000 m2. De 

noordelijke planlocatie is gelegen aan de Johan Verhulstweg en de zuidelijke planlocatie is gelegen 

aan de Dennenweg. Beide locaties zijn ten noorden van de kern van Bloemendaal gelegen (zie bijla-

ge 1).  

 

Het landgoed is in eigendom van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder. 

Het landgoed komt nu vrij voor kleinschalige ontwikkeling.  

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een hoogteverloop van west naar oost van circa 5 m +NAP tot 

circa 0,5 m +NAP. De coördinaten van het midden van de noordelijke planlocatie zijn X = 103.115 

Y = 492.120. De coördinaten van het midden van de zuidelijke planlocatie zijn X = 103.120,               

Y = 491.880. 

 

De noordelijke planlocatie is gedeeltelijk verhard en bebouwd met een gebouw (De Pelletier) en de 

zuidelijke planlocatie is grotendeels verhard en bebouwd met een viertal gebouwen (De Terp, Kloos-

ter Eupharia en De Terp en Dennenheuvel). In figuur 1 is de begrenzing van de planlocaties weerge-

geven. 

 

 
Figuur 1. Ligging planlocaties 

De initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te herontwikkelen. De ontwikkeling voor de 

noordelijke planlocatie voorziet in het ontwikkelen van 4 vrijstaande woningen. De ontwikkeling voor 

de zuidelijke planlocatie voorziet in de bouw van circa 79 woningen (en appartementen). In het kader 

van duurzaam waterbeheer zal het afstromend hemelwater van het toekomstig verhard oppervlak, 

indien mogelijk en noodzakelijk, in de bodem moeten worden geïnfiltreerd of binnen de plangrenzen 

geborgen moeten worden. De aard van eventuele toekomstige infiltratievoorzieningen is nog niet be-

kend. In bijlage 4 is toekomstige situatie op een locatieschets weergegeven. 
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2.2 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat, volgens de bodemkaart van Nederland, uit een vorstvaaggrond (Zb21), 

die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig 

fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Holocene 

afzettingen. 

 

2.3 Geohydrologie 

 

Om inzicht te krijgen in de gelaagdheid van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen (hydrogeo-

logische eenheden) van de (diepe) bodem is gebruik gemaakt van het REGIS II model van TNO. Het 

REGIS II model geeft op een schematische wijze inzicht in de hydrogeologische opbouw en doorla-

tendheid van de ondergrond op een regionale schaal. 

 

Op basis van de gegevens uit het REGIS II model van TNO blijkt het eerste watervoerend pakket te 

worden gevormd door respectievelijk de formaties van Kreftenheye, Eem en Drente. Het eerste wa-

tervoerende pakket heeft een dikte van ± 24 m. Op deze formatie ligt een deklaag van Holocene af-

zettingen bestaande uit een afwisseling van zand en klei lagen met een dikte van ± 32 m. Het eerste 

watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door een slecht doorlatende laag bestaande 

uit zandige klei.  
 

Tabel 1. Geohydrologie 

 

Diepte m -mv Formatie Typering Bodem  

0-32 Holocene afzettingen DKL zand 

32-41 Kreftenheye WVP zand 

41-47 Eem WVP zand 

47-56 Drente WVP zand 

56-73 gestuwde afzettingen SDL zandige klei 

DKL = deklaag    WVP = watervoerend pakket     SDL = slecht doorlatende laag 

 

2.4 Grondwater 

 

TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de 

grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitoord.  

 

In de directe omgeving van de planlocatie zijn meerdere grondwaterpeilputten gelegen. In tabel II zijn 

de gegevens van de grondwaterpeilputten weergegeven.  

 

Op basis van de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, stroomt het grond-

water van het eerste watervoerend pakket in zuidoostelijke richting.  
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Tabel 2. Overzicht grondwaterpeilputten TNO en gemeente Velsen 

 

grondwaterpeilput afstand t.o.v. 

noordelijke 

planlocatie 

(m) 

afstand t.o.v. zuide-

lijke planlocatie 

(m) 

meetperiode GHG m +NAP 

684147 265 300 3-2-2011 tot 14-7-2020 0,25 

684148 400 425 3-2-2011 tot 14-7-2020 -0,10 

684149 350 295 2-2-2011 tot 4-6-2020 0,15 

B25A3878 180  310 05-08-2014 tot 26-3-2019 -0,10 

B25A3879 220  410 05-08-2014 tot 26-3-2019 -0,10 

 

Op basis van de gegevens van deze grondwaterpeilputten alsmede de grondwaterstromingsrichting 

wordt voor de noordelijke planlocatie uitgegaan van een Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand 

(GHG) van ronde de 0  m +NAP. Hiermee is de GHG dieper gelegen dan 4,0 m -mv bevinden. De 

planlocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 
Figuur 2: ligging grondwaterpeilputten 
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2.5 Oppervlaktewater 

 

Op de leggerkaart van hoogheemraadschap Rijnland zijn de in de directe omgeving van de planloca-

tie gelegen oppervlaktewateren weergegeven. Binnen het plangebied zijn twee overige watergangen 

gelegen (418-058-0096 en 418-058-0079). In figuur 3 is een uitsnede van de leggerkaart weergege-

ven. 

 

 
Figuur 3: Uitsnede leggerkaart hoogheemraadschap van Rijnland 

 

2.6 Riolering 

 

In de huidige situatie is de riolering op een gemengd stelsel aangesloten. In de toekomstige situatie 

wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd.  
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3. WATERRELEVANT BELEID  

 

De planlocatie is gelegen binnen het beheersgebied van hoogheemraadschap van Rijnland en de  

gemeente Bloemendaal.  

 

3.1 Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt dat het gebied tussen Den Haag, Gouda en Amsterdam 
beschermd is tegen overstromingen, wateroverlast en droogte. 
 

De watertoets is een instrument dat ervoor zorgt dat een initiatiefnemer water vanaf het begin van het 
planvormingsproces meeneemt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel van het watertoetsproces is te 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze meewegen 
bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor de waterhuishouding. 
 

Het waterbeleid van het hoogheemraadschap is opgenomen in onderstaande Rijnlandse beleidsdo-
cumenten.  
 
� “Keur Rijnland 2009” incl. Algemene en Beleidsregels; 
� “Beleids- en algemene regels inrichting watersysteem 2011” 

• Aanbrengen van verharding, uitvoeringsregel 11; 

• Alternatieve waterbergingen, uitvoeringsregel 27; 
� “Nota Waterkeringen, deel 2 beleidsregels”; 
� Beleidskader Normering Wateroverlast (NBW). 
 
Waterbeheerplan 2010-2015 
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing zijn. In 
dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen 
in het watersysteem worden getroffen Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. 
De drie hoofddoelen zijn veiligheid tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. 
 
Keur 2020 
De “Keur en Beleidsregels” maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken 
als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de water-
beheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor: 
 
� Waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden), 
� Watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten, beken), 
� Andere waterstaatswerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen). 

 
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde wa-
terstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen 
uitvoeren. De meest actuele versie van de “Beleids- en Algemene Regels Keur 2020” is in werking 
getreden op 1 juni 2020. Keur en Beleidsregels van Rijnland zijn te vinden op de website van het 
Hoogheemraadschap.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen waarbij sprake is van een toename in het verhard oppervlak dient de ver-
snelde afvoer van hemelwater te worden gecompenseerd. De algemene regel is van toepassing op 
het aanleggen van 500 tot 5.000 m². Bij kleine uitbreidingen (< 500 m2) van verharding zullen de ne-
gatieve effecten op de omgeving beperkt zijn. In die gevallen volstaat een zorgplicht.  
 
Bij uitbreidingen van het verharde oppervlak met meer dan 5.000 vierkante meter, kan het effect van 
de toename aan verharding op de omgeving aanzienlijk zijn. Bij deze grote oppervlakken is het be-
langrijk dat het verhard oppervlak wordt gecompenseerd.  
 
