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1. INLEIDING

1.1. Kader
In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam heeft Witteveen+Bos een raamsane
ringsplan opgesteld voor de aanpak van de bodemverontreiniging op het Zeeburgereiland te Amster
dam.

Het Zeeburgereiland is in het begin van de 20"0 eeuw ontstaan door storlen van slib. Het gebied is cir
ca 128 hectare groot en kenmerkt zich door een slecht draagkrachtige bodem. Ais gevolg van het op
brengen van het slib, ophogingen en diverse (bedrijfs)activiteiten zijn diverse gevallen van ernstige bo
demverontreiniging ontstaan. Het betreft zowel immobiele en mobiele verontreinigingen in de land- en
waterbodem.

Afbeelding 1.1. He! Zeeburgereiland in vogelvluch! (vanaf westzijde)

In het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het Zeeburgereiland (ref. 1) is onderhavig raam
saneringsplan opgesteld. Het doel van het raamsaneringsplan is tweeledig:

het bepalen van de minimale milieuhygienische kwaliteit van de land- en waterbodem na sanering;
het vaststellen van de technische en procedurele wijze waarop de saneringsdoelstelling bereikt
wordt.

De ontwikkeling van het Zeeburgereiland zal naar verwachting in de periode van 2006 tot circa 2020
worden uitgevoerd. De eerste sanering ter plaatse van het deelgebied RI-Oost en de Bedrijvenstrook
kan naar verwachting medio 2006/2007 starlen. De saneringen van de overige deelgebieden zullen
verspreid over een periode van 15-20 jaar worden uitgevoerd.

De detailuitwerking van iedere (deel)sanering wordt in de voorbereidingsfase beschreven in een speci
fiek uitvoeringsplan. De eisen waaraan dergelijke uitvoeringsplannen moeten voldoen, is beschreven in
onderhavig raamsaneringsplan.

1.2. Scope raamsaneringsplan
Het begrip raamsaneringsplan is niet in de wet omschreven, maar in de praktijk ontstaan. In het raam
saneringsplan wordt de principe-aanpak van sanering van de Wbb-gevallen omschreven. Het beschrijft
het wettelijk, technisch en procedureel kader waarbinnen de (deel)saneringen uitgevoerd gaan worden.
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Binnen het plangebied wordt zowel de aanpak van de landbodems als de waterbodems beschreven.
Zodoende is er sprake van twee bevoegde gezagen voor wat betreft de Wet Bodembescherming: de
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) van de gemeente Amsterdam voor de landbodems en de provin
cie Noord-Holland voor de waterbodems binnen de huidige contouren van het Zeeburgereiland. De
buitenwateren vallen buiten de scope van het raamsaneringsplan. Het raamsaneringsplan doorloopt te
gelijkertijd bij beide bevoegde gezagen de beschikkingsprocedure.

De planontwikkeling en -uitvoering binnen het Zeeburgereiland vindt gefaseerd plaats, waar zoveel
mogelijk in deelgebieden wordt gewerk!. Bij concrete uitvoering van werkzaamheden in de bodem,
wordt indien noodzakelijk een op het verontreinigingsgeval toegespitst uitvoeringsplan opgesteld. Voor
deel van het raamsaneringsplan is dat slechts eenmaal een beschikking 'goedkeuring saneringsplan'
afgegeven word!. Daarna kan worden volstaan worden met een melding van het uitvoeringsplan met
het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient haar goedkeuring te geven op het uitvoeringsplan. Ver
slag legging van de uitgevoerde werkzaamheden vindt per uitvoeringsplan plaats middels een evaluatie
rapport van de sanering.

Het raamsaneringsplan is geschreven met het oogmerk om voor aile saneringen een eenduidige be
schrijving te geven van de te volgen werkwijze om te komen tot uitvoering. Het is dan niet wenselijk om
gebruik te maken van afwijkende procedures.

Een kaart van het plangebied' is opgenomen in bijlage I. Het raamsaneringsplan heeft betrekking op
aile gevallen van ernstige bodemverontreiniging (Iand- en waterbodem) binnen de huidige contouren
van het Zeeburgereiland ('het plangebied').

1.3. Kwaliteit
Het onderhavige saneringsplan is opgesteld volgens het gecertificeerde kwaliteitssysteem van Witte
veen+Bos Raadgevende Ingenieurs b.v., dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO 9001 :200 en gecertificeerd
is door Lloyd's Register Quality Assurance.

1.4. Opbouw raamsaneringsplan en leeswijzer
De opbouw van het saneringsplan is als voigt:

beschikbare gegevens (hoofdstuk 2);
beleidsmatig kader (hoofdstuk 3);
saneringsmaatregelen (hoofdstuk 4);
nazorg en beheer (hoofdstuk 5);
uitvoeringsplannen (hoofdstuk 6).

Het plangebied in het kader van het raamsaneringsplan omvat de huidige omvang van het ZeeburgereHand (zoals aangegeven

middels de contour in bijlage I). Het gebied van de ontwikkeling omvat een grater gebled (zie afbee!ding 2.2).
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2. BESCHIKBARE GEGEVENS

2.1. Het plangebied

ontstaan en gebruik Zeeburgereiland
Het Zeeburgereiland is een driehoekig eiland (ca. 128 hectare) aan de oostkant van Amsterdam. Het
lig! tussen het Oostelijk Havengebied, de Oranjesluizen en IJburg.

Afbeelding 2.1. Ligging Zeeburgereiland
"""'......"'"'''''''''''''''''''''''''""'''..---,,--;:-------,---r---

Het terrein werd in het begin van de 20"6 eeuw aangelegd met baggerslib afkomstig uit het IJ en het
Oostelijk Havengebied. Tot aan het einde van de 2de Wereldoorlog is het Zeeburgereiland voornamelijk
gebruikt voor mililaire doeleinden. Laler hebben ook recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten plaatsge
vonden, waaronder de RWZI-Oost. De westelijke zijde van het Zeeburgereiland maakt tegenwoordig
onderdeel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Het Zeeburgereiland zal ontwikkeld worden tot een gebied met gemengd gebruik van wonen, werken
en recreatie. Hel kader hiervan is uitgewerkt in een on!wikkelingsplan (ref. 1). De nadruk zalliggen op
de woonfunclie (circa 5.000 101 6.000 woningen) met bijbehorende voorzieningen. Langs de westzijde
van de A10 zal een bedrijventerrein worden gerealiseerd en daarnaast is de aanleg van een jachthaven
aan de ooslzijde van het eiland voorzien. De huidige groene oevers (de groene zoom) aan de westzijde
blijft gehandhaafd en behoudtlkrijgt een ecologische en recreatieve functie. Een plankaart met de toe
komslige situatie zoals verwacht in 2005 is weergegeven in afbeelding 2.2.
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De ontwikkeling zai gefaseerd worden uitgevoerd en zodoende is het plangebied onderverdeeld in de
volgende deelgebieden (zie ook bijlage I):

RI-Oost;
Bedrijvenstrook;
Oostpunt;
Sluisbuurt;
Baaibuurt-Oost;
Baaibuurt-West.

Ten behoeve van het bouwrijp maken wordt het eiland grotendeels 1-2 meter opgehoogd. De hUidige
hoofdstructuur (Zuiderzeeweg, IJburglaan en A10) blijft gehandhaafd en wordt niet opgehoogd.

kabels en leidingen
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden is reeds een inventarisatie uitgevoerd van de
aanwezige kabels en leidingen. Hierbij is tevens nagegaan welke kabels en leidingen verwijderd wor
den en zijn enkele varianten uitgewerkt voor het nieuwe trace van de gasleidingen. In hoofdzaak komt
het er op neer dat bestaande kabels en leidingen worden verwijderd uit de toekomstige woongebieden
en de nieuwe kabels en leidingen ter plaatse van de wegen worden aangelegd.

opstallen, verhardingen en ondergrondse tanks
Op het Zeeburgereiland zijn diverse gebouwen aanwezig. De belangrijkste hiervan zijn: de rioolzuive
ringsinstallatie (RI-Oost), de betoncentrale, het asielzoekerscentrum, de bebouwing op het volkstuinen
complex, een poldergemaal, het benzinestation Kriterion, de controlegebouwen van de Piet Hein- en
Zeeburgertunnel.

Het poldergemaal, het benzinestation en de controlegebouwen van de Piet Hein- en Zeeburgertunnel
blijven gehandhaafd. In de stedenbouwkundige plannen wordt vastgesteld of de overige bebouwing wei
of niet gesloopt wordt.

Tijdens het aanvullend historisch onderzoek (ref. 3) is een inventarisatie uitgevoerd van de voor asbest
verdachte terreindelen. In de rapportage van het historisch onderzoek is een overzicht opgenomen van
deze terreindelen.

In het aanvullend historisch onderzoek is tevens een overzicht opgenomen van de aanwezige onder
grondse tanks.

2.2. Betrokken partijen
In tabel 2.1. zijn de partijen weergegeven die betrokken zijn bij het opstellen van het raamsaneringsplan
voor het Zeeburgereiland.
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Tbl21Btkka e e ro enen raamsanermQSPlan
actoren organisatie contactpersoon telefooo adresgegevens

opdrachtgever Gemeente Amsterdam, dhr. ir. R. Karssing 0205529522 Postbus 1104

raamsaneringsplan Projectbureau IJburg (projectleider) 1000 BC

r.karssina@oaa.amsterdam.n! Amsterdam

Gemeente Amsterdam, mevr. drs. !. de Wit 0205529525 Postbus 1104

Ontwikkelingsbedrijf (plan)begeleider 1000 BC
i.dewit@oga.amsterdam.n! Amsterdam

Gemeente Amsterdam, mevr. C.J.A. Matthijssen 0205525689 Postbus 1104

Ontwikkelingsbedrijf {adviseur bodemcoordinatie / 1000 BC
grondbank} Amsterdam
c.matthijssen@oga.amsterdam.nl

bevoegd gezag Gemeente Amsterdam dhr. ing. J. Roosingh 020551 3964 Postbus 922

landbodem Dienst Milieu en (adviseur bodem) 1000 AX

Bouwtoezicht j.roosingh@dmb.amsterdam.nl Amsterdam

bevoegd gezag Provincie dhr. M.M.M. van der Meij 0235143143 Poslbus 123

waterbodem Noord Holland (adviseur vergunningen bodem) 2000 MD

dhr. J. Kuyper (adviseur vergun- Haarlem

ningen waterbodem)

adviseur / opstel!er Witteveen+Bos dhr. ing. 1. J.M. de Beer 0365482900 Poslbus 10095

raamsaneringsplan (projectleider) 1301 AB

i.debeer@witteveenbos.nl Almere

dhr. ing. J.J.M. Verheij 0365482938 Postbus 10095

(adviseur) 1301 AB

j.ve rheij@witteveenbos.nJ Almere

2.3. Beschikbare bodemonderzoeksgegevens
In het verleden zijn op het Zeeburgereiland de volgende bodemonderzoeken verricht:

ref. 2: Historisch onderzoek Zeeburgereiland, juni 1989;
ref. 3: Aanvullend Historisch onderzoek, mei 2002#;
ref. 4: Orienterend onderzoek Zuider IJdijk 72, mei 2003;
ref. 5: Historisch onderzoek volkstuinencomplex Blijkmeer, oktober 2003;
ref. 6: Verkennend en nader bodemonderzoek Oostpunt Zeeburgereiland, juni 2005;
ref. 7: Integraal bodemonderzoek Zeeburgereiland, oktober 2004;
ref. 8: Verkennend bodemonderzoek parkeerplaats bij ZUiderzeeweg 44, september 2005;
ref. 9: Bodemonderzoek RI-Oost en Bedrijvenstrook Zeeburgereiland, oktober 2005;
ref. 10: Nulonderzoek Brandweerterrein RI-Oost, 29 september 1995;
ref. 11: Nader onderzoek Brandweerterrein RI-Oost, 1 november 1996.

# Dit rapport geeft een samenvattend overzicht van een reeks onderzoeken uitgevoerd in de periode
tot 2002.

2.4. Korte beschrijving verontreinigingssituatie Zeeburgereiland
Op het grootste gedeelte van het Zeeburgereiland is bodemonderzoek uitgevoerd. Enkele terreindelen
van het Zeeburgereiland zijn nog niet onderzocht omdat deze niet toegankelijk waren ten tijde van de
uitvoering van de bodemonderzoeken. Verspreidt over het Zeeburgereiland bevinden zich verschillende
verontreinigingen. De verontreinigingen bestaan voornamelijk uit zware metalen, PAK en minerale olie.
Het merendeel van de bekende verontreinigingen betreft grondverontreinigingen. De metalen- en PAK
verontreinigingen zijn over het algemeen gerelateerd aan bodemvreemde materialen en/of terreinver
hardingen.
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De aanwezige grondwaterverontreinigingen bestaan hoofdzakelijk uit brandstofverontreinigingen (mine
rale olie en/of aromaten). Lokaal worden verhoogde arseenconcentraties gemeten, welke aan verhoog
de achtergrondconcentraties zijn toegeschreven. In het kader van het raamsaneringsplan is beoordeeld
of het arseen een natuurlijke herkomst kent en wat de risico's zijn. De resultaten hiervan zijn opgeno
men in een notitie, deze is opgenomen als bijlage VIII. De conclusies kunnen als voigt worden samen
gevat:

Het arseen in het grondwater ter plaatse van het Zeeburgereiland kent naar aile waarschijnlijkheid
een natuuriijke oorsprong. De meest voor de handliggende verklaring is dat de waterbodem van
oorsprong is aangerijkt met arseen als gevolg van kwellend grondwater (roesttype).
Door het opspuiten van het slib en het plaatsen onder de grondwaterspiegel is het arseen in oplos
sing geraakt. Een proces dat nog steeds gaande is als gevolg van veranderingen in het redoxpo
tentiaal door bijvoorbeeld (seizoens)fluctuaties van de grondwaterspiegel.
Bij het huidig gebruik zijn er geen actuele humane risico's ten gevolge van de verhoogde arseen
concentraties in het grondwater.
De arseenconcentraties in het grondwater zijn op delen van het Zeeburgereiland zodanig hoog dat
deze gebieden niet geschikt zijn voor de functie moestuin. Voor de overige functies zijn er bij de
thans gemeten arseenconcentraties in het grondwater geen belemmeringen.
Ten behoeve van een beoordeiing van de ecologische of verspreidingsrisico's geldt dat op basis
van de huidige gegevens geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden. De beoordeling van
deze risico's betreft maatwerk.

Bij de onderzoeken die na 2002 zijn uitgevoerd, is op sommige terreindelen een asbestonderzoek uit
gevoerd. Lokaal wordt hierbij de interventiewaarde overschreden.

Naast de verontreiniging ter plaatse van de landbodem zijn er enkele waterbodems waarin het siib ver
ontreinigd is, varierend van klasse 0-4. Het aantal waterbodems dat sterk verontreinigd is (klasse 3 en
4) is beperkt.
De verontreinigingen zijn gedeeltelijk afgeperkt en gedeeltelijk niet. Over het algemeen is voor de me
talen- en PAK-verontreinigingen boven de tussenwaarde geen aanvullend onderzoek aanbevolen. Of
uiteindelijk aanvullend onderzoek noodzakelijk is, is onder andere afhankelijk van de ontwikkelings
plannen.

In bijlage II is een overzicht opgenomen van de bekende verontreinigingen op basis van de beschikba
re rapporten. In het overzicht zijn enkele kerngegevens opgenomen. De verontreinigingen zijn grafisch
weergegeven in bijlage III (grond) en IV (grondwater). De kadastrale kaart en overzichten van de ka
dastrale gegevens van het Zeeburgereiland zijn opgenomen in respectievelijk bijlage VI en VII.

2.5. Spoedeisendheid
Voor een deel is de omvang van de bodemverontreinigingen nog niet volledig afgeperkt, hierdoor is het
niet mogelijk de ernst en urgentie voor elk geval te bepalen. Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit
en doelmatigheid is er voor gekozen kort voor aanvang van de ontwikkeling van de verschillende deel
gebieden aanvullend bodemonderzoek te verrichten (zie ook kader § 4.5). Dit heeft de volgende voor
delen:

minder kans op hiaten in onderzoek bijvoorbeeld als gevolg van wijziging ontwikkeling of gebruik;
minder kans op veroudering onderzoeksgegevens2

;

onderzoek kan worden afgestemd op toekomstig gebruik.

De Provincie Noord-Holland hanteert een termijn van Yijf jaar voar verjaring van onderzoeksgegevens.

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht houd! normal iter voar mabiele verontreinigingen 2 jaar aan en voar immobiele verontreinigingen 5

jaar. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, bijvQorbeeld waneer he! gaat om immobiele verontreinigingen en het terrein is geheel verhard

en is ef aantoonbaar niets gebeurd. In het geval van Zeeburgereiland heeft de Dienst Milieu en Bouwtoezicht aangegeven dat dit

vanwege de langere doorlooptijd anders ligt en moet worden voorkomen dat he! onderzoekstraject steeds opnieuw moet worden

doorlopen.
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In de nieuwe Wbb is de systematiek van ernst en urgentie vervangen door een aangepaste systematiek
waarbij naast de ernst het tijdstip van de sanering wordt bepaald op basis van onaanvaardbare risico's
(spoedeisendheid). Het vaststellen van de ernst is niet gewijzigd. Momenteel is nog geen volledige dui
delijkheid over de nieuwe beoordelingssystematiek die gebruikt gaat worden voor het bepalen van
'spoedeisendheid' van saneringen. Medio 2006 wordt de 'circulaire bodemsanering 2005' verwacht
waarin concrete invulling wordt gegeven aan het vaststellen van de spoedeisendheid. In het aanvullend
bodemonderzoek wordt bepaald of de gevallen spoedeisend zijn. Zodoende wordt gebruik gemaakt van
het meest actuele beleid en wordt voorkomen dat herbeschikkingen moeten worden aangevraagd.

spoedeisendheid sanering bodemveronlreiniging Zeeburgereiland
Gelet op het ontstaan en de historie van het Zeeburgereiland kunnen de immobiele verontreinigingen
als een geval van ernstige bodemverontreiniging beschouwd worden. Voor wat betreft de immobiele
waterbodemverontreiniging kunnen deze ook tot het geval worden gerekend aangezien deze (groten
deels) zijn veroorzaakt door verplaatsing/wegspoeling van verontreinigde grond.

De definitie van het geval immobiele verontreiniging Zeeburgereiland luidt: Aile immobiele verontreini
gingen in de land- en waterbodem waarbij het gehalte in de grond boven de streefwaarde en boven de
95-percentielwaarde zoals vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart Zeeburgereiland (ref. 12) lig!.

Voor de mobiele verontreinigingen zal per geval beoordeeld moeten worden of er sprake is van onaan
vaardbare risico's aanwezig zijn. Van een aantal gevallen van bodemverontreiniging is een SUS
beoordeling uitgevoerd. De uitkomst hiervan is opgenomen in bijlage II. Voor de ernstig en urgente ge
vallen (situatie oude Wbb) zal moeten worden nagegaan of er sprake is van spoedeisendheid. Voor de
overige mobiele gevallen kan pas na het vast stellen van de omvang de spoedeisendheid worden be
paald in de uitvoeringsplannen.

Aangezien een volledige risicobeoordeling niet mogelijk is, is er voor gekozen de ontwikkeling van het
Zeeburgereiland leidend te laten zijn voor de aanpak van de gevallen van bodemverontreiniging. Dit
betekent dat aile gevallen binnen een periode van 15-20 jaar gesaneerd worden, uitgezonderd spoed
eisende gevallen. Indien de sanering van gevallen spoedeisend is, bestaan de mogelijkheid:

de sanering wordt naar voren geschoven binnen de hiervoor gestelde termijn;
er worden tijdelijke beveiligingsmaatregelen getroffen;
er worden gebruiksbeperkingen opgelegd.