Er is geen compensatie benodigd wanneer gebruik wordt er sprake is van een afname aan verhar-
ding. 
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Het aanbrengen van de verharding moet worden gecompenseerd door het graven van compenserend 
wateroppervlak ter grootte van 15% van het oppervlak van de toename aan verharding.  Indien nieuw 
oppervlaktewater wordt gegraven moet dit voorafgaand aan, of gelijktijdig met, het aanbrengen van 
de verharding worden gerealiseerd. In afwijking hoeft geen compenserend wateroppervlak te worden 
gegraven voor zover er ten behoeve van de toenam aan verharding een alternatieve waterberging 
wordt aangelegd, zoals bedoeld in regel 27 Alternatieve waterbergingen. 
 

 
Het aanleggen van een alternatieve waterberging is toegestaan indien:  

1. de alternatieve waterberging een bergingscapaciteit heeft van minimaal 55 liter  per m² ver-
harding, en;  

2. de alternatieve waterberging een afvoer heeft van 0,6 liter/uur/m², en;  

3. indien de toename aan verhard oppervlak groter is dan 5 ha, maximaal 20% van de toename 
aan verhard oppervlak wordt gecompenseerd in een alternatieve waterberging. 

 
3.2 Gemeente Bloemendaal 

 

Het (hemel)waterbeleid van de gemeente Bloemendaal is voor de planperiode 2017-2021 onder an-
dere vastgelegd in het rioleringsplan (GRP) Bloemendaal en Heemstede. 
 
Het GRP is een planinstrument wat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvel-

den. Op het vlak van regionaal waterbeheer is in dit plan rekening gehouden met het Waterbeheer-

plan 2016-2021 van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de watervisie van de Provincie Noord-

Holland. Bouwstenen voor dit GRP zijn ook de basisrioleringsplannen en het grondwaterbeleidsplan 

van beide gemeenten, het afkoppelplan Heemstede, de grondwaterbeheerplannen van beide ge-

meenten, de waterparagraaf van het vGRP+ van Heemstede 2011-2015 en het waterplan Bloemen-

daal. 

 

Ten aanzien van de hemelwaterzorgplicht staat in het rioleringsplan omschreven dat nieuwbouw wa-

terneutraal plaats dient te vinden, ofwel geen extra belasting mag opleveren voor het omringende 

systeem, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor het verwerken van hemelwater wordt het principe 

“Vasthouden – Bergen – Afvoeren” gevolgd. Met dit principe wordt hemelwater zoveel als mogelijk 

lokaal vastgehouden om vertraagd aan de riolering af te geven of te infiltreren in de bodem. 

 

Bij nieuwbouw dienen hemelwater en vuilwater separaat ingezameld te worden. Als percelen zelf 

voldoende hemelwater kunnen verwerken worden deze niet aangesloten op de hemelwaterriolering. 

Ook inbreidingen dienen uitgevoerd of voorbereid te worden op ontvlechting van waterstromen. Van-

uit de gemeente wordt per m2 verhard oppervlak een minimale berging van 30 mm geëist.  De ge-

meente conformeert zich verder aan het beleid van het hoogheemraadschap. 
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4. PLANUITWERKING 

 

4.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

In het kader van de planontwikkeling is het proces van de digitale watertoets doorlopen. De samen-

vatting en de resultaten van de digitale watertoets zijn opgenomen in bijlage 3a en 3b. Op basis van 

de digitale procedure blijkt dat het plan een groot effect heeft (groot waterbelang). Vooroverleg met 

het waterschap is noodzakelijk.  

 

Ten aanzien van het plan en de omgang met hemelwater zijn de volgende uitgangspunten gehan-

teerd. 

� Streven naar 100% afkoppeling van verhard oppervlak. 

� Niet afwentelen op anderen in ruimte en tijd. 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren). 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

� De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden (HNO). 

� De wateropgave baseren op de daadwerkelijke toekomstig verhard oppervlak. Vooralsnog is 

uitgegaan van 8.480 m2. 

� Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het plan dimensioneren conform 92 mm gerekend over 

het aantal m2. 

� De maximale ledigingsduur van het systeem bij voorkeur gelijk of kleiner dan 24 uur. 

� Calamiteit T=100 jaar + 10% in beschouwing nemen (mag niet tot overlast leiden). 

� Aanlegdiepte bergingsvoorzieningen boven de GHG. 

� GHG is dieper gelegen dan 4,0 m -mv. 

� Bouwen volgens Duurzaam Bouwen (DuBo) principe. 

 

4.2 Verhard oppervlak 

 

De noordelijke planlocatie is gedeeltelijk verhard en bebouwd met een pand (De Pelletier). De zuide-

lijke planlocatie is grotendeels verhard en bebouwd met een aantal panden (De Terp, Klooster 

Eupharia en De Terp en Dennenheuvel). 

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. De herontwikkeling voorziet in de 

noordelijk planlocatie in 4 vrijstaande woningen, in de zuidelijk planlocatie in ca. 79 wonin-

gen/appartementen). Ten aanzien van het toekomstig verhard oppervlak wordt vooralsnog uitgegaan 

van een oppervlak van ± 8.750 m2 (met inbegrip van bijgebouwen, erf verharding en/of bestrating). In 

tabel III staan de oppervlakten van de huidige en toekomstige bebouwing(en) en verhardingen weer-

gegeven. De oppervlakten zijn bepaald aan de hand van Dennenheuvel Stedenbouwkundig plan da-

terend april 2017. 

 
Tabel 3. Gegevens huidig en toekomstig verhard oppervlak 

 

Locatie Verhard oppervlak Huidig (m²) Toekomstig (m²) 

Noordelijke planlocatie Terrein, bebouwing   ± 800  ± 250 

Zuidelijke planlocatie Terrein, bebouwing   ± 8.600 ± 8.500 

Totaal  ± 9.400 ± 8.750 

 

Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak afne-

men met 650 m2. Het verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt circa 8.750 m2.  
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4.3 Ontwateringsnormen 

 

Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met mini-

male ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte 

tussen het maaiveld en de maximaal optredende grondwaterstand.  

Drooglegging is het verschil tussen het oppervlaktewaterpeil en de maaiveldhoogte. Uitgangspunt 

hierbij is dat bij de inrichting van (nieuw) stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige 

grond- en oppervlaktewaterpeilen, en dat er ten gevolge van de inrichting van het betreffende gebied 

geen negatieve effecten op de omgeving ontstaan (verdroging of vernatting). Met andere woorden, 

hydrologisch neutraal ontwerpen. 

 

Gangbare normen voor de ontwateringsdiepte zijn: 

 

� Woningen met kruipruimte:     0,7 m -mv 

� Woningen zonder kruiruimte:    0,3 m -mv  

(Vloerpeil van woningen 0,30 m + maaiveld) 

� Tuinen en openbare groenvoorzieningen:  0,5 m -mv 

� Primaire wegen:     1,0 m  

� Secundaire wegen en woonstraten:   0,7 m 

 

De GHG is dieper gelegen dan 4,0 meter beneden maaiveld. De ontwatering is voldoende. Geadvi-

seerd wordt om de toekomstige bouwpeilen circa 20 cm hoger aan te leggen dan het naastgelegen 

wegpeil.  

 

4.4 Waterbergingsopgave 

 

Op basis van de toekomstig verhard oppervlak en de bergingseis bedraagt de waterbergingsopgave 

voor de noordelijke planlocatie in totaal circa 23 m3 (250 m2 x 0,92 m). Voor de zuidelijke planlocatie 

bedraagt de waterbergingsopgave in totaal circa 782 m3 (8.500 m2 x 0,92 m). In totaal moet circa 805 

m3 water worden geborgen. 

 

4.5 Hemelwaterafvoersysteem 

 

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet 

direct op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat 

binnen het plangebied worden verwerkt. 

 

Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op evenwichtige wijze in beschou-

wing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. De ontwikkeling zal 

daarmee hydrologisch neutraal zijn. 

 

In de toekomstige bergings- c.q. infiltratievoorzieningen ter plaatse van de noordelijke planlocatie 

dient in ieder geval 23 m3 geborgen te kunnen worden. In de toekomstige bergings- c.q. infiltratie-

voorzieningen ter plaatse van de zuidelijke planlocatie dient in ieder geval 782 m3 geborgen te kun-

nen worden. Binnen de gehele plangebied (150.000 m2) is voldoende ruimte aanwezig om deze wa-

terbergingsopgave te kunnen realiseren. 

 

Om inzicht te krijgen in het ruimtebeslag die bij een (potentiële) voorziening hoort, is een variant uit-

gewerkt, waarbij voor de noordelijke en zuidelijke planlocatie is uitgegaan van de berging en infiltratie 

van hemelwater in een wadi. Tevens is er vanuit gegaan dat het hemelwater op de planlocatie ver-

zameld wordt en afgevoerd wordt naar de aangelegde voorziening. 
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Wanneer binnen de noordelijke planlocatie een wadi wordt aangelegd met een diepte van 0,8 m, ta-

lud 1/3 is, uitgaande van een maximale waterhoogte van 0,6 m, een oppervlak benodigd van ca. 90 

m2 om de volledige wateropgave te bergen. De inhoud van de wadi exclusief waking bedraagt in deze 

situatie 42 m3. 

 

Wanneer binnen de zuidelijke planlocatie een wadi wordt aangelegd met een diepte van 0,8 m, talud 

1/3 is, uitgaande van een maximale waterhoogte van 0,6 m, een oppervlak benodigd van ca. 1.530 

m2 om de volledige wateropgave te bergen. De inhoud van de wadi exclusief waking bedraagt in deze 

situatie 1.075 m3. 

 

4.6 Lediging 

 

Op basis van de verwachte bodemopbouw en textuur die afgeleid is uit de bodemkaart is het waar-

schijnlijk mogelijk om het hemelwater te infiltreren. Geadviseerd wordt om een k-waardebepaling uit 

te voeren om te bepalen of de doorlatendheid van de bodem op basis van meetresultaten ook goed is 

en om mogelijke stoorlagen vast te stellen of uit te sluiten. 

 

4.7 Calamiteit 

 

Het beschreven systeem is dusdanig robuust dat een situatie waarbij in een korte tijd 92 mm neerslag 

valt geborgen kan worden. In een situatie waarbij in een korte tijd meer regen valt dan 92 mm kan 

tijdelijk een water-op-straat situatie ontstaan.  

 

Afstroming van hemelwater richting gebouwen en/of aangrenzende percelen dient te worden voorko-

men.  

 

4.8 Riolering 

 

Ten aanzien van de toekomstige situatie zal de ontwikkeling zorgen voor een toename in het aanbod 

van vuilwater op het riool.  

 

Voor de berekening van het toekomstige aanbod en eventuele toename hierin, is voor de berekening 

uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag geproduceerd per IE. Per woning wordt 

uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 2,5 x 120 

liter = 300 liter per dag per woning wordt geloosd. Conform het planontwerp zullen er in totaal 83 wo-

ningen en appartementen worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename van 

circa 25 m³/dag. De berekening is gebaseerd op basis van aannames en betreft derhalve een indica-

tie van hoeveelheden.  

 

In overleg met de gemeente Bloemendaal zal tijdens de verdere planvorming de mogelijkheden om-

trent en de wijze waarop en hoe aangesloten kan worden op de riolering nader besproken moeten 

worden.   

 

4.9 Keur 

 

Voor alle handelingen aan of in de nabijheid van een watergang zoals: dempen, graven, bouwen, 

onttrekken, lozen etc. is in het kader van de keur een vergunning van het waterschap benodigd en zal 

in overleg aangevraagd moeten worden.  
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4.10 Kwaliteit 

 

In de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer en 

Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) opgenomen die onder meer betrekking 

hebben op het verminderen van de emissie van milieubelastende stoffen naar het van daken  

afgevoerde hemelwater. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd de emissies vanuit bouwmaterialen  

richting het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken in verband met de waterkwaliteit en zoveel 

mogelijk gebruik te maken van producten die voorzien zijn van een keurmerk. Daarnaast dient het 

gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt te worden en wordt geadviseerd bij 

voorkeur gebruik te maken van alternatieven hierin. Ook het wassen van auto’s is bij afkoppeling van 

hemelwater niet wenselijk. 

 
 
5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE  

 

Econsultancy heeft van PartnersRO opdracht gekregen voor het opstellen van een watertoets voor 

een ontwikkeling aan de Dennenweg te Bloemendaal. 

 

De watertoets is opgesteld in het kader van een bestemmingsplanwijziging. In deze notitie is be-

schreven op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige aspecten en het beleid 

van de waterbeheerders (hoogheemraad Rijnland en de gemeente Bloemendaal). 

 

Planlocatie noord is gedeeltelijk verhard en bebouwd met een pand (De Pelletier) en planlocatie zuid 

is grotendeels verhard en bebouwd met een aantal panden (De Terp, Klooster Eupharia en De Terp 

en Dennenheuvel). 

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te herontwikkelen. De herontwikkeling voorziet in het 

noordelijk plandeel in 4 vrijstaande woningen, in het zuidelijk plandeel in ca. 79 woningen (en appar-

tementen).  

 

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet 

direct op het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat 

binnen het plangebied worden verwerkt. Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet 

en op evenwichtige wijze in beschouwing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze 

wordt verwerkt. De ontwikkeling zal daarmee hydrologisch neutraal zijn.  

 

In de toekomstige bergings- c.q. infiltratievoorzieningen ter plaatse van de noordelijke planlocatie 

dient in ieder geval 23 m3 geborgen te kunnen worden. In de toekomstige bergings- c.q. infiltratie-

voorzieningen ter plaatse van de zuidelijke planlocatie dient in ieder geval 782 m3 geborgen te kun-

nen worden. Binnen de zuidelijke planlocatie (150.000 m2) is voldoende ruimte aanwezig om deze 

waterbergingsopgave te kunnen bergen. 

 

Om inzicht te krijgen in het ruimtebeslag die bij een (potentiële) voorziening hoort, is een variant uit-

gewerkt, waarbij voor de noordelijke en zuidelijke planlocatie is uitgegaan van de berging en infiltratie 

van hemelwater in een wadi.  

 

Wanneer binnen de noordelijke planlocatie een wadi wordt aangelegd met een diepte van 0,8 m, ta-

lud 1/3 is, uitgaande van een maximale waterhoogte van 0,6 m, een oppervlak benodigd van ca. 90 

m2 om de volledige wateropgave te bergen. De inhoud van de wadi exclusief waking bedraagt in deze 

situatie 42 m3. 
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Wanneer binnen de zuidelijke planlocatie een wadi wordt aangelegd met een diepte van 0,8 m, talud 

1/3 is, uitgaande van een maximale waterhoogte van 0,6 m, een oppervlak benodigd van ca. 1.530 

m2 om de volledige wateropgave te bergen. De inhoud van de wadi exclusief waking bedraagt in deze 

situatie 1.075 m3. 

 

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo-

ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. Ten aanzien van de toekomstige situatie zal de 

ontwikkeling zorgen voor een toename in het aanbod van vuilwater op het riool.  

 

In overleg met de gemeente Bloemendaal zal tijdens de verdere planvorming de mogelijkheden om-

trent en de wijze waarop en hoe aangesloten kan worden op de riolering nader besproken moeten 

worden.   

 

Op basis van de randvoorwaarden en uitgangspunten is de ontwikkeling in zowel ruimte als tijd wa-

terneutraal uit te voeren. Er worden dan ook vanuit het oogpunt van de waterhuishouding geen be-

lemmering verwacht ten aanzien van de bestemmingswijziging en de uitvoering van het plan. 