In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de bekende gevallen van ernstig bodemverontreiniging met
de gegevens omtrent aard, ernst en omvang. Een verklaring van de gebruikte termen en afkortingen is
opgenomen in bijlage II.
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020 PAK >1 lorand !QI2laa9_ ia .. NQordwesthoek ..~-_._.._...

I-Q~1.. me!.alen >1 _..9IQ,fld~_ toplaag fL. Noordwesthoek

022 min.alle >1 Iqrond . tgQI~?g ia ..J Noordw~~t'ho~k _ .....=~=J023 PAK >1 .g_~Qn9_____ :. - j?_--- J,~gg!q_\r\(~§!bQ§h__- ----_._._...".~ ...- -_._.~

INoo.rdwes:thoek024 PAK >L .9rand _.La .•.-
026 PAK > T-I lorand !2l'laaa > 25 Noordwesthoek .• _-

...Qg~- D:!!!:!:2J.!.L__ >1 lorond ..•.. > 25 ja .._. Noordwesthoek

030 min.olie >1 .grt.).t1g.\rII.?!~I ._--j§: ....~9gLq~~stho_ek... -------_.__... . ....._..- -_.._--,." ......_---

038 PAK >1 grond ·a N9.2!.9westho~_.-
_tm. !!lJ.n.olle >1 ,grond ._-_..._._~.~. L.. . Noordwesthoek

050 PAK >1 slib ......~ Terrein Domeinen e.o. •.~
051 metalen >1 slib . Terrein Domeinen e.o.

052 min.olie >1 slib . Terrein Domeinen e.o.

057 >1 slib ia nee IBerm Zuiderzeewea I Brandweer I
064 min.olie >1 lorond onderarond ia Terrein RI-Oost

089 min.olie >1 lorand 0,0·2,0 2.300 ia nee Deellocalie 3-2, NO, Z.IJdilk 76·78

091 min.olie >1 lorond 0,0·3,5 Deellocatie 3·3, NO, Z.IJdiik 78-80

..QilL min.olie >J_ .grandwater 0,5-21.?._ .__..".
7.000 ja nee Deellocatie 3·3, NO, Z.IJdijk 78-80

093 xylenen >1 qrondwater 0,5·2,5

104 min.olie >1 orond 1,2·1,7 1.800 a ia Oostpunt Zeeburqereiland

105 min.olie >1 orondwater 0,5·4,0 800 ia ia Oostount Zeeburaereiland

106 xvlenen >1 arondwater 2,0·3,0 250 ia . Oostount Zeeburaerelland

124 min.olie >1 grond boven-en >25 ja nee Brandweerterrein RI-Oost

min. olie/aromaten >1 arondwater onderarond. De risicobeoordelingen zijn uitgevoerd ten Iijde van de 'oude Wbb'. De sanering van de gevallen die niet urgent zijn, is niet spoedei-

send. De sanering van de minerale olieverontreiniging ter plaatse van de Oostpunt wordt op basis van de uitgevoerde risicobeoordeling

(ref. 6) beoordeeld als spoedeisend op basis van verspreiding.

- qeen qeqevens opqenomen in de rapporten.
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3. BELEIDSMATIG KADER

3.1. Inleiding
In 1997 is een koerswijziging ingezet in het landelijk bodemsaneringsbeleid, bekend als Beleidsver
nieuwing Bodemsanering (BEVER). Vanaf dat moment wordt bij de integrale aanpak van het gehele
geval onderscheid gemaakt tussen aanpak van de bovengrond (functiegericht: voorkomen van contact
met de verontreinigingen) en aanpak van de ondergrond (kosteneffectief: verwijderen van verontreini
gende stoffen). De verwachting is dat medio 2006 de noodzakelijke wijzigingen die zijn voortgekomen
uit het Beverproces worden doorgevoerd in de Wet Bodembescherming.

Deze koerswijziging is verder uitgewerkt in 'Van Trechter naar Zeef' (ref. 14) voor het functiegericht sa
neren van de bovengrond, 'Doorstart A5' (ref. 15) voor het kosteneffectief saneren van mobiele veront
reinigingen in de ondergrond en 'ROSA, Praktijkdocument voor het maken van keuzes bij mobiele ver
ontreinigingen' (ref. 16).

De gemeente Amsterdam onderschrijft bovengenoemd landelijk beleid omtrent de saneringsdoelstelling
functiegericht en kosteneffectief saneren en hanteert in haar toetsende rol voornoemde referentiedo
cumenten. Het saneringsbeleid is opgenomen en vastgesteld in de nota 'Amsterdams Uitvoeringskader
Bodemsanering 2004' (AUB 2004, ref. 15).

In het AUB 2004 is tevens het beleid vastgelegd met betrekking tot asbest in de bodem. Hierbij voigt de
gemeente Amsterdam het landelijk interimbeleid voor het ultvoeren van onderzoek, het vaststellen van
saneringsnoodzaak en te nemen saneringsmaatregelen. Voor de urgentiebepaling wordt de methode
van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

Het Bever-beleid is enkel gericht op de sanering van landbodems en niet op waterbodems. Voor de
waterbodemsanering wordt aangesloten op het landelijk beleid en dat van Provincie Noord-Holland.

In de navolgende paragrafen wordt het landelijk beleid beknopt beschreven en wordt het Amsterdams
beleid hierin toegelicht.

3.2. Landbodem
In het landelijk beleid is multifunctioneel saneren het formele uitgangspunt totdat de Wet bodembe
scherming is aangepast (voorzien in 2006). Met het kabinetsstandpunt en het Besluit locatiespecifieke
omstandigheden is 'multifunctioneel saneren tenzij' echter zodanig uitgewerkt dat in de praktijk 'functio
neel saneren' als uitgangspunt gehanteerd wordt. De saneerder moet aan de hand van vier strategi
sche doelstellingen motiveren waarom wordt afgeweken van de multifunctionele variant (de referentie
variant).

aanpak immobiele verontreinigingen in de bovengrond
Het functiegericht saneren van de bovengrond zoals uitgewerkt in 'Van Trechter naar Zeef' heeft be
trekking op immobiele verontreinigingen die zich niet verspreiden of kunnen verspreiden naar het
grondwater. De sanering van de bovengrond wordt afgestemd op het beoogde (toekomstige) gebruik
van de locatie en is gericht op het wegnemen van de contactrisico's. Dit wordt gedaan door het creeren
van een leeflaag waarvan de dikte, kwaliteit en constructie afhankelijk zijn van de bodemgebruiksvorm.
Momenteel worden vier bodemgebruiksvormen onderscheiden:
1. wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen (standaardaanpak mogelijk);
2. extensief gebruikt (openbaar) groen (standaardaanpak mogelijk);
3. bebouwing en verharding (standaardaanpak mogelijk);
4. landbouw en natuur (geen standaardaanpak).

Aan de bovengenoemde bodemgebruiksvormen zijn kwaliteitseisen voor de leeflaag verbonden en de
ze zijn vastgelegd als de bodemgebruikswaarden (BGW).

Witteveen+Bos
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De BGW geldt bij ontgravingen als terugsaneerwaarde, maar kan ook dienen als kwalite'itseis bij het
aan- of opbrengen van grand die de functie heelt van leeflaag.

In tabel 3.1. worden de kenmerken van de aanpak van de drie standaard bodemgebruiksvormen sa
mengevat. Voor BGW IV is altijd sprake van maatwerk.

1 STabel3. amenvatling bodemaebruiksvormen bii standaardaanpak
bodemaebruiksvorm dikte leeflaaa kwaliteit leeflaaa

I: wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen minimaal Bodemgebruiks·waarde I

bijvoorbeeld: tuinen, moestuinen, volkstuinen, speelterrei· 1,0 meter (BGWI)

nen, recreatieaebieden, Darken en binnentuinen

II: extensief gebrulkt (openbaar) groen 0,5 tot 1,0 meier Bodemgebruiks-waarde 11

bijvQorbeeld: wegbermen, groen bij kantoren en industrie- (voorkeur heeft 1,0 meter) (BGWII)

terreinen en braakliaaend terrein

lll: bebouwing en verharding Niel van toepassing Niel van toepassing

bijvQorbeeld: stelconplaten, beton, asfalt en grote opper-

vlakten beslratina

In aile gevallen geldt dat de leeflaag na afranding van de sanering niet opnieuw mag worden verantrei
nigd. De leeflaag of de verharding moeten in stand worden gehouden. Ais zich nog verantreinigingen
onder de leeflaag bevinden moet in principe onder de leeflaag een signaallaag worden aangebracht.

In het nieuwe beleid wordt het bodemgebruik verder gedifferentieerd en de regelgeving gedecentrali
seerd. Momenteel worden door de projectgraep NOBO (Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling)
en een prajectgraep voor het opstellen van een 'routeplanner lokale bodemambities' invulling geven
aan de verschillende gebruiksvormen en bijbehorende eisen. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op Inge
gaan.

asbest

Per 1januari2003 is het landelijk interimbeleidvoor asbestin werking getreden. Dit interimbeleid betreft:

de.invoering.van een intervenliewaarde bodemsanering.voor asbes!;

herziening van de restconcenlra\ienorm yaar hergebruik van grond;

wJjzigingvan de verpakkingseisen vaor vervoer van asbestbevattende bulkmaterialen als gTanden puin(granulaat).

I 'Alser asbesthoudende rnaterialeninde bodem voorkomen in een gewogen gehalte groter dan100mg/kgd~(ge\Vogengemid
delde. vanhet geh?lteaanserpetijnasbe~tverrneerderdmet,1 Ox het9~~alte aan amfiboalasbest) is,ef spra~e van?odernveront
reinigingmet asbestWanneerhet asbesthoudende rnateriaalalleenopheloppervlak aanwezig is,is~rgeensprake van bo~

demverontreiniging.met asbest maar van z'vVerfafval.

Erissprakevcmeengevalvanernstig13 bodernverontreilliging wanneerineenbodemvolume vanmeerdan25rY1~in.degrond

een.concentratieboven deinterventiewaardeworcit aangetroffen.

Omdat p~s opljuli1993 de bElroepsmatigetoepassingenverkoopvanasbest verboden is, geldt onderstaande aileen vo()rge

vaUen ontstaan voor1 juli 1993. Voor alle gevallen die na diedatum zijn ontstaan, geldt de zorgplicht (aile verontreiniglng verwij

deren).

aanpak mobiele verontreinigingen in de ondergrond
Verspreiding van verantreinigende stoffen treedt vaak op vanuit een bran (grand met relatief hoge ge
halten, drijflagen en zaklagen) naar een pluim in het grandwater die daardoor alsmaar grater wordt.
Wegnemen van de bran en de pluim is de beste maatregel om dit te verhinderen.
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Volledig wegnemen is technisch en financieel echter niet altijd mogelijk. Daarom is dit niet verplicht. Bij
de mate van verwijdering laat men zich leiden door het begrip 'kosteneffectiviteit'. Bij het vaststellen van
de optimale saneringsvariant wordt naast het referentiedocument 'Doorstart A5' het praktijkdocument
'ROSA' gehanteerd. Dit document voorziet in een verfijnde uitwerking van het stappenplan dat bestaat
uit vooroverleg, uitwerken saneringsvarianten, uitwerking afwegingsaspecten en vergelijking varianten,
keuze voorkeursvariant en opstellen saneringsplan.

In het rapport Doorstart A5 is een saneringsladder opgenomen die moet worden gebruikt bij de keuze
van de saneringsvariant (zie afbeelding 3.1) . De treden van de saneringsladder beschrijven de moge
lijke eindsituatie na sanering en de daaruit voortvloeiende zorgmaatregelen. Aile bij treden 1, 2 en 3 te
nemen maatregelen moeten binnen 30 jaar leiden tot een stabiele eindsituatie en vallen onder de stan
daardaanpak.

Bij de standaardaanpak gelden de volgende uitgangspunten:
de bron van verontreiniging verwijdert men zoveel mogelijk (om te bereiken dat er geen actieve
zorg meer nodig is);
de pluim verwijdert men ook zoveel mogelijk;
het doel van de sanering is het bereiken van een stabiele eindsituatie. Die is kenmerkend voor de
bodem- en stofkenmerken ter plaatse. Daarbij treedt geen verdere verspreiding op. De stabiele
eindsituatie geldt voor het hele verontreinigde gebied. Door verschillen in de bodemopbouw hoeft
dit niet te betekenen dat binnen het verontreinigde gebied overal dezelfde concentratie voorkomt.
de stabiele eindsituatie is binnen 30 jaar na start van de sanering bereikt;
men bouw1 ijkmomenten in om gedurende de sanering het verloop te kunnen volgen, indien nodig
bij te kunnen sturen en om de stabiele eindsituatie vast te stellen.

Afbeelding 3.1. De saneringsladder

stablele elndsltuatie geen stablele elndsltuatie
(te bereiken binnen maximaal30 jaar)

geen
re stye ron Ire IRlglng

ktelne
res lveronlre in 19in 9

grate
ra stve ronlre In Iglng

fa 8 Ive rontre lolglng

ra stverontreln tg Ing

rlslco's en beperklngen

gee n geen geen geen rlslco's
gee n rls leo', geen beperklngen

geen beperklngen verspreldlng geen verapreldlng
geen verepreldlng stallonalrltelt door actlel beheersen

stallonalrltelt aangetoond blnneR bew sklng doorm Iddsl enlof Isoleren
aangeloond blnnen

30 Jaar, inctusiel ""30 Jaar
m onitorlngsprotocol

m onltorlngssysteem

zorgmaatregelen oe berelken sanerlngsdoeistelllng
geen pas s Ie l aetief

Isoleren en/ol
re gIs Ire re n eontroleren behoersen

eonfroleren

meer verwljdering van bron en plulm..
afname zorg
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Een stabiele eindsituatie is een situatie waarbij de eindconcentratie zich heeft gestabiliseerd en waarbij
zonder actieve zorgmaatregelen:

geen verdere verspreiding van de verontreiniging optreedt;
geen humane of ecologische risico's zijn;
geen kwetsbare objecten worden bedreigd;
geen verstoring van de stabiele eindsituatie optreedt door voorzienbare ontwikkelingen.

3.3. Walerbodem
In 2000 is de 4e Nota Waterhuishouding (NW4) verschenen. Het beleid hierin is erop gericht dat bag
gerspecie die in de toekomst vrijkomt bij het onderhoud van watergangen weer bruikbaar wordt als een
waardevolle grondstof en vrij benut kan worden voor diverse toepassingen.

De oplossing van de problemen ligt in eerste instantie bij de aanpak van de vervuilingsbronnen zodat
nieuwe verontreinigingen worden voorkomen. Daarnaast is de sanering van ernstig vervuilde waterbo
dems noodzakelijk. Ten aanzien van het omgaan met vrijkomende baggerspecie wordt de komende ja
ren bekeken of de klasse-indeling kan worden vervangen door een bewustere aanpak: (1) verspreiden
indien verantwoord voor het ontvangende systeem; (2) verwerken (scheiden, reinigen, toepassen) waar
mogelijk tegen acceptabele kosten; (3) storten als voorlopig onontkoombare, maar milieu- en kosten
effectieve, sluitpost.

De toetsingswaarden (voor zoete bagger) en de gehaltetoets (voor zoute bagger) gelden als criterium
voor het wei of niet mogen verspreiden van baggerspecie (zie afbeelding 3.2). De streefwaarden,
grenswaarden en interventiewaarden zijn algemene milieukwaliteitsnormen die voor baggerspecie op
dit moment ook als klasse-grenzen gehanteerd worden.

Afbeelding 3.2. Normen walerbodem

1

oehalte·
toet.

(lOUt)

2

Medio 2006/begin 2007 is het de verwachting dat de nieuwe Waterwet wordt vastgesteld. Daarnaast
wordt de Kaderrichtlijn Water (KRW) nog verder uitgewerkt. Het is mogelijk dat toekomstige ontwikke
lingen in zowel de Waterwet als de KRW van invloed kan zijn op onderzoek en sanering van waterbo
dems.
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beleid Amsterdam

Voar functiegericht saneren geld! blnnen de Gemeente Amsterdam de standaardaanpak (BGWI, 11 en Ill) als uitgangspunt. Het

kan voorkomen dat bovengenoemde standaardaanpak nlet voldoet en er maatwerk geleverd moet worden. Vooralsnog wordt

volstaan met het benoemen van een aantal situaties waarvoor maatwerk de oplossing is. Dit is het geval bij;
de'aanpak van mobiele verontreinigingen in de contactzone (0-1,5 m-mv);

de gebruiksvorm 'Iandbouw en recreatie';

het voorkornen van vluchtige verontreinigingen in de bovengrond;

gebiedsgerlcht afwijken van standaard BGW's en leeflaagdikten~;

voorkomen van 'van nature verhoogde gehalten'.

Ook voor de aanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond geldt de standaardaanpak met minimale zorg als uitgangs

punt voor de gemeente Amsterdam. In bijzondere sl!uaties kan maatwerk de oplossing zijn. Als afgedaald wordt naar trede 4 of 5

van de saneringsladder is er sprake van maatwerk en zal een motivatie nodig zijn om instemming te verkrUgen,

De gemeente Amsterdam voIgt voar asbest het landelijk interimbeleid (ref. 18). Dit interimbeleid is'verwerkt voar ,zo ver het bin

nen de w'erkingssfeer van de Wbb Vall. VOQr de sanering van een'met asbest verontreinigde landbadem, 'Wardt aangesloten bij

het algemene Amsterdamse beleid voor sanering van immobiele verontreinigingen. 'Het wordt Yoldoende geacht'de risico's van
de aanwezige verontreiniging te verwijderen.

Als sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging met asbest, moeten de actuele risico's worden bepaald, De actu

ele risico's worden bepaald'door heLgebruik,van de locatie, het soort asbest dat voorkomt en het gehalte 'waarin het 'asbest

voo'rkomt. Voor de urgentiebepaling voigt de 'gemeente Amsterdam de methode van de Provincie Noord-Holland totdat er een

landelijke urgentiesystematiek is ontwikkeld voor asbest. Samengevat komt dit beleid op het volgende neer. Er is sprake va'n een

urgent geval van asbestverontreiniging als;

er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest en

niet-hechtgebonden asbest in deJeeflaag aanwezig is met een concentratie van meer dan 1PO mg/kg ds (gewogen n'orm)

en
bademgebruiksvorm I van toepassing is.

Als een geval van asbestverontreiniging urgent wordt verklaard, is het noodzakelijk om blnnen Vier jaar te starten met de sane

ring. Tot die tij(j moeten er, tijdelijke niaatregelen worden getroffen waarmee de risico's wordenweg,genomen.

Binnen Stadsdelen kan gebiedsgericht afgeweken worden van de standaard BGW-kwaliteit en/of leeflaagdikten als dit ge

regeld is in een bestuurUjk vastgesteld Bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart. Voar het Bodembehee'rplan van

Zeeburg (ref. 13) is dit niet het geval.