 

Alvorens een voorziening wordt aangelegd, wordt geadviseerd om een k-waardebepaling uit te voe-

ren om te bepalen of de doorlatendheid van de bodem op basis van meetresultaten ook goed is en 

om mogelijke stoorlagen vast te stellen of uit te sluiten. 

 

Econsultancy 

Zwolle 15 juli 2020  

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Bijlage 3a Samenvatting digitale watertoets 



datum 6-2-2018

dossiercode   20180206-13-17014

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Bloemendaal

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt, zonder fysieke
aanpassing ten opzichte van de bestaande situatie?

ja

Wordt als onderdeel van het plan riolering aangelegd/vernieuwd?

ja

Is er sprake van een toename van lozing [huishoudelijk of bedrijfsmatig afvalwater] in het landelijk gebied groter dan 5
huishoudens of in het stedelijk gebied groter dan 15 huishoudens?

ja

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Wordt het waterpeil in het plangebied gewijzigd?
nee

Wordt er water gegraven en/of gedempt?

nee

De WaterToets 2017



Bijlage 3b Resultaten digitale watertoets 



datum 6-2-2018

dossiercode   20180206-13-17014

Op basis van de gegeven antwoorden concluderen wij dat wij een waterbelang hebben bij uw plannen. Wij verzoeken u om uw
plannen in te dienen bij ruimtelijkeplannen@rijnland.net. Mogelijk nemen wij contact met u op. Indien u wenst kunt u zelf ook
contact opnemen met de afdeling Plantoetsing & vergunningsverlening van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Wij verzoeken u te controleren of de in onze legger vastgelegde watergangen en waterkeringen overeenkomen met de
bestemming in uw verbeelding en deze eventueel aan te passen. De gegevens hiervan zijn te vinden op 
http://rijnland.esri.nl/legger/ en http://rijnland.esri.nl/keringen.

De WaterToets 2017



Bijlage 4 Stedenbouwkundige schets 





 

 



 bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

Bijlage 10  Overzicht participatiemomenten

612 bestemmingsplan "Dennenheuvel 2020" (vastgesteld
)



Participatiemomenten Landgoed Dennenheuvel 
 
Artikel = publicatie op website Landgoed Dennenheuvel 
 

 Jaar Datum Onderwerp Stakeholders 

Opstarten ophalen ideeën 
en wensen en maken 
stedenbouwkundig 
vlekkenplan 

2015 22 april Artikel: uitnodiging startbijeenkomst  

  24 april  Startbijeenkomst Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 50 
aanwezig) 

  1 mei Artikel: verslag startbijeenkomst  

  13 mei Artikel: gesprekken van start  

  21 mei Artikel: filmpje impressie 
startbijeenkomst 

 

  18 mei  Interview1 Verzorgingshuis Wildhoef / stichting Pro Senectute 

  26 mei  Interview Huisartsencentrum Bloemendaal 

  26 mei Interview Brederode Wonen 

  26 mei Interview Dahliavereniging 

  28 mei Interview Huize Pelletier 

  2 juni  Interview Omwonende Sylvana la Pas 

  5 juni Nieuwsbrief: jaargang 5, nummer 12  

  7 juni Interview St. Theresiaschool 

  8 juni Interview Buurtvereniging Bloemendaal Noord 

  8 juni Mailing nieuwsbrief: jaargang 5, nummer 
12 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  10 juni  Interview Arkgemeenschap Haarlem  

  12 juni  Interview Schaependuinen 

  15 juni  Interview Partou BSO Kinderopvang 

  15 juni  Interview Begraafplaats Adelbert 

  15 juni  Groepsinterview met de buurt +/- 20 omwonenden 

 
1 De verslagen van alle interviews zijn per mail 1-op-1 teruggekoppeld en voor akkoord voorgelegd.  



  19 juni Artikel: voortgang gesprekken  

  22 juni  Interview Centrum voor Jeugd en Gezin 

  22 juni  Interview Bewoners: Ivar en Daniella Dijk 

  22 juni  Interview Stichting Landschap Noord-Holland 

  22 juni Interview Werkgroep NatuurDuinLustVerhulst 

  24 juni Interview Zusters van de Goede Herder 

  23 juni Mailing: uitnodiging brede bijeenkomst Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  24 juni  Pitch Podium +/- 10 ondernemers 

  24 juni  Werksessie gemeente Gemeente Bloemendaal 

  25 juni  Brede bijeenkomst Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 50 
aanwezig) 

  27 juni Artikel: terugblik inventarisatiefase  

  17 juli Artikel: aanmelden workshops  

  4 september Artikel: uitnodiging workshops  

  11 september Nieuwsbrief: jaargang 5, nummer 13  

  11 september Nieuwsbrief: jaargang 5, nummer 13 Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  18 september Artikel: aankondiging werkbezoek 
gemeente Bloemendaal 

 

  18 september Mailing: uitnodiging workshops Deelnemers workshops 

  24 september  Workshops met de buurt Deelnemers workshops: 22 omwonenden 

  6 oktober Mailing: verslag workshops Deelnemers workshops 

  13 oktober Werkbezoek gemeente Gemeente Bloemendaal 

  16 oktober Artikel: terugblik werkbezoek  

  4 december Artikel: terugblik workshops  

  24 december Artikel: update project  

 2016 21 januari Terugkoppeling gemeente Gemeente Bloemendaal 

  21 januari Terugkoppeling  +/- 15 geïnterviewden 

  26 januari Nieuwsbrief: jaargang 6, nummer 14  

  26 januari Mailing nieuwsbrief: jaargang 6, nummer 
14 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  26 januari Mailing: uitnodiging terugkoppeling 
workshops 

Deelnemers workshops 



  28 januari Artikel: eerste terugkoppelgesprekken  

  10 februari Mailing: uitnodiging brede bijeenkomst Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  11 februari Terugkoppeling workshops 22 omwonenden 

  18 februari Artikel: uitnodiging brede bijeenkomst  

  19 februari Mailing: aantekeningen terugkoppeling 
workshops 

Deelnemers workshops 

  23 februari Terugkoppeling – brede bijeenkomst Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 40 
aanwezig) 

  9 maart Artikel: terugblik brede bijeenkomst  

Massastudies  17 juni Artikel: uitnodiging 
informatiebijeenkomst 

 

  17 juni Mailing: uitnodiging resultaten 
massastudies 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  4 juli Informatiebijeenkomst massastudies Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 60 
aanwezig) 

  13 juli Artikel: terugblik informatiebijeenkomst  

  3 augustus Artikel: aankondiging gemeentelijke fase 
project 

 

  23 september Mailing: nieuwsbrief jaargang 6, nummer 
15 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  3 oktober Nieuwsbrief: jaargang 6, nummer 15  

  3 oktober Artikel: film participatietraject  

  4 oktober Mailing: film participatietraject in beeld Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  2 november Artikel: Arkgemeenschap tevreden 
partner 

 

Stedenbouwkundig Plan 2017 28 februari Artikel: update project  

  13 april Artikel: uitnodiging 
informatiebijeenkomst 

 

  13 april Mailing: uitnodiging informeel bijpraten 
SP 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  20 april Informeel bijpraten Stedenbouwkundig 
Plan 

Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 75 
aanwezig) 



  2 mei Artikel: terugblik bijeenkomst  

  23 mei Artikel: publicatie SP  

  23 mei Mailing: SP online Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  22 juni Artikel: aankondiging gemeentelijke fase 
project 

 

  22 juni Mailing: SP in gemeenteraad Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  10 juli Artikel: akkoord SP gemeenteraad  

  10 juli Mailing: uitnodiging feestelijk stilstaan 
vaststelling SP 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  14 juli Feestelijk stilstaan vaststelling SP Direct betrokkenen (+/- 50 aanwezig)  

  18 juli Artikel: feestelijk stilstaan vaststelling SP  

Visie volkstuinengebied  13 november Keukentafelgesprek 3 bewoners: Ivar Dijk, Govert van Opbergen en Paul 
van Hees 

  15 november Artikel: uitnodiging bijeenkomst  

  15 november Mailing: uitnodiging bijeenkomst Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  29 november Bijeenkomst inventarisatie wensen Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 35 
aanwezig) 

  16 december Mailing: gespreksaantekeningen 29 nov Alle belanghebbenden en belangstellenden 

 2018 2 januari Artikel: uitnodiging presentatie  

  10 januari Presentatie visie volkstuinengebied Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 70 
aanwezig) 

  18 januari Mailing: gespreksaantekeningen 10 jan Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  20 maart Artikel: aanvulling SP visie 
volkstuinengebied online 

 

  20 maart Mailing: aanvulling SP visie 
volkstuinengebied online 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  11 juli Werkbezoek Wethouder Henk Wijkhuisen 

  12 juli Artikel: werkbezoek wethouder  

  12 juli Artikel: update project  

  12 juli Mailing: update project Alle belanghebbenden en belangstellenden 

Ontwerpbestemmingsplan  24 augustus Artikel: aankondiging beeldvormende 
avond 

 



  6 september Beeldvormende avond (gemeentehuis) Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 50 
aanwezig) 

  28 september Artikel: aankondiging extra 
beeldvormende avond 

 

  28 september Mailing: aankondiging extra 
beeldvormende avond 

Alle belanghebbenden en belangstellenden 

  4 oktober Extra beeldvormende avond (kapel 
Dennenheuvel) 

Alle belanghebbenden en belangstellenden (+/- 80 
aanwezig) 

  2 november Artikel: gemeenteraad akkoord met 
ontwerpbestemmingsplan 

 

  9 november Artikel: ontwerpbestemmingsplan ter 
visie 

 

Bestemmingsplan 2019 20 april Artikel: Plan met een sociaal-
maatschappelijke missie stap dichterbij 

 

  16 oktober Artikel: Bestemmingsplan Dennenheuvel 
afgewezen door de Raad van State 

 

 2020 7 april Artikel: Nieuw deelbestemmingsplan 
Wonen Dennenheuvel in voorbereiding 

 

  7 april Artikel: Drie delen bestemmingsplan 
onherroepelijk 

 

Bestemmingsplan 
Dennenheuvel 2020 

 25 augustus Artikel: Uitnodiging voor informatieavond 
9 september 2020 

Alle belanghebbenden en belangstellenden (30 
aanwezig ivm Coronamaatregelen, geen belangstelling 
voor extra avond). Uitnodiging is ook via Nieuwsbrief 
verstuurd en in de buurt huis-aan-huis verspreid. 

  1 oktober Artikel: Terugblik informatieavond 
Dennenheuvel 

 

 
 
Overigens hebben Dietz Strategie & Communicatie en de directeur van de Zusters van de Goede Herder cq Landgoed Dennenheuvel tussentijds telkens 
adequaat gereageerd op verzoeken om informatie via e-mail, telefonisch of tijdens (individuele) gesprekken. Deze informatieverstrekking heeft ook 
bijgedragen aan de kwaliteit van de participatie maar is niet expliciet opgenomen in deze schematische weergave van participatiemomenten. 
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 bestemmingsplan Dennenheuvel 2020

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  Plan

Het bestemmingsplan 'Dennenheuvel 2020' met identificatienummer 
NL.IMRO.0377.Dennenheuvel2020-VA01 van de gemeente Bloemendaal.

1.2  Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  Aan huis verbonden bedrijf

Een bedrijfsmatige activiteit voorkomend in milieucategorie 1 of 2, of een naar aard en invloed op de 
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis, 
kan worden uitgeoefend. De woonfunctie blijft bestaan en het bedrijf wordt door de hoofdbewoner en 
eventueel personeel uitgeoefend, zoals een kapsalon of schoonheidssalon; een seksinrichting is 
uitgesloten.

1.4  Aan huis verbonden beroep

Een dienstverlenend beroep, dat door de hoofdbewoner in of bij een woning wordt uitgeoefend. De 
woonfunctie blijft bestaan . De ruimtelijke uitstraling past bij de woonfunctie, zoals arts, notaris of 
advocaat; prostitutie is uitgesloten.

1.5  Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6  Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.7  Archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden.

1.8  Balkon

Op de verdieping gelegen buitenruimte, bevestigd aan of uitstekend uit de buitenmuur van een gebouw 
en voorzien van een balustrade of borstwering.

1.9  Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.10  Bed and breakfast

Kleinschalige overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch 
en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is een aan het wonen 
ondergeschikte functie, gevestigd in een woonhuis of bijhuis en wordt gerund door de eigenaren van het 
betreffende huis.

1.11  Bedrijf

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen of het bedrijfsmatig verlenen van diensten. Aan huis verbonden 
beroepen zijn niet inbegrepen.
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1.12  Bestaand

a. Bij bebouwing: bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, of gebouwd kan worden met een voor dat tijdstip verleende vergunning;

b. Bij gebruik: gebruik zoals dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.13  Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.14  Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15  Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel verbonden met een zich op hetzelfde bouwperceel 
staand hoofdgebouw. Dit gebouw of bouwwerk kan wel of niet tegen het hoofdgebouw aangebouwd zijn. 
Het dak ervan en carports en overkappingen zijn inbegrepen.

1.16  Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, en ook het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.17  Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.18  Bouwlaag

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd. De begane grond is inbegrepen, zolder en kelder 
zijn uitgesloten.

1.19  Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.

1.20  Bouwperceelsgrens

Een grens van een bouwperceel.

1.21  Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.22  Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die direct of indirect met 
de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.23  Cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan 
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat 
gebied.

1.24  Dagrecreatie

verblijf buitenshuis voor recreatieve doeleinden dat hoofdzakelijk plaatsvindt tussen zonsopgang en 
zonsondergang, zonder overnachting.
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1.25  Dakkapel

Een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak 
bevindt. Deze constructie ligt daarbij onder de noklijn en de onderzijde van de constructie is in het 
dakvlak geplaatst.

1.26  Dakterras

Een buitenruimte op het platte dak van een gebouw of gebouwdeel, voorzien van een balustrade of een 
borstwering.

1.27  Dakvlak

Eén hellend vlak in een dak.

1.28  Detailhandel

Bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren, waaronder begrepen de opslag, uitstalling, 
verkoop en levering ter plaatse van goederen, en vergelijkbare bedrijfsmatige persoonlijke 
dienstverlening.

1.29  Eerste bouwlaag

De bouwlaag op de begane grond van een hoofdgebouw. Een souterrain of kelder valt hier niet onder.

1.30  Erker

Een ondergeschikte uitbouw aan de voor of zijkant van de woning ter vergroting van het woongenot. Een 
erker is aan drie zijden geheel of gedeeltelijk voorzien van glas. 

1.31  Escortbedrijf

Het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof die bedrijfsmatig is, prostitutie aanbieden door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend, zoals 
escortservices en bemiddelingsbureaus.

1.32  Evenement

Een één of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, of een betoging, 
samenkomst of vergadering als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

1.33  Functie

Doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan, is 
toegestaan.

1.34  Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.35  Hoofdgebouw

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn architectonische verschijningsvorm en functie als het 
belangrijkste gebouw valt aan te merken.

1.36  Horeca (bedrijf)

Het bedrijfsmatig bereiden en verstrekken van maaltijden of etenswaren voor directe consumptie en 
schenken van drank. Dit kan in samenhang met het bedrijfsmatig verstrekken van logies of exploiteren 
van een dansgelegenheid.
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1.37  Kelder

Een ruimte in een gebouw die nagenoeg geheel onder het maaiveld of ondergronds is gelegen (hieronder 
wordt geen souterrain verstaan).

1.38  Landschappelijke waarde

De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet levende en levende natuur.