3.4. Saneringsvisie Zeeburgereiland

immobiele verontreinigingen
Gezien de voorgenomen grootschalige ophoging van het Zeeburgereiland geefl dit een goede moge
lijkheid om de immobiele verontreinigingen te saneren zonder grootschalig afvoer van verontreinigde
grand. Vanuit geohydrologische en -technische overwegingen is als uitgangspunt genomen dat het
gehele eiland circa 1 tot 2 meter wordt opgehoogd, met uitzondering van de bestaande (hoofd)wegen.
Per deelgebied wordt nader vastgesteld in hoeverre de ophoging noodzakelijk is. De verwachting is dat
voor het grootste deel een leeflaag is te realiseren door middel van ophoging, zodat ten behoeve van
de bodemsanering niet hoefl te worden ontgraven. Indien de leeflaag niet gerealiseerd kan worden
door middel van de ophoging, moet deze worden 'ingegraven'. Daarnaast zal projectmatig ontgraven
worden voor de aanleg van parkeergarages, waterpartijen etc. Hierbij zal deels verantreinigde grond
vrijkomen.

Wltteveen+8os
ASD954-1 Raamsaneringsplan Zeeburgereiland te Amsterdam definitiel 02 d.d. 20 maart 2006

14



Het aanbrengen van een leeflaag biedt, in afstemming met de toekomstige inrichting van het gebied,
mogelijkheden voor verdere optimalisatie van grondstromen binnen de gemeente Amsterdam. Daar
naast kan de mogelijkheid om grond te herschikken binnen het geval optimaal benut worden. Hierbij
kan gedacht worden aan:

afstemming tussen sanering en stedenbouwkundig plan/herinrichting;
herschikken vrijkomende grond uit kabels/leidingentrace's en ontgraving ten behoeve van onder
grondse constructies;
gebruik stedenbouwkundige elementen (cunetten, grondwallen etc).

hergebruiken herschikken van verontreinigde grand

Amsterdam wil.graag een duurzame bodemkwaliteit.nastrevenVDor diegebieden waargeen noodzaaktot sanerjngjs.Amster~

dam han1eerthiervoor het stand stlil-beginse! en kijkt daarbij oak naar de gebruiksfunctlesen huidige bodemkwaliteit.

De relatief schone bodems in grofweg de naooriogsegebieden van Amsterdamwil Amsterdam 20 schoon mogelijk houden. De

ze gebieden hebben een homogene bodemopbouw en achtergrondgehalten die weinig uiteenlopen. Voorde relatief verontrei

nigde YDOroorJogse gebieden hanteert Amsterdam de 'stolp-gedachte'. Het gaathier omgrond uit de zogenaamdestedelijkeop

hooglaag. Doordat gehalten sterk uiteenlopen en de. bOdemopbouwveel variatiekent,is het hier nietzinvol testreven naar

handhavingvandestatus-quo per locatie,Wel zaler nettogeen verslechtering moeten optreden, Zolang ergeenrisico'szijn,

acht Amsterdam afvoer. van grand vanuit projectmatige. ontgravingenof saneringen.uit deze gebieden niet .. milieurendabeL Her

gebruik heefthierde voorkeur. Dit kan onderde noemer 'herschikken'binnen het geval van ernstige bodemverontreiniging. Het

herschikken van sterk verontreinigde grand is mogelijkonder devolgende voorwaarden:

de te herschikken grond is van een vergelijkbare of betere kwaliteit als de ontvangende bodem;

er heefl toetsing opdeaanvaardbaarheid van actuele risico's voorde toekomstige functie plaatsgevonden;

de grond wordl herschikt binnenhet geval vanernstige verontreiniging, waaruit (je grand afkomslig is;

meldinglbeoordeling van herschikken vinden plaats onder de vigeur vande Wbb. In het saneringsplan dientinzichtelijk te

worden gemaaktwelke afwegingen aan de hand van deze voorwaarden zijn gemaakt.

hergebruik en herschikken van asbesthoudende grond
InhetBouwstoffenbesluitzijngeen normen voorhergebruik van asbesthoudendegrond opgenomen. In het landelijke inlerimbe~

leid is voor hergebruik een restconcenlratienorm va.n 100 mg/kg dsopgenomen. Ookhiervoorgeldtdat het een gewogen gehalte

betreft(toetswaarde:::: het gehalte aan serpentijnasbestvermeerderdmet10x het gehalteaan amfiboolasbest), Deze norm is

sinds 1 maart 2003 van kracht.

Herschikken binnen een geval van asbestverontreiniging mag ongeacht de concentratie, zolang dit maar niet tot risico's leidl en

het standstill-beginsel in acht wordt genomen,

mobiele verontreinigingen
Aangezien enkel sprake is van kleinschalige tot middelgrote mobiele gevallen van bodemverontreini
ging, is het meest doelmatig om deze gevallen robuust te saneren om zodoende de nazorg te minimali
sereno

Een minimale nazorg zorgt er voor dat de ontwikkeling van het gebied geen stagnatie oplevert. Voor
kleine gevallen is een robuuste aanpak in de meeste gevallen kosteneffectiever en voorkomt dit langdu
rige discussies met (toekomstige) gebruikers en een intensief traject van nazorg en beheer.

In andere gevallen kan het echter ook verantwoord zijn om een sobere en doelmatige aanpak te kie
zen. Bij de uitwerking van de saneringsmaatregelen zal hierbij een afweging moeten worden gemaakt.
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waterbodem
De sanering van de waterbodems richt zich enkel op de watergangen met klasse 3 en 4 slib. Het ver
wijderen van klasse 1 en 2 valt onder regulier onderhoudsbaggeren. Vanuit verspreidingsrisico's en ci
vieltechnisch oogpunt zal het over het algemeen gewenst zijn het slib uit de watergang te verwijderen.
Voor de verwerking van het vrijkomende slib zullen per geval de verwerkingsmogelijkheden beoordeeld
worden die varieren van afvoer naar een erkende verwerker tot toepassing op de bodem na rijping. In
voorkomende gevallen en dit milieutechnisch verantwoord is (bijv. geen verspreidingsrisico's) en ci
vieltechnische bezwaren zijn kan de waterbodemverontreiniging ook gesaneerd worden door middel
van het afdekken van de verontreiniging (isoleren).

De vaste waterbodem hoeft in principe niet verder te ontgraven worden, indien er een ophoging is
voorzien en de waterbodem onderdeel van de landbodem gaat uitmaken. Eventuele risico's worden
weggenomen door het aanbrengen van een leeflaag. Indien ontgraving toch noodzakelijk is, bijvoor
beeld vanuit projectmatige overwegingen, is de uitvoering gelijk aan de sanering van de landbodems.
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4. SANERINGSMAATREGELEN

4.1. Saneringsdoelstelling
De doelstelling voor de sanering is zodanig gekozen dat deze zowel binnen het huidig beleid van func
tiegericht en kosteneffectief sanering past als het toekomstig beleid waarbij sanering wordt uitgevoerd
op een natuurlijk moment, uitgezonderd de spoedeisende gevallen.

De doelstelling van de sanering van het Zeeburgereiland is: het wegnemen van onacceptabele risico's
voor het toekomstig gebruik.

Uitgaande van het huidig en toekomstig beleid zijn de risico's die zijn opgenomen in tabel 4.1. van be
lang voor de saneringsmaatregelen in relatie tot het toekomstig gebruik en de lokale bodemambities.

b"" Id1 BTabel 4. epa en e nsico's ,II alaemeen toekomstla gebruik
gebruik wanen kinder- moestuin landbouw natuur groen met overig bebouwing

met luin speelplaats natuur- groen, en infra

risico's waarden industrie

humaan + + + + -
ecoloaisch + + + + + +

landbouw - +

verspreidina + + + + + + + +

+ : risico bepalen in relatie tot overig fisico's

- ; risico van onderaeschikt belanq in relaHe tot overia risico's

Door de projectgroep NOBO (Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling) worden momenteel nieuwe
generieke normen (ook wellandelijke referenties) ontwikkeld voor de verschillende gebruiksvormen ter
vervanging van de hUidige BGW's, Daarnaast wordt de mogelijk gecreeerd voor gemeenten en water
schappen om lokale en regionale gebiedsgerichte waarden op te stellen en deze vast te leggen in een
zgn. 'bodembeheernota' en 'bodemkwaliteitskaarten'. De wijze waarop deze lokale bodemambities
kunnen worden bepaald, wordt momenteel ontwikkeld in een 'routeplanner bodemambities'. Voor het
Zeeburgereiland wordt aangesloten op deze nieuwe normen. Indien er besloten wordt geen lokale ge
biedsgerichte waarden vast te stellen, worden de generieke (Iandelijke) normen gehanteerd. Wanneer
er gesaneerd wordt voordat de nieuwe normen zijn vastgesteld wordt het huidige beleid gevolgd met
bijbehorende BGW's.

4.2. Technische maatregelen landbodem
De definitieve invulling van de saneringsmaatregelen wordt verder uitgewerkt in de uitvoeringsplannen.
In hoofdlijnen komen de saneringsmaatregelen voor de immobiele en mobiele verontreinigingen op het
volgende neer.

immobiele verontreinigingen
Voor de immobiele verontreinigingen (inclusief asbest) moeten de contactmogelijkheden worden uitge
sloten, zonder dat dit bij normaal gebruik van de bodem, gebruiksbeperkingen geeft voor de gebruikers.

Gelet op de voorgenomen ophoging zal dit in de praktijk neerkomen op het aanbrengen van een leef
laag waarvan de kwaliteit voldoet aan het beoogde gebruik. Op delen waar het noodzakelijk is (sterk)
verontreinigde grond te verwijderen, wordt de vrijkomende grond zoveel als mogelijk herschikt binnen
het geval waarbij het stand still-beginsel in acht moet worden genomen.

Wltleveen+Bos
ASD954·1 RaamSlInerlngsplan Zeeburgerelland Ie Amsterdam dellnitief 02 d.d. 20 maarl2006

17



De dikte en kwaliteit van de leeflaag voor de verschillende gebruiksvormen is opgenomen in tabel 4.2.
Het gebruik 'Iandbouw' is hierin niet opgenomen aangezien dit niet voor zal komen op het Zeeburger
eiland. Indien de huidige bodemkwaliteit voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het toekomstig
gebruik is het aanbrengen van een leeflaag uiteraard niet noodzakelijk.

I . . .b' Ih .. .Tbl42T h' hba e ec msc e esc r1lvmQ sanerlnQsmaalreQe en Immo Ie e veron remlQmQen
gebruik wonen klnder- moestuin natuur graen met overlg bebouwing

met tuin speelplaats natuur- groen, en infra

waarden industrie

minimale dikte 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 0,5-1 meter n.v.l.

leeflaaa

siqnaallaaq ia ia ia ia ia nee nee

kwaHteit BGW II BGWII BGWII maatwerk I maatwerk / BGW III BGW 1111
NOBO-norm3 NOSO-norm NOSO-norm NOSD-norm NOSO-norm NOSO-norm NOSO-norm

Voor aile gebruiksvormen wordt in principe de standaard leeflaagdikte zoals opgenomen in het AUB
gehanteerd. Indien wordt afgeweken van de leeflaagdikte dient dit te worden gemotiveerd in het uitvoe
ringsplan. Voor de kwaliteit van de leeflaag wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige BGW-normen,
die later worden vervangen door de nieuwe 'NOBO-normen'. Bij het huidig beleid zal voor het gebruik
'groen met natuurwaarden' per geval moeten worden beoordeeld welke huidige (BGW-)normen ge
schikt zijn, waarbij afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor BGW I, II of III.

Gezien de oorspronkelijke bodemopbouw van het Zeeburgereiland (voornamelijk klei/veen of zand met
bodemvreemde bijmengingen zoals puin) en de verwachte toepassing van zandig materiaal voor de
ophoging is er een duidelijk scheiding tussen de leeflaag en de restverontreiniging. Voor het grootste
deel van de saneringen is het aanbrengen van een signaleringslaag daarom niet strikt noodzakelijk.

In de volgende gevallen wordt een signaleringslaag niet noodzakelijk geacht:
de oorspronkelijk bodem voldoet reeds aan de gestelde (kwaliteits)eisen van de leeflaag;
de aan te brengen leeflaag heeft een dikte van minder dan 1 meter, maar bestaat uit een gesloten
verharding.

In de volgende gevallen wordt idealiter wei een signaleringslaag onder de leeflaag toegepast:
de aan te brengen leeflaag heeft een dikte van minder dan 1 meter en is niet voorzien van een ge
sloten verharding.

Een motivering voor het al dan niet toepassen van een signaleringslaag wordt opgenomen in de uitvoe
ringsplannen.

mobiele verontreinigingen
Ten aanzien van de mobiele verontreinigingen moet binnen een periode van 30 jaar een stabiele eind
situatie worden bereikt (minimaal trede 2 en 3). Wanneer een restverontreiniging in de ondergrond
achterblijft moet voor de nazorg kunnen worden volstaan met registratie. Om de nazorg- en beheerpe
riode beperkt te houden wordt voor Zeeburgereiland een periode van maximaal 10 jaar aangehouden
om de stabiele eindsituatie aan te tonen. Indien de monitoringfase langer duurt dan 5 jaar, vindt een
eerste ijkmoment na 5 jaar plaats.

Met de 'NOSO-norm' worden zQwel de landelijke generieke norm of lakale gebiedsgerichle waarden bedoeld
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Voor de aanpak van de mobiele verontreinigingen zijn de onder andere volgende saneringstechnieken
inzetbaar:

ontgraving;
pump & treat;
insitu-technieken, zoals:

in situ-extractie;
bodemluchtextractie;
persluchtinjectie;
stoominjectie/stoomstrippen;
biodegradatie;
chemische oxidatie.

In de uitvoeringsplannen zal de uiteindelijke saneringstechniek gekozen en gemotiveerd worden. De
uiteindelijke keuze wordt bepaald door factoren zoals kosten, beschikbare (realisatie)tijd, (technische)
haalbaarheid en belemmeringen, risico's, rendement etc.

4.3. Technische maatregelen waterbodem
Onafhankelijk van de aard van de verontreiniging (immobiel/mobiel) wordt het slib uit de waterbodems
verwijderd. Ais gevolg van de voorgenomen ophoging is het niet gewenst het ophoogmateriaal aan te
brengen zonder het slib te verwijderen, met het oog op verspreidingsrisico's en draagkracht. Sij het op
stellen van de uitvoeringsplannen wordt een afweging gemaakt of het vrijkomende slib:

na rijping in depot kan worden toegepast;
afgevoerd wordt naar een erkende verwerkingslocatie.

Toepassing van gerijpte klasse 3 en 4 vindt plaats op de landbodem in het kader van herschikken bin
nen het geval. Hierbij moet worden voldaan aan het stand still-beginsel.

Wanneer in de vaste bodem mobiele verontreinigingen achterblijven, wordt algewogen of aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn om onaanvaardbare risico's weg te nemen. In het geval van het achter
blijven van immobiele verontreinigingen wordt door middel van de ophoging een leeflaag aangebracht.
Hierbij gelden dezelfde eisen als beschreven in voorgaande paragraal.

In het geval bestaande watergangen (bijvoorbeeld langs de bestaande hoofdwegen) hun functie blijven
behouden in de toekomstige situatie wordt gesaneerd tot het achtergrondniveau van de omliggende
landbodem of klasse 0-1. In deze gevallen wordt de keuze gemotiveerd in het uitvoeringsplan.

4.4. Terugvalscenario
Indien tijdens de monitoringfase blijkt dat de saneringsdoelstelling niet behaald wordt, moeten corrige
rende maatregelen worden genomen. De invulling is alhankelijk van de aard en omvang van de situatie
en wordt in de uitvoeringsplannen per sanering beschreven. Actualisatie van het terugvalscenario vindt
plaats in het evaluatierapport en het nazorgplan. Mogelijk kan pas op het moment dat zich een ontoe
laatbare situatie zich voordoet invulling worden gegeven aan het terugvalscenario. De maatregelen
worden ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Op hooldlijnen zijn de volgende ongewenste situaties en terugvalscenario's denkbaar:
de leeflaag is onderbroken of onvoldoende dik -7 herstelleeflaag conform saneringsplan
ontoelaatbare verspreiding verontreiniging -7 uitbreiden meetnet

-7 aanleg interceptiesysteem
-7 opstarten grondwatersanering
-7 aanvullende ontgraving
-7 treffen van bouwkundige aanpassingen
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4.5. Procedures

inleiding
In hoofdlijnen kunnen bij de saneringen op het Zeeburgereiland zich de volgende situaties zich voor
doen:
1. sanering van de bekende gevallen van bodemverontreiniging;
2. 'witte vlekken' / onverwachte gevallen van bodemverontreiniging;
3. waterbodems;
4. sanering met afwijkende saneringsdoelstelling.

Indien als gevolg van een aanpassing van de stedenbouwkundige plannen een gesaneerd deel 'op de
schop wordt genomen', kan ook een van de hierboven genoemde procedures gevolgd worden. Bijvoor
beeld wanneer bij aanleg van een ondergrondse parkeergarage door de leeflaag en in de restverontrei
niging wordt gegraven (zie ook hoofdstuk 5).

sanering van de bekende gevallen van bodemverontreiniging
Voor de gevallen die in beeld zijn gebracht na het aanvullend bodemonderzoek (zie kader) is de veront
reinigingssituatie voorafgaand aan de sanering bekend.

De saneringsaanpak van deze gevallen wordt beschreven in de uitvoeringsplannen (zie ook hoofdstuk
6). De uitvoeringsplannen worden ter goedkeuring ingediend bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van
de gemeente Amsterdam (OMS). De OMS heet! een termijn van vier weken van beoordeling en goed
keuring van de uitvoeringsplannen. Sij goedkeuring wordt door OMS een goedkeuringsbrief verzonden
aan de initiatiefnemer en kan worden aangevangen met de sanering. In de goedkeuringsbrief kunnen
eventueel aanvullende eisen en/of voorwaarden worden gesteld.

Het saneringsresultaat wordt per uitvoeringsplan conform de gebruikelijk richtlijnen vastgelegd in een
evaluatierapport. Het evaluatierapport wordt ter goedkeuring ingediend en bij goedkeuring beschikt.

waterbodems
De sanering van de waterbodems wordt eveneens uitgewerkt in uitvoeringsplannen. De uitvoerings
plannen voor de sanering van waterbodems worden ter goedkeuring ingediend bij de provincie Noord
Holland. De provincie heet! een termijn van vier tot zes weken van beoordeling en goedkeuring van de
uitvoeringsplannen. De provincie hanteert een andere werkwijze dan de OMS. Op de uitvoeringsplan
nen wordt een beschikking genomen door de provincie waarbij de verkorte procedure wordt doorlopen.
Dit houdt in dat er niet opnieuw sprake is van een inspraakprocedure, aangezien deze reeds is doorlo
pen bij de procedure voor het raamsaneringsplan. Wei is het mogelijk bezwaar aan te tekenen, zonder
dat hier een schorsende werking van uit gaat. Zodra de beschikking is op het uitvoeringsplan is geno
men is deze terstond van kracht.
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witte vlekken I onverwachte gevallen van bodemverontreiniging
Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering onverwachts een onbekende bodemverontreiniging aan het
licht komI. Wanneer zich dit voordoet, wordt dit beschouwd als een afwijking en wordt dit gemeld bij het
bevoegd gezag. In overleg met het bevoegd gezag worden vervolgacties bepaald.

Hierbij zijn de volgende mogelijkheden denkbaar.
1. melden atwijking bij bevoegd gezag;
2. bepalen omvang verontreiniging door middel van bodemonderzoek conform richtlijnen;
3. bepalen saneringsaanpak;
4a. indien aanpak aansluit op een goedgekeurd uitvoeringsplan kan na instemming bevoegd gezag

sanering worden uitgevoerd;
4b. indien aanpak niet past binnen een goedgekeurd uitvoeringsplan nieuwe uitvoeringsplan opstellen

en procedure doorlopen.