1.39  Maaiveld

De gemiddelde hoogte van het terrein, grenzende aan het bouwwerk, op het tijdstip van het van 
krachtworden van het bestemmingsplan. Dit is vastgelegd in de tekening "Hoogtegridkaart" van 
[naamdeskundige partij] op d.d. 24 oktober 2018, welke is opgenomen als Bijlage 1 aan de regels van 
dit bestemmingsplan. 

1.40  Maatschappelijke voorzieningen

Commerciële en niet-commerciële educatieve, sociale, medische, culturele, religieuze en 
levensbeschouwelijke voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening en soortgelijke 
voorzieningen, of een combinatie daarvan. Ondersteunende horeca, detailhandel, sport en recreatieve 
voorzieningen ten dienste van deze voorzieningen vallen daar ook onder.

1.41  Maatvoeringsvlak

Een als zodanig aangegeven aanduiding ten behoeve van het indelen van een bouwvlak of 
bestemmingsvlak, met het oog op een verschil in maatvoering en/of gebruik.

1.42  NAP

Normaal Amsterdams Peil 

1.43  Normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

Werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden en bouwwerken, 
waaronder begrepen de handhaving of de realisering van de bestemming.

1.44  Ondergronds bouwwerk

Een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer beneden peil ligt.

1.45  Ondersteunende horeca

Een horecavoorziening binnen een andere bestemming dan horeca, waar bezoekers van de hoofdfunctie 
ter plaatse ook drank en etenswaren kunnen nuttigen.

1.46  Parkeervoorzieningen

Elke, al dan niet overdekte, stallingsgelegenheid voor gemotoriseerd verkeer.

1.47  Peil

a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin 
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor gebouwen waarvan de toegang niet onmiddellijk aan de weg grenst en waar de bebouwing 
binnen het bouwvlak is gelegen: de gemiddelde hoogtemaat ten opzichte van NAP, welke op de 
verbeelding is aangeduid met 'hoogteligging vlak (m)' en is opgemeten aan de zijde van de 
hoofdingang van het gebouw. Deze zijde is gelijk aan de zijde waar op de verbeelding de figuur 
'gevellijn' is opgenomen;

c. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het terrein, ter plaatse van de gevel van de 
hoofdingang of voorzijde van het betreffende bouwwerk, zoals op het tijdstip van het van 
krachtworden van het bestemmingsplan is vastgelegd in de Hoogtegridkaart van [naam 
deskundigepartij] op d.d. 24 oktober 2018, welke is bijgevoegd als Bijlage 1 aan de regels van dit 
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bestemmingsplan.

1.48  Perceelgrens

Een grenslijn tussen (bouw)percelen onderling.

1.49  Productiegebonden detailhandel

Bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd 
en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de 
productiefunctie.

1.50  Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 
vergoeding.

1.51  Seksinrichting

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang die daarop 
lijkt, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 
parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.52  Seksuele dienstverlening

Een bedrijfsmatige activiteit gericht op het verrichten van seksuele handelingen en/of het verrichten van 
erotisch/pornografische vertoningen.

1.53  Souterrain

Een ruimte in een gebouw die gedeeltelijk onder het maaiveld of ondergronds ligt (hieronder wordt geen 
kelder verstaan).

1.54  Speelterrein

Openbaar toegankelijke voorziening bestaande uit één of meer speeltoestellen en daarmee vergelijkbare 
bouwwerken, met de daarbij behorende voorzieningen.

1.55  Speeltoestel

Een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning, waarbij alleen van de zwaartekracht of de fysieke 
kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. 

1.56  Verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan 'Dennenheuvel 2020'.

1.57  Voorgevel

Eén of meer naar de weg gekeerde gevels van een (hoofd)gebouw.

1.58  Voorgevellijn

De lijn waarin de voorgevel van een hoofdgebouw is gelegen, en ook het verlengde daarvan.

1.59  Vrijstaande woning

Een woning zonder gemeenschappelijke wand(en) met een andere woning.

1.60  Waterhuishoudkundige voorzieningen

Voorzieningen die nodig zijn voor een goede wateraanvoer en -afvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie 
en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, 
inlaten etc.
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1.61  Wet/wettelijke regelingen

Als in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen en verordeningen e.d., worden deze 
regelingen gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij 
anders bepaald.

1.62  Woning

Een ruimte of complex van ruimten bestemd om te wonen, die beschikt over een eigen voordeur, 
douche, wc en keuken. Een wooneenheid in een intramurale zorginstelling valt daar niet onder.

1.63  Zolder

De bovenste verdieping onder het schuine dak van een gebouw, welke meestal wordt gebruikt als 
berging. 

1.64  Zorgwonen

het bewonen van zorgwoningen, al dan niet in combinatie met gemeenschappelijke (zorg)voorzieningen.

1.65  Zorgwoning

een woning of wooneenheid bestemd voor verzorgd wonen, waarvan de zorg beschikbaar is in de directe 
nabijheid van deze woning of wooneenheid. Deze woning is bestemd voor bewoner(s) die vanwege hun 
beperkte zelfredzaamheid op grond van een door de overheid opgezet systeem zijn aangewezen voor 
zorg.

1.66  Zwembadafdekking

Een afdekking van het zwembad ter voorkoming van warmteverlies, bevriezing, het invallen van bladeren 
en dergelijke, in de vorm van een zeil of een beweegbare constructie.
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Artikel 2  Wijze van meten

De wijze van meten volgens het Bouwbesluit is leidend. Wanneer het Bouwbesluit geen uitsluitsel geeft, 
zijn de volgende regels van toepassing op de wijze van meten:

2.1  De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel. De goothoogte wordt gemeten daar waar de goot het hoogst is.

2.2  De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken, met inbegrip van erkers en dakkapellen.

2.3  De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, trappenhuizen, 
liftkokers, installaties t.b.v. het reinigen van het gebouw (glazen wassen) en naar de aard daarmee gelijk 
te stellen bouwonderdelen. 

2.4  Het oppervlak van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren en/ of buitenzijde van de 
constructie van een ondergronds bouwwerk, geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.5  De afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens

Tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 
afstand het kortst is.

2.6  Bebouwd grondoppervlak (BGO)

Het bebouwd grondoppervlak wordt gemeten tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de 
scheidsmuren en/ of de buitenzijde van de constructie van een ondergronds bouwwerk die de 
betreffende ruimte(n) omhullen.

2.7  De horizontale diepte van een gebouw

De diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd.

2.8  De verticale diepte van een gebouw

De diepte van een gebouw, gemeten vanaf het peil tot aan het diepste punt van het gebouw.

2.9  De breedte van een gebouw

Gemeten tussen de buitenkanten van twee tegenover elkaar gelegen zijgevels van hetzelfde gebouw.

2.10  De bouwhoogte van een dakterrasafscheiding

Tussen de bovenkant van het dak en het hoogste punt van de dakterrasafscheiding.

2.11  Meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) 
verbeelding.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Tuin

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen;
b. ondergrondse parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

d. (toegangs)paden.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Bijbehorende bouwwerken

Bij een woning mogen vergunningvrije bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.