Van belang is dat de ontwikkeling zo min mogelijk vertraging oploopt in dergelijke situaties. Hiervoor
moet eerst inzicht zijn wat de omvang is van de verontreiniging. Vervolgens kan worden beoordeeld of
de sanering kan worden uitgevoerd onder de lopende sanering of dat een nieuwe procedure noodzake
lijk is. Dit laatste dient zo veel als mogelijk worden voorkomen. Wanneer wordt gesaneerd conform de
doelstelling van het raamsaneringsplan zal een nieuwe procedure niet noodzakelijk zijn.

sanering met afwijkende saneringsdoelstelling
Hoewel het niet waarschijnlijk en wenselijk is, kan het voorkomen dat wordt gekozen voor een afwij
kende saneringsdoelstelling. Indien deze saneringsdoelstelling strenger is, vormt dit geen probleem en
kan een van de bovenstaande procedures worden gevolgd.

In het geval een ruimere saneringsdoelstelling wordt gekozen, is het noodzakelijk de gebruikelijke pro
cedure van een saneringsplan door te lopen. Dit heeft als gevolg dat een nieuwe beschikking moet
worden aangevraagd. Aangezien in dergelijke situaties wordt afgeweken van de standaardaanpak,
moet conform het beleid van Amsterdam de saneringsdoelstelling en aanpak voldoende gemotiveerd
en onderbouwd worden.

4.6. Beschikkingen, vergunningen en meldingen
Afhankelijk van de situatie dienen voorafgaand aan de sanering enkele vergunningen en beschikkingen
te worden aangevraagd en/of meldingen verricht. In tabel 4.3. is een overzicht opgenomen van rele
vante vergunningen en meldingen. Per situatie zal beoordeeld moeten worden welke van toepassing
zijn. Daarnaast moet worden nagegaan of er andere vergunningen en meldingen moet worden aange
vraagd/verricht.

Tabel 4.3. Relevante meldin~en, ver~unnin~en en beschikkin~en (niet Iimitaliefl
beschikking / vergunning I melding bevoegd gezag I instantie indicatie melding door

I proceduretiid

raamsaneringsplan

melding art. 28 Wbb, goedkeuring raam- Dienst Milieu en Bouwtoezicht 15 weken Ontwikkelingsbedrijl Ge-
sanerinqsplan en Provincie Noord-Holland meente Amsterdam

ultvoeringsplan (UP)

melding uitvoeringsplan Dienst Milieu en Bouwtoezicht 4 weken initiatiefnemerJadviseur

i.n.v.landbodemsanerinq

melding uitvoeringsplan Provincie Noord-Holland 4 - 6 weken initiatiefnemer/adviseur
i.Q,v. waterbodemsanerinq

melden start sanering Dienst Milieu en Bouwtoezicht 1 week iniliatiefnemer/adviseur

Provincie Noord-Holland
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h"bId"b 143 R 1vervola ta e e evante me maen, veraunmnaen en esc Ikkinaen
beschikking I vergunning I melding bevoegd gezag / instantie indicatie melding door

algemeen: te bepalen per UP

araafmeldina IKLlC) KLiC 3 werkdaaen aannemer
loestemmingen in het kader van de al- Stadsdeel Zeeburg 8 weken aannemer
aemene olaalselilke verordenina (APV)l

sanerinu ullderowndse tanks Dienst Milieu ell Buuwtue,dchl vuoral rnelden aannemer

oobreekverqunnino StadsdeelZeeburq 3-8 weken initiatiefnemer/adviseur

objectvergunning/precarlovergunning Stadsdeel Zeeburg 8 weken aannemer

I.b.v. inoebruikname openbaar aebied

KEUR-veraunnina waterschap 26 weken initiatiefnemer/adviseur

WBR-veraunnina Riikswaterstaat 8-26 weken initiatiefnemer/adviseur

ontarondinasveraunnina Provincie Noord-Holland 26 weken inltiatiefnemer/adviseur

grond/waterbodem: te bepalen per UP

aanvragen afvalstreomnummer eindverwerker I acceptant grand enkele dagen - 2 ontdoener

reinlgbaarheidsverklaring grond SenterNovem/Bodem+ 4 weken entdoener/adviseur/acceptant

ontgrondingsvergunning Provincie Noord-Holland 26 weken iniliatiefnemer/adviseur

melding sanering ondergrondse tanks Dienst Milieu en Bouwtoezicllt vooraf melden ontdoener

melding/vergunning Wet Milieubeheer Dienst Milieu en Bouwtoezicht 4-26 weken initiatiefnemen/advlseur

{biiv. voor ooslao orand I slib in denoO

ontheffing/vergunning demping sloten Waternet 14 weken initiatiefnemer/adviseur

grondwater te bepalen per UP

aansluiting op het riool Waternet 3-6 weken iniliatiefnemer/adviseur

aansluiting op het riool Stadsdeel Zeeburg 6 weken initlatiefnemer/adviseur

lozingenbesluit WVO bodemsanering en Waternet 6 weken initiatiefnemer/adviseur

proefbronnering

lozingsvergunning veer lozing bema- waterschap/Rijkswaterstaat 26 weken initiatiefnemer/adviseur

lingswater op oppervlaktewater (WVO)

melding i.h.k.v. Grondwaterwet provincie Noord-Holland 2 weken initiatiefnemer/adviseur

vergunning i.h.k.v. Grondwaterwet provincie Noord-Holland 26 weken lniliatiefnemer/adviseur

WM-vergunning voor het oprichten van Stadsdeel Zeeburg 26 weken initiatiefnemer/adviseur

een GWZI

bouwvergunning of melding in kader Stadsdeel Zeeburg 6-12 weken initiatiefnemer/adviseur

80uwbesluit voor oprichting GWZI

relevante specifieke (Amsterdamse) regelingen

melding Besluit Uniforme Saneringen Dienst Milieu en Bouwtoezicht 15 weken initiatiefnemer/adviseur

evaluatieverslag bodemsanering

beschikking op evaluatieverslag (bij sa- Dienst Milieu en Bouwtoezicht binnen 8 weken initiatiefnemer/adviseur

-ering van landbodem)

beschikking op evaluatieverslag (bij sa- provincie Noord-Holland binnen 8 weken lnltiatiefnemer/adviseur

nering van waterbodem)

nazorg- en beheerplan

beschlkking op nazorg- en beheerplan Dienst Milieu en Bouwtoezicht 15 weken initiatiefnemer/adviseur

bij sanering van landbodem)

beschikking op nazorg- en beheerplan provincie Noord-Holland 15 weken initiatiefnemer/adviseur

(bij sanering van waterbodem)

,
bijvoorbeeld: aansluiting op riolering, verkeerstechnische maatregelen, transportroutes etc.
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toelichting

Een (nlet) reinigbaarheidsverklarlng is slechts nag in een beperkt aantal gevallen zinval; bij het starten van baggerspecie op

stortplaalsen, niet zijnde specifieke baggerstartpJaatsen en wanneer twijfel bestaat over de reinigbaarheid van een partij.

Voar de afvaer van partijen grond moet via de acceptant van de grand een afvalstroamnummer worden aangevraagd bij de te

ontvangen pravincie.

Uitgangspunt voor de uitvoeringsplannen is dat bovengrondse delen van opstallen gesloopt worden
voor aanvang van sanering, evenals het kappen van bomen.

4.7. Globale planning
In het ontwikkelingsplan (ref. 1) is een globale planning en fasering opgenomen. De haalbaarheid hier
van is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het beschikbaar krijgen van in gebruik zijnde terrei
nen. Op basis de bijgestelde globale planning (zie bijlage V) is een globale planning voor de sanering
opgesteld, welke afhankelijk is van de voortgang van de planontwikkeling.

Circa een jaar voor de start van het bouwrijp maken, wordt aangevangen met de voorbereidingsfase
van de sanering (uitvoeren aanvullend onderzoek). De uitvoering van de saneringen begint tegelijkertijd
met de start van het bouwrijp maken of enige tijd daarvoor. Voor de intensieve fase van de sanering is
globaal een periode van een jaar aangehouden, gevolgd door de monitoringfase.

Voor het eerste deelgebied RI-OostlBedrijvenstrook zal gezien de verwachte planning de beschikbare
periode iets korter zijn. Belangrijk is dat het grootste gedeelte van de intensieve fase van de sanering
(onder andere grondverzet) voorafgaand aan de start van de bouw zijn afgerond.

De benodigde voorbereidingstijd word! voor een belangrijk deel bepaald door de benodigde procedu
retermijn van vergunningen. Voorafgaand aan de voorbereidingsfase is het van belang te inventarise
ren of langlopende procedures worden verwacht.

T b 144 GI b 1a e 0 a e planmnQ
start voorbereiding start uitvoering start bouwriJp start bauw einde

deelgebied sanering sanering maken monitoringfase

sanerina

RI-OosVBedrijvenstraak medio 2006 media 2006fbeqin 2007 media 2006 eind 2008 2012-2017

Oostount media 2006 beain 2007 beain 2007 bealn 2011 2013-2018

Sluisbuurt eind 2007 beain 2009 beqin 2009 beqin 2013 2014-2019

Baalbuurt-Oast beain 2011 media 2012 media 2012 media 2017 2017-2022

Baaibuurt-West beain 2011 medio 2012 media 2012 media 2017 2017-2022

4.8. Communicatie en informatievoorziening belanghebbenden
Informatievoorziening van belanghebbenden vindt in eerste instantie plaats tijdens de terinzagelegging
van het raamsaneringsplan Zeeburgereiland; een en ander in het kader van artikel 28 van de Wet Bo
dembescherming. Belanghebbenden worden op het ter inzage liggen van de stukken geattendeerd via
advertenties in een huis aan huis weekblad door het bevoegd gezag.

Voorafgaand aan de uitvoering van saneringen wordt vervolgens per fase bepaaid welke belangheb
benden ge"informeerd dienen te worden. De communicatie richting belanghebbenden en omwonenden
met betrekking tot de uitvoering wordt in eerste instantie ge"initieerd door de initiatiefnemer van de sa
nering. Indien noodzakelijk worden door de betrokkenen diverse media (persberichten, nieuwsbrieven,
websites, bewonersavonden e.d.) gebruikt om de omgeving te informeren.
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4.9. Milieukundige begeleiding
De saneringen worden uitgevoerd onder begeleiding van een miiieukundig begeleider. De milieukundi
ge begeleiding wordt uitgevoerd conform de SIKB BRL 6000.

Voor een beschrijving van de taken, eindbemonstering en vastlegging saneringsresultaat (evaluatiever
slag) wordt verwezen naar de SIKB BRL6000 en bijbehorende VKB-protocollen 6001 (Iandbodem met
conventionele technieken), 6002 (Iandbodem met in situ technieken) en 6003 (waterbodemsanering).

evaluatierapport
In de meest gevallen is het vanuit praktisch oogpunt wenselijk om een separaat evaluatieverslag op te
stellen voor de landbodemsanering en waterbodemsanering. Het voornemen om aparte evaluatiever
slagen op te stellen wordt opgenomen in het uitvoeringsplan.

Per uitvoeringsplan wordt na afronding van de sanering een evaluatierapport opgesteld en ter goedkeu
ring ingedlend. De evaluatierapporten worden binnen zes weken na beeindiging van de uitvoering in
gediend.
Evaluatierapporten van landbodemsaneringen wordt ingediend bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Bij
de provincie Noord-Holland worden de evaluatierapporten van de waterbodemsaneringen ingediend.

De maximale proceduretijd voor goedkeuring van het evaluatieverslag door het bevoegd gezag be
draagt 8 weken. Bij goedkeuring van het evaluatieverslag wordt hierop een beschikking genomen.
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5. NAZORG EN BEHEER

5.1. Inleiding
De verontreinigingen op het Zeeburgereiland worden functiegericht gesaneerd. Functioneel saneren
heeft als voordeel dat de bodemsaneringskosten beperkt blijven. Wei vereist deze aanpak, vanwege de
aanwezigheid van de restverontreiniging die in de bodem achterblijft aandacht, voor 'nazorg en beheer'.

Het doel van de functionele sanering is het wegnemen van onacceptabele risico's die het toekomstig
gebruik belemmeren. Voor de immobiele verontreinigingen wordt dit gerealiseerd door het aanbrengen
van een leeflaag. Voor de mobiele verontreinigingen zal een stabiele eindsituatie bereikt moeten wor
den.

Nadat de stabiele eindsituatie is aangetoond, wordt de sanering als afgerond beschouwd. Voor de
achtergebleven restverontreinigingen en aangebrachte sanerende voorzieningen zijn vervolgens na
zorg en beheer noodzakelijk. Aangezien is gekozen voor sanering volgens de standaard aanpak zoals
vastgelegd in het AUB kan nazorg en beheer beperkt blijven tot registratie van de restverontreinigingen
en beheer van de sanerende maatregelen. De registratie vindt plaats op basis van het nazorgplan.

hel nazorgplan
In het nazorgplan worden aile relevante nazorgaspecten beschreven. Het doel van het nazorgplan is
het op eenduidige wijze vastleggen van aile zaken met betrekking tot nazorg en toekomstige terreinge
bruik. Het nazorgplan is opgebouwd uit een technisch, organisatorisch en financieel deal.

In het technische deel van het nazorgplan worden de nazorgelementen op perceelsniveau beschreven,
waaronder:

de aangebrachte voorzieningen;
de situatie bij oplevering/overdracht;
de gebruiksbeperkingen;
de verplichtingen om de voorzieningen in stand te houden.

Het technisch deel moet altijd inzichtelijk zijn voor het bevoegd gezag Wbb en belanghebbenden (eige
naren/gebruikers) .

In het organisatorische en financiele deel worden de afspraken en overeenkomsten vastgelegd. Dit be
treft bijvoorbeeld de juridische contractstukken, de eigendomssituatie en de diverse Wbb
beschikkingen.

Bij voorkeur wordt het nazorgplan gelijktijdig met het evaluatieverslag ingediend bij het bevoegd gezag.
Op deze wijze wordt gelijktijdig goedkeuring aangevraagd op de uitgevoerde actieve sanering en de in
richting van de nazorg.

5.2. Technische aspeclen loekomslig lerreingebruik
Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven, worden in het nazorgplan onder meer de volgende ele
menten beschreven: de aangebrachte voorzieningen, de situatie bij oplevering/overdracht, de ge
bruiksbeperkingen en de verplichtingen om de voorzieningen in stand te houden.

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen invulling gegeven aan de gebruiksbeperkingen en verplichtingen
am de gesaneerde situatie in stand te houden. Een actualisatie vindt plaats voorafgaand aan de uitvoe
ring van de sanering (bijv. in de uitvoeringsplannen) en de definitieve invulling vindt plaats na uitvoering
van de sanering in het nazorgplan.

gebruiksbeperkingen en verplichlingen
In tabel 5.1. zijn de gebruiksbeperkingen en verplichtingen opgenomen die op dit moment onderkend
zijn om de gesaneerde situatie in stand te houden.
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2. registratie De aanwezigheid van restverontreiniglng

toepassing zijnde gebruiksbeperklngen d

.• ..._~ ......._., . legd. .•.

3. gebruiksbeperkingen Gebruiksbeperkingen dienen het in stand

gen te waarborgen. De gebrulksbeperking

~. ........ king Wbb vastgeleg.d .§!n zijn bindend.

4. nazorgplan Het nazorgplan wordt opgesteld door de in
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toelichting op de tabel

algemeen (punt 2): Registratie

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de registraHe van de eindsituatie met de restverontreiniging en de gebruiksbeperkingen. Enerzijds

za! de informatie over de sanering worden opgenomen in het bodeminformatiesysteem (B1S) en anderzijds worden geregistreerd bij het

Kadaster. Vanwege een op handen zijnde herziening van de Wet bodembescherming4 wordt onder andere de nazorgregeling aangepast.

De oude regeling word! te beperkt bevonden am een goede nazorg op lange termijn zeker te stellen. In artikel 55 van de Wbb wordt voor

geschreven dat beschikkingen op het saneringsplan, het evaluatierapport en het nazorgplan aan het kadaster worden toegezonden. De

aantekening in het kadasler kon voorheen aileen worden verwijderd na uitvoering van de sanering en wanneer er geen bevelen of sane·

ringsverplichtingen meer aan het perceel verbonden zijn. Na de herziening van de Wbb krijgt de aantekening een andere functie. Omdat

er functioneel gesaneerd wordt dient het kadaster als een bron van informatie over de in de bodem aanwezige verontreiniging en hetgeen

daarover beschikt is. ..... .~ .._.. ..._ _ .. ... ~....__. ._...~, .~~.

5.3. Organisatorische aspecten

nazorgverplichlingen
Na afronding van de sanering draagt het bevoegd gezag zorg voor de registratie op basis van het be
schikte raamsaneringsplan, de evaluatierapporten, het nazorgplan en de op deze documenten geno
men beschikkingen.

Bij uitgifte in erfpacht worden eventuele gebruiksbeperkingen voor de erfpachter in een juridisch bin
dend document vastgelegd. De verantwoordelijk voor de instandhouding van de leef
laag/monitoringvoorzieningen blijft bij de eigenaar/erfverpachter.

Bij grond die eigendom van de gemeente is en eventueel in erfpacht wordt uitgegeven blijft de ge
meente verantwoordelijk voor nazorg en beheer van saneringsmaatregelen en monitoring (w.o. vast
stellen van de stabiele eindsituatie). In het geval dat de grond volle eigendom van een andere partij dan
de gemeente is, blijft de initiatiefnemer van de sanering in principe verantwoordelijk voor nazorg en be
heer van de saneringsmaatregelen en monitoring.

In het juridisch bindend document wordt het tijdstip opgenomen waarop de verantwoordelijkheid van de
gebruiksbeperkingen en nazorgverplichtingen worden overgedragen.

Indien na de sanering additionele verontreiniging optreedt wordt dit gezien als een nieuw geval van bo
demverontreiniging, waarvoor de veroorzaker publiekrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld op
grond van artikel 13 van de Wbb.

Het bevoegd gezag toetst bij het beoordelen van ingediende vergunningaanvragen en meldingen of de
initiatiefnemer bij de realisatie en instandhouding van de aangevraagde activiteit voldoende rekening
houdt met de aanwezigheid van de aanwezige restverontreiniging en de noodzaak om de sanerende
voorzieningen in stand te houden of te herstellen.

In tabel 5.2. is een overzicht gegeven van de direct betrokken bij de nazorg. De gemeente heeft hierbij
vanuit de verschillende diensten diverse rollen, waaronder als bevoegd gezag, eigenaar/gebruiker of
initiatiefnemer. Daarnaast kunnen ook private partijen (projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties)
initiatiefnemer zijn van saneringen.

4 Zie Memorie van Toelichting bij welsvoorstel wijziging Wbb, 27 maart 2002 {concept}.
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dbOOb ho ht tTbl520a e verzlC ac oren en III e oren e ro
betrokkenen omschriivina rol

private partijen initlatiefnemer sanering opdrachtgever opstellen nazorgplan

organiseren en coordineren van nazorg en beheelVerplich-

tinaen

Gemeente Amsterdam iniliatiefnemer sanering opdrachtgever opstellen nazorgplan

organiseren en coordineren van nazorg en beheerverplich-

tinaen

bevoegd gezag jnitieren van de registralie

beoordeling / handhaving Wet bodembescherming

nazorgorganisatie afhankelijk van (contractue/e) afspraken met initiatiefnemer

lootioneell

belanghebbende / Perceeleigenaren, ertpachters of in stand houden leeflaag, funderingen, terreinverhardingen

eripachters I aebruikers en monitorinavQorzieninaen

perceeleigenaren gemeente Amsterdam bevoegd gezag op diverse beleidsterrein, waaronder afge-

yen bouwveraunnina, milieuveraunnina en rioolbeheer

andere bevoegd gezagen onder meer provincie (grondwaterwet), waterschap en
hooaheemraadschap (peilbeheer)

omwonenden informerend

belanaenvereniqina(en) informerend

5.4. FinanciiHe aspecten
Na het opstellen van het nazorgplan en de registratie bestaan geen kosten meer die samenhangen met
de aanwezigheid van de restverontreiniging of het instandhouden en herstellen van sanerende voorzie
ningen. Eventuele werkzaamheden en kosten die voortvloeien uit initiatieven van eigenaren en/of ge
bruikers zijn voor rekening van de betreffende terreineigenaren en/of initiatiefnemers.

Zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld omdat er nog geen stabiele eindsitu
atie is bereikt) is de saneerder verantwoordelijk voor de financiele verplichting die samenhangen met
de monitoring en eventueel terugvalscenario. De initiatiefnemer van de saneerder kan deze verplichtin
gen overdragen mits de contractueel wordt vastgelegd.
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6. UITVOERINGSPLANNEN

In de voorgaande hoofdstukken is het begrip uitvoeringsplannen al meerdere malen aan bod gekomen.
In hoofdstuk 4 is beschreven in welke gevallen een uitvoeringsplan wordt opgesteld en welke procedu
re daarbij gevolgd word!.

Het uitvoeringsplan is bedoeld om bij een concrete uitvoering van bodemsanering de aanpak van de
gevallen van bodemverontreiniging te beschrijven. Hierbij dient het raamsaneringsplan als kader waar
binnen het uitvoeringsplan moet worden opgesteld.

In het uitvoeringsplan moet minimaal de volgende zaken worden beschreven:
algemene gegevens:

locatie en kadastrale gegevens;
NAW opdrachtgever en eigenaar;
aanleiding en doeI;

verontreinigingsgegevens:
beschrijving verontreinigingssituatie;
spoedeisendheid;

saneringsmaatregelen:
aanpak grondverontreiniging, grondwaterverontreiniging en/of waterbodemverontreiniging;
monitoringfase (aantonen stabiele eindsituatie);
grondbalans;

veiligheids- en gezondheidsaspecten:
T- en F-klassen;
hinder en overlast;

nazorg en beheer:
beschrijving restverontreinigingen en gebruiksbeperkingen;
vastleggen verantwoordelijkheden;
terugvalscenario;

organisatorische aspecten:
betrokkenen (opdrachtgever, aannemer, milieukundig begeleider);
vergunningen en meldingen;
kosten.
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Legenda

I
= verontreiniging wei in rapport te vinden, locatie onduidelijk zodoende niet in de tekening opgenomen

______ = locatie verontreiniging bekend, maar niet in rapport terug te vinden
______ = locatie is nader onderzocht

[m-mv)
>1
>T
>5

max. gehalte

ernstig
urgent

min.olie
As
Pb
Cu
Ni
Zn
PAK
VAK I aromaten
B
X
Ni

meter minus maaiveld
omvang verontreiniging boven de interventiewaarde
omvang verontreiniging boven de tussenwaarde
omvang verontreiniging boven de streefwaarde

maximaal gemeten gehalte tijdens onderzoek in mglkg ds (voor grond) en ~gll (voor grondwater)

verontreiniging betreft weVgeen geval van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming
geval van bodemverontreiniging is beoordeeld als urgent-

• De term 'urgent' is inmiddels verouderd als gevolg van de wijziging van de Wet Bodembescherming.
Deze term wordt vervangen door 'spoedeisende sanering'.
Naar verwachting geldt dat indien in de oude situatie een geval urgent en vall in categorie 1
(start sanering 1·4 jaar) dat er in de nieuwe siluatie sprake is van een spoedeisende sanering.

minerale olie
arseen
lood
koper
nikkel
zink
polycyclische aromatische koolwaterstoffen
vluchlige aromatische koolwaterstoffen
benzeen
xylenen
naflaleen
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BIJLAGE V Globale planning ontwikkeling Zeeburgereiland

Wltteveen+Bos
ASD954-1 Raamsanerlngsplan Zeeburgerelland le Amsterdam definlUef 02 d.d. 20 maart 2006
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BIJLAGE VII Kadastrale gegevens Zeeburgereiland

Witleveen+Bos
ASD954-1 Raamsaneringsplan Zeeburgerelland Ie Amsterdam definlllef 02 d.d. 20 maart 2006



Kadastrale gemeente Amsterdam secUe A



Kadastraal bericht object pagina I van I

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastraie registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 6968
Z YDI< AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:19:41

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

M'lSTERD/\M A A 6968
Grootte: 1 ha 68 a 28 ca
C06rdinaten: 125726-487053
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie: Z YDK
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 26-11-1985

Aantel<ening I<adastraal object
KWALlTATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VmI<EER EN WATER5TAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

A",lSTERDAM A A 6968
Neg iliet (vefinedig) verwer!<te lbrollu!ocumeU1ltei'J:

419397/184 d.d. 16-1-2006
45872/33 ,\",lR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REI<TIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadasler.nllobjprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

Kadastll"aa! bell"icl1l1l: object

pagina 1 van 1

Dienst voor het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM lk.adlastcr
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7236

18-1-2006

19-1-2006
16:20:06

I(adastraal object
J<adastrale aanduiding:

AiV1STERDAiVl A A 7236
Grootte: 9 a 55 ca
Coordlnaten: 125794-486884
Omschrijving I<adastraal object:

TERREIN (NATUUR)
J<oopsom: € 34.034
Oorspronl<elijl<e I<oopsom Is NLG 75.000
Ontstaan op: 5-11-1985

Jaar: 1996

Gerechtigde
EIGENDOM
Mevrouw CATI-lARINA MARIA I-lEl;iV1SKERK
Rlngdijl< Boven Polder 23 B
1188 we AMSTELVEEN
Geboren op: 26-4-1964
Geboren te: PURMERLAND
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde blj andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 13434/ 46
Eerst genoemde object in brondocument:

AiV1STERDAM A A 7236

Aantel<ening recht
BURGERLIJJ<E STAAT GEHUWD
Betrol<l<en persoon:
De heer MARTIEN VELDHUISEN
Rlngdijl< Boven Polder 23 B
1188 we AMSTELVEEN
Geboren op: 23-10-1962
Geboren te: AMSTERDAM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA 505/ 11003 ASD

Einde overzicht

d.d. 18-4-1996

d.d. 4-5-2005

De Dienst voor het I<adaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artil<eI 2 lid 1 juncto artil<el 6 lid 3 van de Databanl<enwet.

https://kadaster-on-linc.kadaster.nllobjprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

lKadiastlraai Ibericlht object

pagina 1 van 1

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lr..adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met ultzondering van de gegevens inzake
hypotheken en besiagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7258
Zuider IJdijk 24 1095 KN AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:20:27

Kadastraal object
Kadastraie aanduiding:

AiV]STERDAiVl A 1\ 7258

Grootte: 5 a 80 ca
Coordinaten: 125797-486845
Omschrijving kadastraal object:

WON EN

Locatie: Zuider IJdijk 24
1095 KN AMSTERDAM

Koopsom: € 65.798
Oorspronkelijke koopsom Is NLG 145.000
Ontstaan op: 5-11-1985

Jaar: 1996

Gerechtigde
EIGENDOM
Mevrouw CATl-IARINA MARIA HEEMSl<ERI<
Ringdijk Boven Polder 23 B
1188 WC AMSTELVEEN
Geboren op: 26-4-1964
Geboren te: PURMERLAND
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 13434/ 45
Eerst genoemde object in brondocument:

AiYlSTERDM/j A A 7258

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer MARTIEN VELDHUISEN
Ringdijk Boven Polder 23 B
1188 we AMSTELVEEN
Geboren op: 23-10-1962
Geboren te: AMSTERDAM
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA 505/ 11003 ASD

Einde overzicht

d.d. 18-4-1996

d.d. 4-5-2005

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

hltps :llkadaster-on-line.kaclasler, nil0 bj prod,asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

KClIdClisttll"ClIa~ bell"Dcht object

pagina I van 2

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lh.adasteil"
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7318
Z YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:22:22

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAl'l A A 7318
Grootte: 1 a 25 ca
Coordinaten: 125660-487861
Omschrijving kadastraal object:

ERF - TUlN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDK
AMSTERDAM

Jaar: 1989
27-7-1987

AMSTERDAM A A 7305 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)

Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postad res: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7305
Nog illet (voiDedig) verwerkte broildocumeiltem

419397/184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFlKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REI<TIFlKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMlNG OPGESCHORT
418694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFlKATlE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
1/2 ERFPACHT

De heer GERRlT SCHOONE
Zuider lJdijk 39
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 23-11-1951

https://kadaster-on-line.kadaster.nl!0 bjprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

Geboren te: OOSTZAAN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

pagina 2 van 2

Recht ontleend aan: 4 9323/ 24
Eerst genoemde object in brondocument:

ArijSTERDJ\i\1 J.\ PI 7318

d.d. 27-11-1989

Einddatum: 30-12-2046

Aantekening recht
BURGERLlJKE STAAT ONBEI<END
Ontleend aan: BSA 506/ 10002 ASD d.d. 3-6-2005

EINDDATUM RECHT
Einddatum:
Ontleend aan:

30-12-2046
49828/ 24 d.d. 27-11-1989

Gerechtigde
1/2 ERFPACHT

Mevrouw f'l.o.RIA CHRISTINA VAN DER LIET
ZUlder IJdijk 39
1095 I<P AMSTERDAM
Geboren op: 28-4-1958
Geboren te: ROTTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 4 9828/ 24
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7318

Einddatum: 30-12-2046

Aantekening recht
BURGERLlJI<E STAAT ONBEI<END
Ontleend aan: BSA 506/ 3008 ASD

d.d. 27-11-1989

d.d. 30-5-2005

EINDDATUM RECHT
Einddatum:
Ontleend aan:

Einde overzicht

30-12-2046
49828/ 24 d.d. 27-11-1989

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

hUps://kadaster-on-Iine.kadaster.nll0 bjprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

KadastlJ"aal lbelJ"iclht object

pagina 1 van 2

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l!l.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7319
Zuider lJdijk 39 1095 I<P AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:22:44

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

ANSTERDAf'l A A 7319

Grootte: 3 a 91 ca
Coord inaten: 125649-487864
Omschrijving kadastraal object:

WONEN

Locatie: Zuider IJdijk 39
1095 I<P AMSTERDAM

I<oopsom: € 62.168
Oorspronkelijke koopsom is NLG 137.000
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 27-7-1987

Jaar: 1989

Ontstaan uit: AMSTERDAM A A 6831
AMSTERDAM A A 7305 gedeeltelijk

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

De heer GERRlT SCHOONE
Zuider lJdijk 39
1095 I<P AMSTERDAM
Geboren op: 23-11-1951
Geboren te: OOSTZAAN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 49828/ 24
Eerst genoemde object in brondocument:

ANSTERDAN A A 7319

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT ONBEI<END
Ontleend aan: BSA 506/ 10002 ASD

d.d. 27-11-1989

d.d. 3-6-2005

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw MARIA CHRISTINA VAN DER LIET
ZUlder lJdijk 39
1095 I<P AMSTERDAM
Geboren op: 28-4-1958
Geboren te: ROTTERDAM
(Gerechtigde Is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens ziJn conform GBA)

https:llkadaster-on-line.kadastcr.nl/objprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

Recht ontleend aan: 4 9828/ 2'·)
Eerst genoemde object in brondocument:

!\~/1STEgDi\M j).. .fJ... 7319

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/ 3008 ASD

]:inde overzicht

d.d. 27-11-1989

d.d. 30-5-2005

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https:l/kadaster-on-line.kadaster.n1/objprod.asp 19-01-2006



Kadastraa1 bericht object

Kadasitraa! lbiericht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ft..adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7320
Z YDI< AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:21:23

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAfVl !-\ 1\ 7320

Grootte: 54 ca
Coordinaten: 125658-487843
Omschrijving kadastraal object:

ERF - TUIN

Locatie: Z YDI<
AMSTERDAM

I<oopsom: € 380.000
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 27-7-1987

Jaar: 2.005

Ontstaan uit: AMSTERDAM A A 7305 gedeeltelijk

Gerechtigde
ERFPACHT
Mevrouw MARION DIANA SPRENGER
Zuider IJdijk 37
1095 I<P AMSTERDAM
Postadres: Vlielandstraat 48

1506 ZI< ZAANDAM
Geboren op: 29-3-1948
Geboren te: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 419151/ 19
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7320
Einddatum: 31-12-2.046

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer CURTIS ERWIN FABEL
Zuider IJdijk 37
1095 I<P AMSTERDAM
Geboren op: 8-7-1946
Geboren te: WHEATON
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA 505/ 11002 ASD

EINDDATUM RECHT
Einddatum: 31-12-2046
Ontleend aan: 48546/ 61

https://kadaster-on-linc.kadaster.nllobjprod.asp

d.d. 2-3-2005

d.d. 4-5-2005

d.d. 2.2-12-1986

19-01-2006



Kadastraal bericht object

EINDDATUM RECHT
Einddatum: 31-12-2046
Ontleend aan: 4 19151( '.9 d.d. 2-3-2005

pagina 2 van 2

Gerechtigde
IEIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE STAAT (VER:CEER EN WATERSTAAT)

Schipholweg 11 A
2316 XB LElDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LElDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AI4STERDAM A A 7305

Nog ~liet (volnedlug) verwerkte bmm:JocMmen~em

4 19397( 184 d.d. 16-1-2006
4 5872( 33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTlFlI<ATIE VERZOCHT
4 18452( 26 d.d. 23-9-2002
REKTlFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694( 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATlE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTlFIKATlE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor ais
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

hltps://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

Kadlastraal bericht object

pagina 1 van 2

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7322

18-1-2006

19-1-2006
16:21:42

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

A~lSTERDAM A ,0. 7322
Grootte: 42 ca
Coordinaten: 125657-487833
Omschrijving kadastraal object:

ERF - TUIN
Koopsom: € 158.823
Oorspronkelijke koopsom is NLG 350.000
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 27-7-1987

Jaar: 1996

Ontstaan uit: AMSTERDAM A A 7305 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM BElAST MET ERFPACHT
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAATj
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDM~A A 7305
Nog nfiet (volledug) verwerkte brom!OC!lmeil~eBl:

419397/184 d.d.16-1-2006
45872/ 33 AiVlR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
1/2 ERFPACHT

De heel' ~lENNO SIMON
Zulder IJdijk 35
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 28-7-1964
Geboren te: AMSTERDAM

https://kaclaster-on-line.kaclastel'.nllobjprod.asp 19-01-2006



Kaclastraal bericht object

(Gerechtigde Is betrokken als gerechtlgde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

pagina 2 van 2

Recht ontleend aan: '! 13906/ 5
Eerst genoemde object in brondocument:

!\i'I1STERDAM ,lJ., f\ 7322

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT ONBEI(t:ND
Ontleend aan: BSA 506/ 17004 ASD

cl.d. 12-12-1996

d.d. 13-6-2005

Gerechtigde
1/2 ERFPACHT

Mevrouw JACQUELINE JOSEPHINE iVJAR>A STEEiVJAN
Zuider IJdijk 35
1095 I<P AMSTERDAM
Geboren op: 18-10-1965
Geboren te: ROTTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 413906/5
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7322

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT ONBEI<END
Ontleend aan: BSA 505/ 11001 ASD

Einde overzicht

d.d. 12-12-1996

d.d. 4-5-2005

De Dienst voor het kadaster en de open bare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraa! Ibericht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM [IUHiaster
Gegevens uit de kadastrale registratle, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7324
Z YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:22:01

Kadastraal object
Kadastrale aanduldlng:

Ar/lSTERDAM A 1\ 7324
Grootte: 87 ca
Co6rdinaten: 125656-487821
Omschrijving kadastraal object:

ERF - TUIN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDK
AMSTERDAM
27-7-1987

AMSTERDAM A A 7305 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE STAAT (VERKEER EN \/IlATERSTAAT)

Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtlgde is betrokken als gerechtigde blj andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7305

Neg niet (velnedig) verwerkte brondecumenteU1:
419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/ 33 M~R d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
ERFPACHT
De heer FREDERII< KUIJPERS
Zulder lJdijk 33
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 12-12-1945
Geboren te: AMSTERDAM
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(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
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Recht ontleend aan: '.j 10124/ 33
Eerst genoemde object in brondocument:

,0.,jV]STERDAM 1\ l\ 7324

d.d. 5-7-1990

Einddatum: 30-6-2050

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/3008 ASD d.d. 30-5-2005

EINDDATUM RECHT
Einddatum:
Ontleend aan:

Einde overzicht

30-6-2050
410124/33 d.d. 5-7-1990

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lfl.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratief met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7357
Zuider IJdijk 35 1095 KP AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:23:27

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Ar~STERDAiVl A A 7357

Grootte: 3 a 57 ca
Co6rdinaten: 125630-487831
Omschrijving kadastraal object:

WONEN

Locatie: Zuider IJdijk 35
1095 I(P AMSTERDAM

Koopsom: € 158.823
Oorspronkelijke koopsom is NLG 350.000
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 2-4-1991

Jaar: 1996

Ontstaan uit: AMSTERDAM A A 7323

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

De heer ~1ENNO SIMON
Zuider IJdijk 35
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 28-7-1964
Geboren te: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 413906/5
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7357

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/17004 ASD

d.d. 12-12-1996

d.d. 13-6-2005

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw JACQUELINE JOSEPHINE iVJARIA STEEiVJAN
Zuider IJdijk 35
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 18-10-1965
Geboren te: ROTTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 413906/5

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp
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Eerst genoemde object In brondocument:
j~lVJS'fERDj\j\l /-\ ].\ 7357

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT ONBEI<END
Ontleend aan: BSA 505/11001 ASD d.d. 4-5-2005
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Elnde overzicht .-...----;---::-c---;--,------cc-.,--;--;--,----,-,------,-----
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het rechL voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraa! berkht object
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Dienst voor het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7359
Zuider I.1dijl< 33 1095 KP AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:23:45

Kadastraal object
i<adastrale aanduiding:

J.\MSTERD,(\r~ ,(\ /\ 7359

Grootte: 4 a 30 ca
Co6rdinaten: 125632-487820
Omschrijving I<adastraal object:

WONEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuider IJdijl< 33
1095 KP AMSTERDAM
2-4-1991

AMSTERDAM A A 7325 gedeeltelijl<

Gerechtigde
EIGENDOM
De heer fREDER!l< KUIJPERS
Zuider IJdijk 33
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 12-12-1945
Geboren te: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 410124/33 d.d.5-7-1990
Eerst genoemde object in brondocument:

'(\MSTERDA~lA A 7325 gedeeltelijl<

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/3008 ASD

Einde overzicht

d.d. 30-5-2005

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artil<el 2 lid 1 juncto artil<el 6 lid 3 van de Databanl<enwet.
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lKadlastraa! bertieht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ILadastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7425
Z YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:26:47

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

AiV1STERDA!'1 A A 7425
Grootte: 30 ca
Coiirdinaten: 125649-487802
Omschrijvlng kadastraal object:

BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR)

Locatie: Z YDK
AMSTERDAM

Koopsom: € 158.823
Oorspronkelijke koopsom is NLG 350.000
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 11-8-1994

Jaar: 1996

Ontstaan uit: AMSTERDAM A A 7326 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontJeend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A l\ 7305

Nog Hlije~ (lfolledig) lferweB'I{~e broHldocl!mei1~em

419397/184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTlFII<ATlE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTlFIKATlE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTlFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTlFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
1/2 OPSTAL