3.2.2  Parkeergarage

De bovenkant van de parkeergarage mag niet meer zijn dan op de verbeelding als 'hoogteligging vlak' is 
aangegeven.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. De hoogte van openbare verlichting mag niet meer zijn dan 5 m.
b. Bij een woning mogen vergunningvrije bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

3.2.4  Open zwembad

a. Een open zwembad mag alleen worden gebouwd bij vrijstaande woningen.
b. Het zwembad mag worden gebouwd achter de voorgevellijn en minimaal 15 meter uit de grens van 

de weg waarop de voorgevel is georiënteerd.
c. De afstand tot de perceelsgrens is minimaal 5 meter.
d. Het grondoppervlak mag niet meer zijn dan 80 m².
e. De bouwhoogte niet meer mag zijn dan 15 cm boven het maaiveld.
f. De bouwhoogte van de afdekking niet meer mag zijn dan 0,5 meter boven het maaiveld.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en pleinen;
b. parkeervoorzieningen;
c. een in-/uitrit tot een parkeergarage;
d. fiets-, voet- en ruiterpaden;

met daarbij behorende:

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. groenvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Er mogen alleen vergunningvrije bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. zorgwonen;
c. aan huis verbonden beroepen;
d. maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';

met daarbij behorende:

e. tuinen en erven;
f. toegangswegen en paden;
g. parkeervoorzieningen;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

a. Een hoofdgebouw mag alleen binnen een bouwvlak worden gebouwd.
b. De goothoogte mag niet meer zijn dan op de verbeelding als 'maximum goothoogte' is aangegeven.
c. De bouwhoogte mag niet meer zijn dan op de verbeelding als 'maximum bouwhoogte' is 

aangegeven.
d. Het hoogteverschil van het maaiveld, grenzend aan hoofdgebouwen, bevindt zich maximaal 1 meter 

onder het vastgestelde gemiddelde peil, zoals per bouwvlak is vastgelegd in de verbeelding met de 
aanduiding 'hoogteligging vlak (m)'.

e. Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' blijft de eerste bouwlaag over een breedte van 
minimaal 5 meter onbebouwd.

f. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' zijn alleen vrijstaande woningen toegestaan, onder de 
volgende voorwaarden:
1. er mogen maximaal 4 woningen worden gebouwd;
2. de maximale oppervlakte per woning bedraagt niet meer dan 400 m2;
3. de breedte van het gebouw mag niet meer zijn dan 12 meter;
4. de diepte van het gebouw mag niet meer zijn dan 20 meter;
5. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder dan 5 

meter zijn.

5.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Bij een woning mogen vergunningvrije bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. Bij een woning mogen vergunningvrije bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd;
b. De bouw van open zwembaden is niet toegestaan.

5.2.4  Dakterrassen

Ter plaatse van de aanduiding 'terras' zijn dakterrassen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. De afstand tot de buitengevel(s) van de onderliggende bouwlaag is minimaal 1 meter.
b. De bouwhoogte van dakterrasafscheidingen mag niet meer zijn dan 1,20 meter.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
5.2.3 onder b, voor het toestaan van een open zwembad onder de volgende voorwaarden:

a. Een open zwembad mag alleen worden gebouwd bij vrijstaande woningen.
b. Het zwembad mag worden gebouwd achter de voorgevellijn en minimaal 15 meter uit de grens van 

de weg waarop de voorgevel is georiënteerd.
c. De afstand tot de perceelsgrens is minimaal 5 meter.
d. Het grondoppervlak mag niet meer zijn dan 80 m².
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e. De bouwhoogte mag niet meer zijn dan 15 cm boven het maaiveld.
f. De bouwhoogte van de afdekking mag niet meer zijn dan 0,5 meter boven het maaiveld.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Maximum aantallen functies

De maximum aantallen voor de toegestane functies bedragen:

a. Maximaal 83 (zorg)woningen;
b. Maximaal 650 m² bvo maatschappelijke voorzieningen.

5.4.2  Beroep aan huis

De uitoefening van een aan huis verbonden beroep is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. De voor beroepsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte mag maximaal 30% per woning zijn, tot 
een maximum van 60 m². 

b. Er mag geen onevenredige afbreuk aan de woonfunctie worden gedaan.
c. Detailhandel en horeca zijn niet toegestaan.
d. Er mag geen milieu- of verkeershinder ontstaan.
e. Het beroep moet worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel.
f. De activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Extra woningen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
5.4.1 voor het toestaan extra woningen in plaats van de 650 m2 bvo maatschappelijke voorzieningen 
onder de volgende voorwaarden:

a. het aantal woningen bedraagt niet meer dan 10;
b. er wordt worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.

5.5.2  Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
5.4.2 voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf onder de volgende voorwaarden:

a. De voor bedrijfsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte mag maximaal 30% per woning zijn, tot 
een maximum van 60 m².

b. Er mag geen onevenredige afbreuk aan de woonfunctie worden gedaan.
c. Detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel en webwinkels, is niet toegestaan.
d. Horeca, anders dan bed & breakfast is niet toegestaan.
e. Een bed & breakfast mag in maximaal twee slaapkamers voor maximaal vier personen worden 

aangeboden.
f. Parkeren vindt op eigen terrein plaats; als parkeren op openbaar terrein nodig is, kan alleen 

medewerking worden verleend als er geen onevenredige parkeerdruk ontstaat.
g. Er mag geen milieu- of verkeershinder ontstaan.
h. Het bedrijf moet in ieder geval worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel.
i. De activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer;
j. De opslag van goederen vindt inpandig plaats.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), ook bestemd voor behoud en de bescherming van te verwachten archeologische 
waarden van de gronden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen volgens de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen levert 
de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en 
dieper dan 30 cm, een rapport aan waarin de archeologische waarden van de gronden die door de 
ingreep zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld.

6.2.2  Voorwaarden

Als uit het in 6.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of 
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 
gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

6.2.3  Bouwverbod

Als uit het in lid 6.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden voor het 
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door 
de in lid 6.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

6.3.1  Omgevingsvergunningsplicht

Het is verboden op de in lid 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren over een oppervlakte van meer dan 250 m2:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,3 meter, waartoe ook gerekend wordt woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het omzetten van grasland in bouwland;
e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;
f. het aanleggen van bos of boomgaard;
g. verlagen van het waterpeil;
h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
i. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;
j. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter 
bedraagt en de betreffende leiding geen vervanging is van een reeds aanwezige leiding;

k. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen;
l. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;
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m. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die 

niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

6.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningsplicht

Het bepaalde onder 6.3.1 is niet van toepassing:

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 
onderhavige plangebied;

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 
archeologische waarde niet ingrijpend zijn;

c. als uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen 
archeologische waarden.

6.3.3  Randvoorwaarde omgevingsvergunning

a. Het bepaalde onder 6.3.1 is alleen toegelaten, als is gebleken dat de in dat lid genoemde werken of 
werkzaamheden of de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen 
leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal.

b. Voor zover de onder 6.3.1 genoemde werken of werkzaamheden of de directe of indirecte gevolgen 
daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden 
verleend als aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 
bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden levert de 
aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport aan waarin de archeologische waarde van het 
terrein, die door de ingreep kan worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld;

d. Het bevoegd gezag verleent de vergunning zoals bedoeld onder 6.3.1 alleen na schriftelijk advies van 
de deskundige inzake archeologie.

6.4  Wijzigingsbevoegheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' 
op de verbeelding te laten vervallen, als uit nader onderzoek is gebleken, dat er geen sprake is van een 
gebied met archeologische waarde, of handhaving van de bestemming niet langer noodzakelijk is.    
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 4

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), ook bestemd voor behoud en de bescherming van te verwachten archeologische 
waarden van de gronden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor het bouwen volgens de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen levert 
de aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en 
dieper dan 50 cm, een rapport aan waarin de archeologische waarden van de gronden die door de 
ingreep zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn 
vastgesteld.

7.2.2  Voorwaarden

Als uit het in 7.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of 
meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd 
gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

7.2.3  Bouwverbod

Als uit het in lid 7.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden voor het 
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door 
de in lid 7.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

7.3.1  Omgevingsvergunningsplicht

Het is verboden op de in lid 7.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 
van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren over een oppervlakte van meer dan 250 m2:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,5 meter, waartoe ook gerekend wordt woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;
d. het omzetten van grasland in bouwland;
e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;
f. het aanleggen van bos of boomgaard;
g. verlagen van het waterpeil;
h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
i. het aanleggen van oeverbeschoeiingen;
j. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 meter 
bedraagt en de betreffende leiding geen vervanging is van een reeds aanwezige leiding;

k. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen;
l. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;
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m. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die 

niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

7.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningsplicht

Het bepaalde onder 7.3.1 is niet van toepassing:

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 
onderhavige plangebied;

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 
archeologische waarde niet ingrijpend zijn;

c. als uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen 
archeologische waarden.

7.3.3  Randvoorwaarde omgevingsvergunning

a. Het bepaalde onder 7.3.1 is alleen toegelaten, als is gebleken dat de in dat lid genoemde werken of 
werkzaamheden of de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen 
leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal.

b. Voor zover de onder 7.3.1 genoemde werken of werkzaamheden of de directe of indirecte gevolgen 
daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden 
verleend als aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het 
bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

c. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden levert de 
aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport aan waarin de archeologische waarde van het 
terrein, die door de ingreep kan worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld;

d. Het bevoegd gezag verleent de vergunning zoals bedoeld onder 7.3.1 alleen na schriftelijk advies van 
de deskundige inzake archeologie.

7.4  Wijzigingsbevoegheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' 
op de verbeelding te laten vervallen, als uit nader onderzoek is gebleken, dat geen sprake is van een 
gebied met archeologische waarde, of handhaving van de bestemming niet langer noodzakelijk is.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Voorwaardelijke verplichting parkeren en laden/lossen

8.1  Parkeerregels

Het gebruik op grond van de regels in hoofdstuk 2 (oprichting van een bouwwerk, verandering van functie 
of uitbreiding van bestaand gebruik) is alleen toegestaan als er voldoende ruimte voor 
parkeergelegenheid en voor laden en lossen aanwezig is op of onder het gebouw, of op of onder het 
onbebouwde terrein dat bij het gebouw hoort.

8.2  Afwijken van de parkeerregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 8.1 als het voldoen aan die bepalingen door bijzondere 
omstandigheden op overwegende bezwaren stuit, er een bijzonder gemeentelijk belang is of op andere 
wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, of laad- of losruimte wordt voorzien.

8.3  Voorwaarden en beleidswijziging

Parkeergelegenheid voor auto's en fietsen, waarvan het aantal parkeerplaatsen en de omvang daarvan 
voldoet aan de richtlijnen van het CROW. De daarin opgenomen afwijkingsmogelijkheden zijn van 
toepassing zoals die gelden ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan. Worden deze 
beleidsregels gedurende de planperiode gewijzigd, dan moet worden voldaan aan die wijziging.
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Artikel 9  Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 10  Algemene bouwregels

10.1  Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. De gezamenlijke breedte van één of meer dakkapellen op een dakvlak dat naar het openbaar 
toegankelijk gebied is gericht, mag per bouwlaag ten hoogste 50% van de breedte van het 
betreffende dakvlak zijn;

b. Als de gezamenlijke breedte van één of meer dakkapellen op een dakvlak dat naar het openbaar 
toegankelijk gebied is gericht per bouwlaag breder dan 50% van de breedte van het betreffende 
dakvlak is, wordt de goothoogte van de dakkapel(len) als goothoogte van het betreffende gebouw 
aangemerkt.

10.2  Ondergronds bouwen

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

a. ondergrondse bouwwerken mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken en binnen 
de direct omringende erven waar bijbehorende bouwwerken mogen worden opgericht; 

b. ondergrondse bouwwerken die buiten het bouwvlak worden gebouwd worden aangemerkt als 
bijbehorend bouwwerk; de regels voor bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de bestemming 
waar het ondergrondse bouwwerk wordt gebouwd, zijn van toepassing op het ondergrondse 
bouwwerk;

c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' mogen ondergronds bouwwerken worden gebouwd; 
het bepaalde onder b geldt hierbij niet.

10.3  Overschrijding bouwgrenzen

10.3.1  Algemeen

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen en bestemmingsgrenzen zijn 
niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen met betrekking tot:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen; 
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 

ventilatiekanalen en schoorstenen, als de overschrijding van de gevellijn niet meer dan 12 cm 
bedraagt;

c. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en overbouwingen, als zij de gevellijn met niet meer dan 
50 cm overschrijden;

d. erkers en luifels mits zij de gevellijn met niet meer dan 1 meter overschrijden;
e. terrassen, balkons en galerijen als zij de gevellijn niet meer dan 2,5 meter overschrijden;
f. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouw- en 

bestemmingsgrens met niet meer dan 1 meter overschrijden;
g. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen 

enkele stand de gevellijn met meer dan 1 meter overschrijden.

10.3.2  Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen

Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen alleen 
binnen een bouwvlak worden opgericht en mogen de voor dat gebouw toegestane maximale hoogte met 
niet meer dan 5 meter overschrijden.

10.3.3  Dakopbouwen voor noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties

Dakopbouwen voor noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet hoger zijn dan 3,50 
meter, gemeten vanaf bovenkant van de dakconstructie, en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 
40% van de vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst.
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

11.1  Gebruiksverbod

11.1.1  Verboden gebruik onbebouwde gronden

Onder gebruik van onbebouwde gronden in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, 
onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt in ieder geval verstaan:

a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;
b. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en 

vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
d. het gebruik van onbebouwde gronden ten behoeve van een sport- of wedstrijdterrein, zweefvliegveld, 

dagcamping, lig- of speelweide met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor bestemmingen 
waarin dit in de bestemmingsomschrijving is toegestaan. 

11.1.2  Verboden gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.1., lid 1 onder c van de Wet 
Algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik ten behoeve van een 
seksinrichting, een escortbedrijf en voor detailhandelsdoeleinden, voor zover zulks niet expliciet is 
toegestaan ingevolge de bestemmingsomschrijving.

11.2  Uitzonderingen gebruiksverbod

Lid 11.1.1 van dit artikel is niet van toepassing op: 

a. het (tijdelijk) gebruik voor de realisering en/of handhaving van de bestemmingen of het normale 
onderhoud van de gronden;

b. de opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering;
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

12.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan van de in het plan genoemde bepalingen een omgevingsvergunning voor het 
afwijken van het bestemmingsplan verlenen voor de op de verbeelding of in de regels aangegeven maten 
en getallen, voor zover deze afwijking niet meer dan 10% bedraagt.

12.2  Eerdere afwijkingen

Bij de beoordeling van een verzoek om afwijking wordt rekening gehouden met eerder verleende 
afwijkingen op basis van dit artikel, om te beoordelen of maximale afwijkingsmogelijkheden niet worden 
overschreden.

12.3  Voorwaarden aan het verlenen van afwijking

a. de in lid 12.1 genoemde afwijkingen mogen alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ook mogen de in lid 12.1 genoemde afwijkingen alleen worden verleend als dit in het belang is voor 
een technisch of esthetisch betere realisering van bouwwerken of als dit noodzakelijk is in verband 
met de werkelijke toestand van het terrein, en hierdoor: 
1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
2. de structurele opzet van het plan hierdoor niet aanmerkelijk zal worden aangetast;
3. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk wordt aangetast;
4. de cultuurhistorische, de natuur- en /of landschappelijke waarden niet onevenredig worden 

aangetast.
c. het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een verzoek om afwijking ten aanzien 

van het bepaalde in 12.3 onder b sub 2, 3 en 4 advies in bij één of meer ter zake deskundigen.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

13.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, of gebouwd kan worden met een bouwvergunning of omgevingsvergunning en afwijkt van 
het plan, mag, als deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan door een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, als de aanvraag van e 

vergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

13.1.2  Afwijk ing

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 13.1 een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 13.1 met maximaal 10%.

13.1.3  Uitzondering

Lid 13.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

13.2  Overgangsrecht gebruik

13.2.1  Algemeen

Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

13.2.2  Voorwaarden

Voor het gebruik van overgangsrecht gelden de volgende voorwaarden:

a. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, zoals bedoeld in lid 13.2.1, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

b. als het gebruik, bedoeld in lid 13.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

13.2.3  Uitzondering

Lid 13.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het "bestemmingsplan Dennenheuvel 2020”.   
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