De heer !'lENNO SIMON
ZUider lJdijk 35

https://kadaster-on-li ne. kadaster. nIl0 bjprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 28-7-1964
Geboren te: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
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Recht ontleend aan: 4 13906/ 5
Eerst genoemde object in brondocument:

M'lSTERDAM A .0, 7425

Aante!<ening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/ 17004 ASD

d.d. 12-12-1996

d.d. 13-6-2005

Gerechtigde
1/2 OPSTAL

Mevrouw JACQU1:UNE JOSEPHINE f·1ARIi\ STEEiV1AN
Zuider IJdijk 35
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 18-10-1965
Geboren te: ROTTERDAM
(Gerechtigde is betrokl<en als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 413906/ 5
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAl'l A A 7425

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 505/ 11001 ASD

Einde overzicht

d.d. 12-12-1996

d.d. 4-5-2005

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM It.-adaster
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7610
ZUider Udijl< 37 1095 I<P AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:23:09

I(adastraal object
I<adastrale aanduidlng:

AMSTERDA£V] A 1\ 7610

Grootte: 4 a 87 ca
Co5rdinaten: 125633-487845
Omschrijving kadastraal object:

WONEN

Locatie: Zuider IJdijl< 37
1095 I<P AMSTERDAM

I<oopsom: € 380.000
(Met meer onroerend goed verl<regen)
Ontstaan op: 24-6-1997

Jaar: 2005

Ontstaan uit: AMSTERDAM A A 7426 gedeeltelijl<
AMSTERDAM A A 7321

Gerechtigde
IEIGENDOM
Mevrouw MARION DIANA SPRE~,IGER

ZUider IJdijl< 37
1095 I<P AMSTERDAM
Postadres: Vlielandstraat 48

1506 ZK ZAANDAM
Geboren op: 29-3-1948
Geboren te: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokl<en als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 419151/ 19
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDA£V] A A 7610

Aantekening recht
BURGERLIJI<E STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer CURTIS ERWIN FABEL
Zuider IJdljl< 37
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 8-7-1946
Geboren te: WHEATON
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: BSA 505/ 11002 ASD

Einde overzicht

d.d. 2-3-2005

d.d. 4-5-2005

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artil<el 2 lid 1 juncto artil<el 6 lid 3 van de Databanl<enwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM I!l.udaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7656 gedeeltelijk
Z YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:25:25

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDA~l A A 7656 gedeeltelijl<
Grootte: 1 a 67 ca (geschat)
Omschrijvlng kadastraal object:

TERREIN (NATUUR)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDI<
AMSTERDAM
30-8-2005

AMSTERDAM A A 7656

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 411008/ 28 d.d. 30-6-1992
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7356
Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d.5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7305
Nog nuet (voIBedig) verwerltte broti'ldocumentell1l:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 At<lR d.d. 23-8-1989
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzlcht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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lKadiastlraa! bericht object
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Dienst voor het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM It..adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

8etreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7656 gedeeltelijk
bij Zuider lJdijk 33 AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:24:38

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

A/'lSTERDJ"rvl A A 7656 gedeeltelijl(
Grootte: 3 a 18 ca (geschat)
Omschrijving kadastraal object:

ERF - TUrN

Locatie:

Koopsom:
Ontstaan op:

Ontstaan uit:

bij Zuider lJdijk 33
AMSTERDAM
€ 28.620
30-8-2005

AMSTERDAM A A 7656

Jaar: 2005

Gerechtigde
EIGENDOM
De heer FREDERII< KUIJPERS
Zuider IJdijk 33
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 12-12-1945
Geboren te: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 419284/59 d.d. 30-8-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7656 gedeeltelijl(

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw MARJA OOSTERWIJK
Zuider Ddijk 33
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 25-2-1953
Geboren te: AMSTERDAM
(persoonsgegevens zijn conform GBA)
Ontleend aan: 4 19284/ 59

Einde overzicht

d.d. 30-8-2005

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadlastraa! bericht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM It..adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 7657
Z YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:26:12

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAiVj A 1\ 7657

Grootte: 1 a 95 ca
Coordlnaten: 125635-487780
Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (NATUUR)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDK
AMSTERDAM
6-2-1998

AMSTERDAM A A 7612

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERI(EER EN WATERSTAAT)

Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 411008/ 28 d.d.30-6-1992
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7356
Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AM5TERDAiVj A A 7305
Nog nuet (lfoI8ellig) verwerkte Iilmm:Doc!!mentem

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/ 33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zlch het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM l~adastcr
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8079
Zuider IJdijk 1.1.9 1095 KN AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:20:48

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAfvl A 1-\ 8079
Grootte: 22 a 20 ca
Coordinaten: 125805-486869
Omschrijving I<adastraal object:

WONEN WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuider IJdijl< 119
1095 KN AMSTERDAM
Zuider lJdijl< 120
1095 KN AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 7260 gedeeltelijl<
AMSTERDAM A A 7259

Aantekening kadastraal object
KWALITATlEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM A

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAl\'l A A 7260 gedeeltelijk
Nag a1ie~ (volledig) verwerk~e bramloc!1meijl~ea1:

419400/ 75 d.d. 19-1-2006
419397/124 d.d. 16-1-2006
412755/1 d.d. 31-3-1995
TOEPASSING NIET MEER AKTUEEL
415486/ 18 d.d. 9-12-1998
VERWERKING STUK TlJDELIJK STOPGEZET
POS 186 d.d. 2-9-2004
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
POS 214 d.d. 29-3-2005
PERCEELSVORMING OPGESCHORT

Einde overzicht
De Dienst voor het I<adaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
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bedoeld in artil<el 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8081
HETIJ AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:18:54

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AI'4STERDAM A A 3081
Grootte: 9 ha 76 a 55 ca
Coordinaten: 125649-486985
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

HET IJ
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 7260 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERI<EER EN \J\lATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken ais gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7260
Nog niet (vo!fiedig) verwerlKte lbrOilcfioCllmenteil:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45372/ 33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFII(ATIE VERZOCHT
4 13452/ 26 d.d. 23-9-2002.
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
413694/ 93 d.d. 13-3-2003
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
417459/ 34 d.d. 21-6-2001
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadasltraal berichlt object

pagina 1 van 1

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lll.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens Inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8082
HETIJ AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:15:53

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM A A 8082

Grootte: 71 a 10 ca
Coiirdinaten: 125577-487280
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatle:

Ontstaan op:

Ontstaan ult:

HET IJ
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 7658 gedeeltelijk
AMSTERDAM A A 6866 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERI<EER EN \J\JATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 411008/ 28 d.d.30-6-1992
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7356

Recht ontleend aan: 84 ASD02/1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7305
Nog nnet (volledng) verwer!,te broliloocl!menten:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/ 33 AMR d.d. 23-8-1989
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 jundo artlkel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll.adastclr'
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8083
PIET HEINTUNNEI.
18-1-2006

AMSTERDAM
19-1-2006

16: 15:36

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AiV1STERDAM A A 3083
Grootte: 3 ha 55 a 90 ca
Coordinaten: 125525-487370
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

PIET HEINTUNNEL
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 7658 gedeeltelijk
AMSTERDAM A A 6866 gedeeltelljk

Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE AMSTERDAiVl K
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde Is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415499/32 d.d. 15-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7658 gedeeltelijl<
Einddatum: 30-6-2042

No@) nnet (voIRedn@) vewwewe<te Im:mdocllmentelro:
419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TlFII<ATIE VERZOCHT

Aantel<ening recht
EINDDATUM RECHT
Einddatum: 30-6-2042
Ontleend aan: 415499/32

Gerechtigde
IEIGENDOM BElAST MET OPSTAL
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAAT)

hltps :llkadasler-on-line.kadaster. nll0 bjprod.asp
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Kadastraal bericht object

Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 411008/28 d.d. 30-6-1992
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7356
Recht ontleend aan: 84 ASD02/1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7305
No!) nie~ (voneiJig) verwerk~e Ibr<l)~iJ<I)CMme~~en:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
tl, 5872/33 AMR d.d.23-8-1989
REKnFII<ATlE VERZOCHT
418452/26 d.d. 23-9-2002
REI<TJFII<ATJE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKnFII<ATJE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REI<TJFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zidl het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lh.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8084
HETI) AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:15:04

Kadastraal object
Kadastrale aandulding:

AMSTERDAM A A 8084
Grootte: 10 ha 71 a
Co6rdinaten: 125442-487613
Omschrijving kadastraa I object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

HET IJ
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 6866 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAi\T (VERI<EER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 6866
Nog Uliet (voUBedig) verwerkte bmUldoCMmentem

419397/ 184 d.d, 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/ 34 d.d. 21-6-2001
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM il..adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8085 gedeeltelijk
Zuider I.Jdijk 41 1095 KP AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:16:33

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM A A 8085 gedeeltelijl(

Grootte: 2 a 23 ca (geschat)
Omschrijving kadastraal object:

TERREIN GROND ERF

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuider lJdijk 41
1095 KP AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 8085

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

De heer GERRIT SCHOONE
Zuider IJdijk 39
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 23-11-1951
Geboren te: OOSTZAAN
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 418151/46 d.d. 13-5-2002
Eerst genoemde object in brondocument:

AlV1STERDAM A A 7658 gedeeltelijlc

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/ 10002 ASD d.d. 3-6-2005

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM

Mevrouw MARIA CHRISTINA VAN DER LIET
Zuider IJdijk 39
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 28-4-1958
Geboren te: ROTIERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 418151/46 d.d. 13-5-2002
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A 1\ 7658 gedeeltelijlc

Aantekening recht
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Kadastraal bericht object

BURGERLIJKE STAAT ONBEI<END
Ontleend aan: BSA 506/ 3008 ASD

Einde overzicht

d.d. 30-5-2005

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM [loadastm"
Gegevens uit de kadastrale registratle, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8085 gedeeltelijk
Zuider IJdijk 41 1095 KP AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:16:47

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

,"'~~STERDAM A A 8085 gedeeitelijl<
Grootte: 2 a 80 ca (geschat)
Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (NATUUR)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuider lJdijk 41
1095 KP AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 8085

Gerechtigde
EIGENDOM BElAST MET ERFPACHT
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 411008/ 28 d.d. 30-6-1992
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7356
Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AJV1STERDAM A A 7305
Nog illet (volnedig) verwerO,te brOilClocumentem

4 19397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFlI<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d.2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REI<TIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
1/2 ERFPACHT

De heer GERRIT SCHOONE
Zuider IJdijk 39
1095 KP AMSTERDAM
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Geboren op: 23-11-1951
Geboren te: OOSTZAAN
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: <1113151/46 d.d. 13-5-2002
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A 1\ 7658 gedeeltelijl<

pagina 2 van 2

Aantekening recht
BURGERUJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/ 10002 ASD

ERFPACHTCANON (MOGEUJK BEREKEND)
1465 EUR PER JAAR
Ontleend aan: <118151/46

d.d. 3-6-2005

d.d. 13-5-2002

WlJZIGING T.A.V. DE ERFPACHTVOORWAARDEN EN/OF -CANON
Ontleend aan: <118151/46 d.d. 13-5-2002

Gerechtigde
1/2 ERFPACHT

Mevrouw MARIA CHRISTlN,\ VAN DER LIET
Zuider lJdijk 39
1095 KP AMSTERDAM
Geboren op: 28-4-1958
Geboren te: ROTTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)

Recht ontleend aan: 418151/46 d.d. 13-5-2002
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7653 gedeeltelijl<

Aantekening recht
BURGERUJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/3008 ASD

ERFPACHTCANON (MOGEUJK BEREKEND)
1465 EUR PER JAAR
Ontleend aan: 4 18151/ 46

d.d. 30-5-2005

d.d. 13-5-2002

WIJZIGING T.A.V. DE ERFPACHTVOORWAARDEN EN/OF -CANON
Ontleend aan: 418151/46 d.d. 13-5-2002

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voer als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artil<el 6 iid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll..adaster
Gegevens ult de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8085 gedeeltelijk
Zuider IJdijk 41 1095 I<P AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:17:08

I<adastraal object
I<adastraie aanduiding:

AMSTERDAM A A 8085 gedeeltelijl<
Omschrijving kadastraal object:

WONEN TERREIN (GRASLAND)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuider IJdijk 41
1095 I<P AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 8085

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LElDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 411008/ 28 d.d.30-6-1992
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 73S6
Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 7305
Nog nie~ (voliedig) verwerkte broD1ldocumell1teil:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de open bare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM Il.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8086
PIET HEINTUNNEL
18-1-2006

AMSTERDAM
19-1-2.006

16:17:59

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

Al'lSTl:RDAf'l A A 8086

Grootte: 38 a 10 ca
Coiirdinaten: 125725-487331
Omschrijving kadastraai object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

PIET HEINTUNNEL
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 8080
AMSTERDAM A A 7658 gedeeltelijk

Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEE~ITE Af'JSTERDAM I<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415499/32 d.d. 15-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAl'l A A 7260 gedeeltelijlc
Einddatum: 30-6-2042

Nog nnet (volUedig) verweri<te brondoclJlmentem
419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Aantekening recht
EINDDATUM RECHT
Einddatum: 30-6-2042
Ontieend aan: 415499/32

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (VERI(El:R EN WATGRSTAAT)

https:1Ikadaster-on-line.kadaster.nll0 bjprod.asp
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Schlpholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postad res: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtlgde blj andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD02/ 1506 d.d. 5-11-1985
Eerst genoemde object In brondocument:

AI'15TERDM~A A 7260
Recht ontleend aan: 411003/23 d.d. 30-6-1992
Eerst genoemde object in brondocument:

AI'15TERDAM A A 7356
Nog il§e~ (voinedi!)) \lerwerk~e \)mmJocllmei1ten:

419397/ 134 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATlE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFIKATlE VERZOCHT

Elnde overzlcht

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lh.adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8087
Z YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:18:29

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM A A 8087
Grootte: 14 a 55 ca
Coordinaten: 125690-487304
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDK
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 6794 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWAUTATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetei: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM A A 6794
Nog niet (volRedig) verwerkte brondocumenl:em

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKl1FIKATIE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKl1FIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor ais
bedoeld in artikei 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll..adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8088
PIET HEINTUNNEL
18-1-2006

AMSTERDAM
19-1-2006

16:18:15

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM A A 8088
Grootte: 15 a 30 ca
Coordinaten: 125689-487343
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

PIET HEINTUNNEL
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 6794 gedeeltelijk

Aantel<ening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE AMSTERDAM A
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtlgde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object In brondocument:

AMSTERDAM A A 6794 gedeeltelijl,
Nog nnet ClfolRedng) Iferwer!lte brondocumeiltem

419400/ 7S d.d. 19-1-2006
419397/ 124 d.d. 16-1-2006
412755/ 1 d.d. 31-3-1995
TOEPASSING NIET MEER AKTUEEL
415486/ 18 d.d.9-12-1998
VERWERKING STUK TIJDELIJK STOPGEZET
POS 186 d.d. 2-9-2004
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
POS 214 d.d. 29-3-2005
PERCEELSVORMING OPGESCHORT

Gerechtigde
EIGENDOM BElAST MET OPSTAl
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
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Kadastraal bericht object

2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AiV1STERDAM A 1', 6794
Nog Il1lnet (von~e<dlfi91) verwerk/:e rtm:mdQCMmenu~elU:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
41.8452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-5-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Kadas'!:raa! bericht object

pagina 1 van I

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM Ih.adastcJr'
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM A A 8089
Z YDI< AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
16:17:38

I<adastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM A i\ 8089

Grootte: 1 ha 23 a 55 ca
Coordinaten: 125665-487505
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDI<
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM A A 6794 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
I<WALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERI(EER EN WATERSTAAT)

Schipholweg 11 A
2316 XB LElDEN
Postad res: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetei: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAI\'J A A 6794
Nog niet (vo!ledi9l) verwer!<te brondocumerateUl:

419397/184 d.d. 16-1-2006
45872/ 33 M~R d.d. 23-8-1989
REI<TlFII<ATlE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTlFIKATlE VERZOCHT
POS 148 d.d.2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTlFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REI<TlFII<ATlE VERZOCHT

Elnde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de open bare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artlkel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

I:<adlastraa~ belricht object

pagina 1 van 2 .\

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l!l.adlastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8691
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
24-1-2006

25-1-2006
10:52:40

Kadastraal object
Kadastrale aandulding:

Afv]STERDAM I< K 8691
Grootte: 78 a 60 ca
Coordinaten: 125990-486637
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

ZUiderzeeweg
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM W W 7472 gedeeltelijk
AMSTERDAM I( K 7120 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6346 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 5498 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6536 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleendaan: 419138/158 d.d. 10-2-2005

INZAKE EEN GEDEELTE VAN DIT PERCEEL BESTAAT EEN BESLUIT ALS BEDOELD IN
ART.55 WET BODEMBESCHERMING
Ontleend aan: MIL 1078 d.d. 12-3-1999

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE GEMEENTE AMSTERDAM l(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokl<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM W W 7472 gedeeltelijk
Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 1540 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM l( l( 6346
Nog nie~ (vonellag) verwernlte br01l1(locllmen~en:

419401/ 156 d,d. 20-1-2006
419401/ 140 d.d. 20-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
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Kadastraal bericht object

413105/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19307./ 17.3 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
OPSTAL
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM W W 7477. gedeeltelijl<
Nog rniet (voUBellng) vewwewBtte bromlocllImerntem

45877./33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18457./ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikei 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastrale gemeente Amsterdam sectie K



Kadastraal bericht object

Kadastraafi bericht object

pagina 1 van 1

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM Iladastelt'
Gegevens uit de kadastrale registratie, met ultzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6333
AFGESLOTEN Y AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:49:51

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAi'l I{ !( 6333
Grootte: 14 ha 92 a
Coordlnaten: 125675-488357
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

AFGESLOTEN Y
AMSTERDAM
27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LElDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM J( I( 6333
Nog lI1ije~ (voiUellig) verwerUtte Ilroi'QdocQ.llmel11~ell:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/ 33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/ 98 d.d. 13-3-2003
REICTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Kadastlraal belricht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM It..adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6335
AFGESLOTEN Y AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:51:45

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAJVl K I{ 6335
Grootte: 27 ha 57 a 20 ca
Co6rdinaten: 126653-487798
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

AFGESLOTEN Y
AMSTERDAM
27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERl(EER EN WATERSTAAT)

Schipholweg 11 A
2316 XB LElDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LElDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I( 6335
Nog U1ffe~ (voliedig) verwer!(te broildocumeilten:

419397/184 d.d.16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFII(ATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

D<CIidastll"aal bell"icht object
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Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM ll.adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6336
YSSELMEER AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:51:26

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM I( I< 6336
Grootte: 29 ha 37 a 50 ca
Coordinaten: 127012-487335
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

YSSELMEER
AMSTERDAM
27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERICEER EN WATERSTAAT)

Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d. 27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< I< 6336
No!!! nnet (voifiedig) verwerkte lbrondoClUlmenteDl:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
417459/ 34 d.d. 21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Elnde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Kadastn-aa! ben-icl'lt object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ]lI.adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< I< 6341
YDI< AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:54:19

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAN K K 6341
Grootte: 21 a 70 ca
Co5rdinaten: 125778-487069
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie: YDI<
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 27-1-1986

Aantekening kadastraal object
I<WALITATlEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM K
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetei: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I( 6341
Nog nnet (\folfiedig) \feFWer~{tebrondocumentelll:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d.17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/9 d.d.23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TlFli<ATlE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zlch het recht voor als
bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

lKadastraal berocht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lludaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6345
YDi< AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:53:59

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AiV1STERDAiVl I( I( 6345
Grootte: 20 a 70 ca
Coordinaten: 125786-487071
Omschrijvlng kadastraal object:

TERREIN (GRASLAND)

Locatie: YDK
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 17-1-1986

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 Be AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde Is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontieend aan: 419138/ J.58 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object In brondocument:

AMSTERDAM I< 1< 6345
Nog niet (\/oliedig) \/erwerkte brondocll!Imenten:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Kadastraal berichi!: object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l~"ldastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake '
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6405
YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:53:36

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AiV]STERDAM !( I( 6405

Grootte: 7 ha 58 a 40 ca
Coiirdinaten: 125881-487065
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) TERREIN (NIEUWBOUW
BEDRIJVIGHEID

Locatie:

Ontstaan op:

YDK
AMSTERDAM
27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM 1<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 Be AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 1540 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< \( 6405
Nog iliet (voinedig) verwerkte bmlrndoCllmeilteln:

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/128 d.d. 22-9-2005
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zlch het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Ka(l8lsil:raa! bell"icht object
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Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6528
Deltastraat AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:48:07

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAIVj K l( 6528
Grootte: 66 a 55 ca
Co6rdinaten: 125775-487794
Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (NIEUWBOUW BEDRlJVIGHEID

Locatie:

Ontstaan op:

Deltastraat
AMSTERDAM
27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEIV1EENTE AMSTERDAM I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 Be AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontieend aan: 84 ASD07/ 1540 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AIV1STERDAM I< 1< 6528
Nog Ulfiet (volledfig) verwerkte broildoc!JmeUltel1:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Kada§tlraa~ belrichit object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lll.'~daster
Gegevens ult de I<adastrale registratie, met ultzonderlng van de gegevens inzal<e '
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< I< 6530

18-1-2006

19-1-2006
15:46:54

d.d. 10-2-2005

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM I{ K 6530
Grootte: 3 ha 27 a 90 ca
Coordinaten: 125927-487494
Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (NIEUWBOUW WONEN)
Ontstaan op: 27-1-1986

Aantel<ening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 4 19138/ 158

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM f(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontieend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< I( 6530
Nog utiet (vo!ieclig) verwerkte broncloCMmenteUl:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002.
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 2.3-4-2.002.
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d.2.2.-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2. lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

lKadastll"aal bell"icht object

pagina I Vffil I

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastra Ie registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6533
ZEEBURG AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:39:35

Kadastraal object
Kadastraie aanduiding:

AMSTERDA!"l K l( 6533
Grootte: 2 ha 3 a 95 ca
Coordinaten: 125977-487180
Omschrljving kadastraal object:

TERREIN (NATUUR)

Locatle:

Ontstaan op:

ZEEBURG
AMSTERDAM
27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM K
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 Be AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415499/32 d.d. 15-12-1998
Eerst genoemde object In brondocument:

AMSTERDAM K K 6533 gedeeltelijl(
Nog lJ1iet (voRnellig) verwer&<te Dnoll'llloc!lmenten:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d.17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Elnde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM It..adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6535

18-1-2006

19-1-2006
15:43:27

I{adastraal object
Kadastl'aie aanduiding:

AMSTERDAiV] K K 6535

Grootte: 28 a 5 ca
Coordinaten: 125999-486970
Omschrijving kadastl'aal object:

TERREIN (NATUUR)
Ontstaan op: 27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDM4 l<
AMSTERDAM
Postadl'es: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetei: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gel'echtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415499/32 d.d. 15-12-1998
Eel'st genoemde object in bl'ondocument:

AMSTERDAM !( l< 6535 gedeeltelijl<
!\log Il'bie~ (voiledig) verwerkte nmmcloca!mel!l~ell'b:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d. 4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REi<TIFIKATIE VERZOCHT

Einde ovel'zicht
De Dienst vool' het kadaster en de openbare registers behoudt zlch het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 ild 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM lh.adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6842
YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19"1-2006
15:47:26

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM l< I( 6842
Grootte: 6 ha 78 a 95 ca
Coordinaten: 125803"487535
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) TERREIN (GRASLAND)

Locatie:

Ontstaan op:

YDK
AMSTERDAM
27"1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE A1'lSTERDAM I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/1540 d.d.27"1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDA1'l I( I( 6842
lIIog niet (voUellig) verwerk~e IInoU1lJocumen~em

419399/ 132 d.d. 17"1"2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.n1/objprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

fi(adlastraa! bell"icht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l!l.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6956
IJburglaan 9 1095 KG AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:50:45

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM I< I< 6956
Grootte: 9 ha 69 a 29 ca
Co6rdinaten: 126341-487459
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (AGRARISCH) TERREIN (GRASLAND)

Locatie:

Ontstaan op:

IJburglaan 9
1095 KG AMSTERDAM

27-1-1986
Jaar: 1999

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE GEMEENTE AMSTERDAM K

AMSTERDAM
Postad res: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 45206/ 63
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< 1< 6956
Nog Uliel: (voiledng) verwerB,te bmndoCMMeUlteUl:

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
ERFPACHT
HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOl EN VECI-lT
(In de naamgeving zijn diakritische tekens niet opgenomen)
Larenseweg 30
1221 CN HILVERSUM
Postadres: POSTBUS 1061

1200 BB HILVERSUM
Zetel: HILVERSUM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 16183/ 25

hltps:1Ikadaster-on-line.kadastcr.nl/objprod.asp
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Eerst genoemde object in brondocument:
Af'lSTERDAiVj l( I< 6956

Nog ilnet (vonnedlu@) verwer~te iim'.lil!!oC!lmeiltem
416873/ 17 d.d. 18-9-2000
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM It..adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 6957
ZUiderzeeweg AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15: 53: 13

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

i\fvlSTERDAlVl I( I( 6957
Grootte: 1 ha 99 a 91 ca
Coordinaten: 126276-487673
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) TERREIN (GRASLAND)

Locatie: Zuiderzeeweg
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 27-1-1986

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM l<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< 1< 6957
Nog niet (voitiedig) verwerfitte im:mdocumentem

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/ 75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeid in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM I!l.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens Inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I( K 6963

18-1-2006

19-1-2006
15:42:23

d.d. 10-2-2005

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM [( t< 6963
Grootte: 9 ha 40 a 5 ca
Coordinaten: 126186-487180
Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (NIEUWBOUW WONEN)
Ontstaan op: 27-1-1986

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAIVl !(
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 413657/ 20 d.d. 13-8-1996
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K K 6963
Recht ontleend aan: 416749/19 d.d.21-7-2000
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K K 6963
Recht ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM l< K 6963
Brondocumenten mogelijk van belang:

413924/ 12 d.d. 18-12-1996
Nog niet (volledig) verwerfitte blrOlllfioiCllmentem

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databanl<enwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l!l.udastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7118
YDI< AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:52:08

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM I( I{ 7118
Grootte: 30 ha 43 a 78 ca
Coordina ten: 126157-488156
Omschrijving kadastraai object:

WONEN MET BEDRlJVIGHEID WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

YDK
AMSTERDAM
27-1-1986

Gerechtigde
IEIGENDOM
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM ( I( 7118
Nog Ulneil: (vol!edog) verwerlde brolldocumeUlil:eUl:

419397/184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REI<TIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzlcht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zlch het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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lKaclasitraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7119
Zuider IJdijk 20 1095 KN AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:38:19

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

A£V1STERDA£V! l( K 7119
Grootte: 2 ha 75 a 80 ca
Coordinaten: 125903-486408
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) WATER

Locatie: Zuider IJdijk 20
1095 KN AMSTERDAM

Jaar: 2004
Ontstaan op: 27-1-1986

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE GEMEENTE AMSTERDAM [(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 6964/ 62
Eerst genoemde object in brondocument:

A£V1STERDAM l( I( 7119
Nag niet (volledig) verwerB<te IbrOrldOCllmentem

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
RElffiFIKATIE VERZOCHT

Zuider IJdijk 20
1095 KN AMSTERDAM
AMSTERDAMZetel:

Gerechtigde
ERFPACHT
CAMPING ZEE8URG B.V.
AMSTERDAM
Postadres:

Recht ontleend aan: 418958/ 128
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM l( l( 7119

d.d. 1-6-2004

https://kadaster-on-line.kadaster.nllobjprod.asp 19-01-2006



Kadastl'aal bel'icht object

Aantekening recht
ERFPACHTCANON (MOGELIJK BEREI<END)
63398 EUR PER JAAR
Ontleend aan: '.\17362/7

Einde overzicht

d.d. 2-5-2001

pagina 2 van 2

De Dienst voor het I<adaster en de openbare registers behoudt zich het recht vool' als
bedoeld in al'til<el 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l ...adast:er
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens Inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7133
ZUiderzeeweg AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:44:22

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Ai'<15TERDAM K l( 7133
Grootte: 41 a 15 ca
Coordinaten: 126147-486938
Omschrijving kadastraal object:

TERREIN (AKKERBOUW)

Locatie: ZUiderzeeweg
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 27-1-1986

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM K
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AM5TERDAIVI !( l( 7133
Nog niet (volledig) verwer~<tebro1l1l:locMmenteil:

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/ 75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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lKadastraa! belricht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladlaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7610
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
wit
23-1-2006

24-1-2006
17:25:34

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Ar4STERDAM K I< 7610

Grootte: 4 a 38 ca
Co6rdinaten: 126525-486980
omschrijving I<adastraal object:

BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuiderzeeweg
AMSTERDAM
4-4-1995

AMSTERDAM K K 6960 gedeeltelijk

d.d. 29-4-1994

d.d. 2-4-2004
d.d. 12-1-2004

Gerechtigde
EIGENDOM
NV AFVALWATERBEI~ANDELINGAMSTERDAM
AMSTERDAM
Postadres: Wibautstraat 3

1091 GH AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<ken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 412105/36
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I< 6960 gedeeltelijJ<
Brondocumenten mogelijk van belang:

418923/99
REC 2899

Einde overzicht
De Dienst voor het I<adaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artil<el 6 lid 3 van de Databanl<enwet.
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IKadastraai beridu1l: abjed
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM Iladaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K 1< 7611
ZUiderzeeweg AMSTERDAM
23-1-2006

24-1-2006
17:25:52

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Al"lSTERDAM I< K 7611
Grootte: 80 ca
Coiirdinaten: 126506-487020
Omschrijving kadastraal object:

BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

ZUiderzeeweg
AMSTERDAM
4-4-1995

AMSTERDAM K K 6960 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
NV AFVALWATERBEHA~JDELING AMSTERDAM
AMSTERDAM
Postadres: Wibautstraat 3

1091 GH AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtlgde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 412105/ 36 d.d. 29-4-1994
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< I< 6960 gedeeltelijl<
Brondocumenten mogelijk van belang:

418923/ 99 d.d. 2-4-2004
REC 2899 d.d. 12-1-2004

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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n<adastraa~ berocht object
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Dienst voor het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM It.-ad-aster
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7612
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
23-1-2006

24-1-2006
17:26:07

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

Ai"lSTERDAi\'l K K 7612
Grootte: 1 a 16 ca
Coordinaten: 126541-487059
Omschrijving I<adastraal object:

BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuiderzeeweg
AMSTERDAM
4-4-1995

AMSTERDAM 1< K 6960 gedeeltelijk

d.d. 29-4-1994

d.d. 2-4-2004
d.d. 12-1-2004

Gerechtigde
EIGENDOM
NV AFVALWATERBEHANDELING AMSTERDAM
AMSTERDAM
Postadres: Wibautstraat 3

1091 GH AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 412105/36
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K I( 6960 gedeeltelijl<
Brondocumenten mogelijk van belang:

418923/99
REC 2899

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld In artikel 2. lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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R<adastll"aal ben-kilt object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7613
ZUiderzeeweg AMSTERDAM
23-1-2006

24-1-2006
17:26:23

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDM,j I< IC 7613

Grootte: 5 a 91 ca
C06rdinaten: 126582-487096
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (NUTSVOORZIENING)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuiderzeeweg
AMSTERDAM
4-4-1995

AMSTERDAM K K 6960 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
NV AfVALWATERBEHANDELING AMSTERDAM

AMSTERDAM
Postadres: Wibautstraat 3

1091 GH AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 412105/36 d.d. 29-4-1994
Eerst genoemde object In brondocument:

AMSTERDAM 1< 1< 6960 gedeeltelijl<
Brondocumenten mogelijk van belang:

418923/99 d.d.2-4-2004
REC 2899 d.d. 12-1-2004

Elnde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld In artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal lbericl1t object
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Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM l ...adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7614
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
23-1-2006

24-1-2006
17:26:39

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM I( I( 7614

Grootte: 1 ha 34 a 35 ca
Coordinaten: 126601-487273
Omschrijving kadastraal object:

POMPGEBOUWEN,ZUIVERINGSINSTALLAT IE

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuiderzeeweg
AMSTERDAM
4-4-1995

AMSTERDAM K K 6960 gedeeltelijk

d.d. 29-4-1994

d.d. 2-4-2004
d.d. 12-1-2004

Gerechtigde
EIGENDOM
NV AFVALWATERBEHANDELING AMSTERDAM

AMSTERDAM
Postadres: Wibautstraat 3

1091 GH AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 12105/ 36
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I( 6960 gedeeltelijl<
Brondocumenten mogelijk van belang:

418923/99
REC 2899

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll..adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K 1< 7615
ZUiderzeeweg AMSTERDAM
23-1-2006

24-1-2006
17:26:54

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM l( l( 7615
Grootte: 1 ha 17 a 17 ca
Co6rdinaten: 126488-487082
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zulderzeeweg
AMSTERDAM
4-4-1995

AMSTERDAM K K 6958 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6960 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
NV AFVALWATERBEHANDELING AMSTERDAM
AMSTERDAM
Postadres: Wibautstraat 3

1091 GH AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 412105/36 d.d. 29-4-1994
Eerst genoemde object In brondocument:

AMSTERDAM l( l( 6958 gedeeltelijl<
Brondocumenten mogelijk van belang:

4 18923/ 99 d.d. 2-4-2004
REC 2899 d.d. 12-1-2004

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databan kenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM Il.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toesta ndsdatum:

AMSTERDAM K K 7616
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
23-1-2006

24-1-2006
17:27:08

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM I< I< 7616
Grootte: 5 ha 43 a 67 ca
Coilrdinaten: 126582-487158
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuiderzeeweg
AMSTERDAM

Jaar: 1999
4-4-1995

AMSTERDAM K 1< 6960 gedeeltelijk

Nog nlet (volled!!!) verwer!tte illrouuJoc!!men~en:

OSR 166 d.d. 20-1-2006

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE GEMEENTE AMSTERDAM I<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 1540 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I( 6960
Nag niet (volled!g) verwer!{te brorrndlocumenten:

419401/156 d.d. 20-1-2006
419401/ 140 d.d. 20-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
ERFPACHT
HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOl EN VECHT
(In de naamgeving ziJn diakritische tekens niet opgenomen)
Larenseweg 30
1221 CN HILVERSUM
Postadres: POSTBUS 1061
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1200 BB HILVERSUM
Zetel: HILVERSUM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 416183/ 25 d.d. 9-11-1999
Eerst genoemde object in brandacument:

AIV1STERDAM I< K 7616
Nog IIlDe~ (volledng) verwer!tte D:ommJoc!£mei1ltelru:

416873/ 17 d.d. 18-9-2000
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Elnde overzlcht
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De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld In artikel 2 lid 1 juncta artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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n<adastrraal bell"icht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladastet
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7617
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:50:22

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AIV1STERDAj\>1 K K 7617
Grootte: 5 ha 38 a 23 ca
Coordinaten: 126283-487233
Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVIGHElD (NUTSVOORZIENING) TERREIN (NIEUWBOUW
BEDRIJVIGHElD

Locatie: ZUiderzeeweg
AMSTERDAM

Jaar: 1999
Ontstaan op: 4-4-1995

Ontstaan uit: AMSTERDAM K K 6958 gedeeltelijl<

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE GEMEENTE AIV1STERDAIV1 1<

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 1540 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM 1< I< 6958
Nag Hliet (vollellng) verwerkte bromlocllmenteHl:

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

POSTBUS 1061
1200 BB HILVERSUM
HILVERSUMZetei:

Gerechtigde
ERFPACHT
HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOO! EN VECI-IT

(In de naamgeving zijn dial<ritische tekens niet opgenomen)
Larenseweg 30
1221 CN HILVERSUM
Postadres:
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(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 416183/ 25 d.d.9-11-1999
Eerst genoemde object in brondocument:

AlV1STERDAlVl K l{ 7617
Nog rrlnet (vo~De!!ijg) ven'wer!{te n:m:m!!oCMmerrl~errl:

416873/ 17 d.d. 18-9-2000
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
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De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Ka«:l1astll"aa! bell"Dcht object

Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM !lI.adastclt"
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7618
Zuiderzeeweg 2 1095 KG AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:46:01

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AiV1STERDAl'1 I( K 7618
Grootte: 1 ha 1 a 30 ca
Coordinaten: 126314-486842
Omschrljving kadastraal object:

BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) TERREIN (NIEUWBOUW
BEDRIJVIGHEID

Locatie: Zuiderzeeweg 2
1095 KG AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 5-4-1995

d.d. 10-2-2005

Ontstaan ult: AMSTERDAM K K 6965 gedeeltelijk
AMSTERDAM I< K 6964 gedeelteiijk
AMSTERDAM K I< 7135 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
I<WALlTATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/158

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE GEMEENTE Al'lSTERDAM I(
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

Al'lSTERDAM K I( 7618
Nog niet (volledig) verwer!<te brOlidocllmenten:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
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Zulderzeeweg 2
1095 KG AMSTERDAM
AMSTERDAMZetel:

ERFPACHT
HOLLAND SPORT BOAT CENTRE a.v.
AMSTERDAM
Postadres:

Recht ontleend aan: 418651/ 127
Eerst genoemde object in brondocument:

/\iYlSTERDAM K f< 7618
Einddatum: 30-9-2018

d.d. 23-12-2002

Aantekening recht
ERFPACHTCANON (MOGELIJI< BEREKEND)
VERHOGING CANON
Ontleend aan: 4 16302/ 5 d.d. 23-12-1999

EINDDATUM RECHT
Einddatum: 30-9-2018
Ontleend aan: 49294/ 24 d.d. 10-10-1988

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM ILadaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM 1< I< 7619
ZUiderzeeweg AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:45:32

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AJV1STERDAt-'l K K 7619

Grootte: 22 a
Coordinaten: 126317-486858
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie: Zuiderzeeweg
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 5-4-1995

Ontstaan uit: AMSTERDAM I< I< 6965 gedeeltelijk
AMSTERDAM I< I< 6964 gedeeltelijk
AMSTERDAM I< I< 7135 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
I<WALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEJV1EENTE AJV15TERDAM I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAlVl I( I( 7619

Nog niet (voiUedug) verwerlkte Illroml1ocllmen~en:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ '15 d.d. 4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/128 d.d. 22-9-2005
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Elnde overzlcht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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li<adastraa~ bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll..udaster
Gegevens utt de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7620
Y AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:46:27

I<adastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM l( I( 7620
Graotte: 59 a 80 ca
Coordinaten: 126309-486821
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie: y
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 5-4-1995

d.d. 10-2-2005

Ontstaan uit: AMSTERDAM K K 6964 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 7135 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/158

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM 1<

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrakken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM 1< I( 7620
Nog nnet (volfiedig) verwer!{te brolldocnJlmenten:

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/ 45 d.d. 4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ILadastclr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< I< 7955
Z YDI< AMSTERDAM
18-1-2.006

19-1-2.006
15:39:04

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERD"M K ( 7955
Grootte: 43 ca
Coiirdinaten: 12.5930-486849
Omschrijving kadastraal object:

BOUWWERI<EN - WATERWERKEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDI<
AMSTERDAM

12.-1-1999

AMSTERDAM K K 6404

Jaar: 1999

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT
DE GEMEENTE AMSTERDAM l<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07j 1540 d.d. 2.7-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

Al"lSTERDAM I( ( 6404
Nog Illiet (voliedig) verwerEtte bmndoCllmeiltei1l:

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2.006
418065/45 d.d. 4-4-2002.
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 2.3-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 2.2.-9-2.005
REl<l1FII<ATIE VERZOCHT

Gerechtigde
ERFPACHT
HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOO! EN VECHT
(In de naamgeving zijn diakritische tekens niet opgenomen)
Larenseweg 30
12.21 CN HILVERSUM
Postadres: POSTBUS 1061

12.00 BB HILVERSUM
Zetel: HILVERSUM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
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Recht ontleend aan: 416176/ 13 d.d.4-11-1999
Eerst genoemde object in brondocument:

AIV1STERDAtIl K t< 7955

No!) fi1ije~ (voRRe~n!l) ve~werB(te ~romJ1orc1.llmefi1te~:

416373/ 17 d.d. 18-9-2000
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM Iladastcr
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met ultzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 7956
Zuider IJdijl< 26 1095 KN AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:38:45

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

AiV1STERDAM I( K 7956
Grootte: 84 a 87 ca
Coordinaten: 125920-486827
Omschrijving I<adastraal object:

SLOTEN WATER BUNKERS WEG G E B G EBOUW

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

ZUider IJdijl< 26
1095 KN AMSTERDAM
12-1-1999

AMSTERDAM K K 6404

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GErY1EE~ITE AMSTERDAM l<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 1540 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< I< 6404
Neg i1let (veIDedig) verwerkte brondeCllmei1ten:

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voer het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht veor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncte artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadlastraal bericht object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l!l.adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8306
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:44:44

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERD1\M l< l( 3306

Grootte: 17 a 6 ca
Coiirdinaten: 126326-486997
Omschrijving kadastraal object:

OPENBAAR VERVOER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuiderzeeweg
AMSTERDAM
19-5-2003

AMSTERDAM K K 6962 gedeeltelljk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE A",lSTERDAM l<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 417533/17 d.d. 26-7-2001
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM l< l< 6962 gedeeltelijl,
Nog rofie~ (voiDed fig) verwer&(te R:li'omlocumentem

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 180651 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4181061 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4193021 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de epenbare registers behoudt zich het recht veor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nllobjprod.asp 19-0 \-2006



Kadastraal bericht object pagina I van I

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM Iladastcr
Gegevens uit de kadastraie registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< I< 8307
bij Zuiderzeeweg 2
18"1"2006

AMSTERDAM
19-1-2006

15:45:02

Kadastraalobject
I<adastrale aanduiding:

AIV1STERDi\M K I( 8307
Grootte: 4 ha 20 a 75 ca
Coordinaten: 126293-486945
Omschrijving kadastraal object:

WONEN TERREIN (INDUSTRIE)

Locatie: bij Zuiderzeeweg 2
AMSTERDAM

Jaar: 2005
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 19-5-2003

d.d. 10-2-2005

Ontstaan uit: AMSTERDAM I< I< 7134
AMSTERDAM K K 6966
AMSTERDAM K I< 6962 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/158

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE i\MSTERDAlVl I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetei: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10"2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I< 8307
Nog nlet (voiledig) verwerC~te brondocumeU'fitem

419399/132 d.d.17-1"2006
419395/75 d.d.17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9"2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Kadlas1tll"aa! bell"icM object

pagina 1 van 2

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll..adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8690
HETIJ AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:18:17

Kadastraal object
I<adastraie aanduiding:

AiVlSTERDAM I< I< 3690
Grootte: 5 ha 66 a 60 ca
Co6rdlnaten: 125883-486698
Omschrijvlng kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan ult:

HET IJ
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM W W 7472 gedeeltelljk
AMSTERDAM K K 5498 gedeeltelijk
AMSTERDAM A A 7260 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419133/ 153 d.d. 10-2-2005

INZAKE EEN GEDEELTE VAN DIT PERCEEL BESTAAT EEN BESLUIT ALS BEDOELD IN
ART.55 WET BODEMBESCHERMING
Ontleend aan: MIL 1078 d.d. 12-3-1999

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM I<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtlgde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 19133/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM W W 7472 gedeeltelijl<
Nog neet (volledig) verwerU<te bromlocumenten:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
413065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzlcht
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De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https:!/kadaster-on-line.kadaster.n\/objprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

Kadastlraa~ beric:htt objed
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8692
HET Y AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:37:53

I<adastraal object
Kadastraie aanduiding:

AMSTERDAM \( \( 8692
Grootte: 28 ha 14 a 80 ca
Coordinaten: 126177-486466
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

HETY
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM W W 7472 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 7120 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6346 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 5498 gedeeltelijk

Aantekening Icadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

INZAKE EEN GEDEELTE VAN DIT PERCEEL BESTAAT EEN BESLUIT ALS BEDOELD IN
ART.55 WET BODEMBESCHERMING
Ontleend aan: MIL 1078 d.d. 12-3-1999

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM W W 7472 gecleeltelijk
Recht ontleend aan: 84 ASD07j 1540 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAfvl \( I( 6346
Nog nlet (volfledig) verwerkte brondocumenten:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d.17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 23-4-2002
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Einde overzicht

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
Ll 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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B<adasltlraal bericlhll: objeclt
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Dienst vool' het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM It..adastl'f
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM 1< K 8693
Zuiderzeeweg AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:43:58

!(adastraal object
Kadastraie aanduiding:

AMSTERDAlVl I( !{ 8693
Grootte: 2 ha 9 a 20 ca
Coordinaten: 126066-486918
Omschrijving I<adastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

ZUiderzeeweg
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM K K 6536 gedeeltelijk

Aantekening I<adastraal object
I<WALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEIV1EEi'lTE AIV1STERDAM I{
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K K 6536 gedeeltelijl<
No!) Iliet (voI8edig) verwerMe brOIH!ocMmenten:

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voar het kadaster en de open bare registers behoudt zich het recht vaor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l~adast:clr'
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8694
PIET HEINTUNNEL
18-1-2006

AMSTERDAM
19-1-2006

15:48:54

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AiV1STERDAM l( l( 8694
Grootte: 2 a 35 ca
Co6rdinaten: 125743-487326
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

PIET HEINTUNNEL
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM K K 6531 gedeeitelijk

Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE AMSTERDAM \(
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415499/32 d.d. 15-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM \( l( 6531 gecleeltelijl,
Einddatum: 30-6-2042

NOlli noet (vonell1ulll) verwer~{te bromllocMmei"lten:
419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d.22-9-2005
REI<TIFIKATIE VERZOCHT

Aantekening recht
EINDDATUM RECHT
Einddatum: 30-6-2042
Ontleend aan: 415499/32

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (VERI(EER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A

https://kadaster-on-line.kadaster.n1lobjprod.asp
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2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d. 27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM l( I( 6531

Nc@ i'loet (\IcnnelJig) 'Jefwe~!{te I!:9~CIrn«111C!JImentelrn:

4 19397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AJV1R d.d.23-8-1989
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REI<TIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Il<.adasi!:r<llal Iberichil: ofojed
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM li.adasteJr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< K 8695
Z YDK AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:48:32

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM I( l< 3695
Grootte: 71 a 50 ca
Coordinaten: 125725-487478
Omschrijving I<adastraal object:

TERREIN (GRASLAND)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Z YDK
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM K K 6531 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6344

Aantel<ening l<adastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 153 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM I<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K K 6531 gedeeltelijl<
Nog noet (vo!8edog) verwerltte brondoc!lmentelJl:

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/75 d.d.17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het I<adaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databanl<enwet.
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Kadlastll"aal bericht object
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Dienst voar het I<adaster en de apenbare registers te AMSTERDAM It..adaster
Gegevens uit de I<adastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< I< 8696
Zuider IJdijk 49 1095 I<P AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:49:26

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

Ai'lSTERDAi'j K l( 8696
Grootte: 1 ha 38 a 35 ca
Coordinaten: 125810-488085
Omschrijving kadastraal object:

WONEN MET BEDRIJVIGHEID WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuider IJdijk 49
1095 !(P AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM I< I< 6532 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERI{EER EN WATERSTAAT)
Schiphalweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postad res: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokl<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontieend aan: 84 ASD07/ 250 d.d. 27-1-1986
Eerst genaemde object in brondocument:

AMSTERDAM l( 1< 6532
Neg i'ioet (voliedig) verwerf{te brondocumenten:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 Ai'lR d.d. 23-8-1989
REI<TIFIKAllE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REI<TIFII<AllE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REI<TIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voar als
bedoeld in artil<el 2 lid 1 juncto artil<ei 6 lid 3 van de Databanl<enwet.
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lKadastlraai l!:Ielricht ol!:lject
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l!l.adlastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8697
ZUiderzeeweg AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:52:46

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AMSTERDAM K 1< 8697
Grootte: 35 a 25 ca
Coordinaten: 126167-487664
omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatle:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuiderzeeweg
AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM I< K 6532 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERB1NTEN1S
Ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE GEMEENTE AMSTERDAM
Amstell
1011 PN AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 413657/20 d.d. 13-8-1996
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K K 6532 gedeeltelijl<
Brondocumenten mogelijk van belang:

413924/12 d.d. 18-12-1996
NoW O1lDet (voRiedig) verwer!<te Im:mdowme01lten:

4193981 178 d.d. 17-1-2006
2B1302 d.d. 23-2-1990
AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANW1JZ1NG
411506/44 d.d. 18-5-1993
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19011/ 154 d.d. 17-8-2004
REKTIF1KATIE VERZOCHT

Gerechtigde
OPSTAL
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
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2316 XB LElDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LElDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: "119138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

i\MSTERDAM !( K 6532 gecleeltelijl<
Nog niet (vonUedfig) verwerkte f1wOll1ldOClIJmeBltell1l:

419397 / ~84 d.d. 16-1-2006
" 5872/ 33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d.2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artil<el 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastll"aa~ bell"ichit object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll..adaster
Gegevens uit de kadastraie registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8698
ZUider IJdijl< 48 1095 KN AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:52:27

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

Ar~STERDA",l I( I( 8698
Grootte: 18 ha 38 a 5 ca
Coordinaten: 125997-487760
Omschrijving I<adastraal object:

WONEN MET BEDRIJVIGHEID TERREIN (NATUUR)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Zuider IJdljl< 48
1095 KN AMSTERDAM
Zuider IJdijk 51
1095 KP AMSTERDAM
Zuider IJdijl< 62
1095 KN AMSTERDAM
Zuider IJdijl< 66
1095 KN AMSTERDAM
Zuider IJdijl< 68
1095 KN AMSTERDAM
Zuider lJdijl< 70
1095 KN AMSTERDAM
Zuider IJdijl< 76
1095 KN AMSTERDAM
Zuider IJdijl< 78
1095 KN AMSTERDAM
Zuider IJdijl< 80
1095 KN AMSTERDAM
Zuider IJdijl< 82
1095 I<N AMSTERDAM
27-9-2005

AMSTERDAM K K 6532 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6532 gedeeltelijl<

Aantekening kadastraal object
KWALITATlEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEE~ITE Ai'lSTERDA~l l<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<l<en als gerechtigde bij andere objecten)
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Recht ontJeend aan: 4· 15499/ 32 d.d. 15-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

A~'ISTERDAr'l K l( 6532 gedeeltelljl<
Recht ontleend aan: 4 19133/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I< 6532 gedeeltelljl(
NO!l1 IlOde~ (volie~ff~) verwew!:te bWC)i1<P!OCMmellOtem

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht

pagina 2 van 2

De Dienst vaor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in arti1<el 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Jl(aclast1:lraai belt'Dcht1: object
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladlastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< 1< 8699
RYI<SWG A10 AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
15:43: 01

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AIVISTERDAM K K 8699
Grootte: 9 ha 6 a
Co6rdinaten: 126693-486987
Omschrijving kadastraai object:

TERREIN (NATUUR)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYI<SWG AI0
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM I< I< 7621 gedeeltelijk
AMSTERDAM 1< I< 7621 gedeeltelijk
AMSTERDAM I< I< 7621 gedeeltelljk
AMSTERDAM I< I< 7621 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM K

AMSTERDAM
Postad res: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokl<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415548/ 52 d.d. 31-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM l( I( 7621 gedeeltelijk
Recht ontleend aan: 413924/ 12 d.d. 18-12-1996
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM l( !( 7621 gedeeltelijk
Recht ontleend aan: 413657/20 d.d. 13-8-1996
Eerst genoemde object in brondocument:

AIVISTERDAM I( I( 7621 gedeeltelijl<
Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAIVI l( K 7621 gedeeltelijl<
Recht ontleend aan: 4 16749/ 19 d.d. 21-7-2000
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAIVI 1< I< 7621 gedeeltelijk
Nog iliet (vaUellag) vewwewMe broUldoc~mei'fiteU1:
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Kadastraal bericht object

Einde overzicht

L\ 19399/ 132 d.d.17-1-2006
4 19395/ 75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het rec:h't"voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 iid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l~adtaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8700
RYKSWG A10 AMSTERDAM
wit
18-1-2006

19-1-2006
14:48:55

I<adastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM K K 8700
Grootte: 9 a 80 ca
Coordinaten: 126845-487201
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYKSWG A10
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM K K 7621 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
OPSTAL
DE GEMEENTE AMSTERDM~ I<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtlgde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K I< 7621 gedeeltelijl<
Nog B'iie~ (voi6elJfi!j) vewwerkte brornlJocMme61tei1:

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/75 d.d.17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFII<ATIE VERZOCHT

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE STAAT (VERI<EER E~l WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LElDEN
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Postad res: POSTBUS 740
2300 AS LEIDEN

Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

!\MSTERDAM I{ K 6965
NoW uouet (volnecluw) \Ye~we~n{~e nnoU1(lowmeJrn~em

419397/134 d.d. 16-1-2006
45872/ 33 /\fvlR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
418452/ 26 d.d. 23-9-2002
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
413694/ 93 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

!<adastliaai Ibeliicht object

pagina 1 van 2

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM !I.adaste.r
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8701
RYKSWG Al0 AMSTERDAM
wit
18-1-2.006

19-1-2.006
14:51:04

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

A~~STERDAM K K 8701
Grootte: 3 ha 69 a 80 ca
Co6rdinaten: 12.6799-486976
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYKSWG Al0
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM K K 6347 gedeeltelijk
AMSTERDAM K 1< 6347 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 7621 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2.-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postad res: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAIYl I( K 6347 gedeeltelijl(
Recht ontleend aan: 47666/58
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I( 6347 gedeeltelijk
Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM !( K 6965
Nog iliet (vollellug) verwero<te brOlildocumeiltem

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
45872/33 AMR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
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Einde overzicht

POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
4 18694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTlFIKATIE VERZOCHT
Ll17 Ll59/34 d.d. 21-6-2001
REKTIFIKATlE VERZOCHT

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikei 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

n(adla§traa~ bericht object

pagina 1 van 1

Dienst voor het I<adaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de I<adastraie registratie, met uitzondering van de gegevens inzal<e
hypothel<en en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8702
RYKSWG A10 AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:58:05

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AiV1STERDM4 l< l< 8702
Grootte: 8 ha 68 a 40 ca
Coordinaten: 127005-486935
Omschrijving I<adastraal object:

TERREIN (NIEUWBOUW WONEN)

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYKSWG A10
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM K K 8008 gedeeltelijk
AMSTERDAM 1< K 7621 gedeeltelijl<

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM l<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokl<en als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AiV1STERDAM l< l< 8008 gedeeltelijl<
lIlog niet (voi!edig) verwerMe Unoi1(l1ocumelltei1:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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\l{adastraa~ berichil: objecil:

pagina 1 van 1

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM It.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens Inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8704
BUITEN Y AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:53:04

I<adastraal object
Kadastrale aanduiding:

M~STERDAM !{ l( 8704
Grootte: 7 ha 16 a 10 ca
Coordinaten: 126931-486720
Omschrijving kadastraai object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

BUITEN Y
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM K K 6349 gedeeltelijk
AMSTERDAM I< K 6347 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEi"lEENTE i\MSTERDAM l(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415548/52 d.d. 31-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

A~1STERDAM {{ I< 6349 gedeeltelijl(
Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 2256 d.d. 27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM !{ l( 6347
NOll iliet (vonedi!!) verwerkte brondocMmentem

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/ 75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TIFlI<ATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Oatabankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastraie registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< 1< 8705
RYI<SWG A10 AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:53:29

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

:\jV1STERDAiVl !< K 8705
Graotte: 25 a 70 ca
Coordinaten: 126736-486706
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYI<SWG AlO
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM I< K 6347 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE GEMEENTE AjV1STERDAM I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetei: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415548/52 d.d.31-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< 1< 6347 gedeeltelijl<
Nog Uliet (voHedig) verwerkte brOilooCllmentSi1:

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Gerechtigde
OPSTAL
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAAT)
Schiphoiweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken ais gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 4 155L18/ 52
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Kadastl'aal bericht object

Eel'st genaemde object in brondocument:
/\fv1STERD/U4 K:< 6347 gedGl3ltelij!{

Nog i1De~ (voUQedig) vewwewfitte fiJ>mmlo<Co.imei1l~ei1l:

419397/ 184 d.d. 16-1-2006
'15872/33 l\[vjR d.d. 23-8-1989
REKTIFIKATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d.d. 23-9-2002
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d.d.2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
<118694/98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/34 d.d.21-6-2001
REI<TIFII<ATIE VERZOCHT

Einde averzicht

pagina 2 van 2

De Dienst voar het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor ais
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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I{adastraa~ berrieht object

pagina 1 van 2

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM I!l.adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM I< 1< 8706
HET Y AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:59:53

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM I( l< 8706
Grootte: 12 ha 97 a
Coordlnaten: 126475-486434
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

HETY
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM I< I< 6349 gedeeltelijl<
AMSTERDAM I< I< 6347 gedeeltelijl<
AMSTERDAM K K 6347 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6347 gedeeltelijl<

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS GED.
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM I(

AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 Be AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrol<ken als gerechtigde bij andere objeden)

Recht ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< 1< 6349 gedeeltelijl(
Recht ontleend aan: 415548/52 d.d. 31-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< I< 6347 gedeeltelijl<
Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 2256 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I( I( 6347
Nog i1ie~ (valledig) verwer!{te brandocml1ei1~ei1:

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/45 d.d.4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d.23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

https://kadaster-on-line.kadaster.nllobjprod.asp 19-01-2006



Kadastraal bericht object

Einde overzicht

419302/ 128
REKTIFIKATIE VERZOCHT

d.d. 22-9-2005

pagina 2 van 2

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Katdlastraal bericlht object
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Dienst voar het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM l!l.adastcr
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en besiagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8707
RYKSWG Al0 AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:54:19

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

j.\j\1STERDAr'1 K K 8707

Grootte: 30 a 47 ca
Coordinaten: 126617-486475
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYKSWG AlO
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM K K 6349 gedeelteiijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AM5TERDAi'1 K
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM K K 6349 gedeeltelijl<
Neg niet (ve!Uedig) verwerkte brorodocumenten:

419399/132 d.d.17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
4 18065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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U<adastraal bericlht object

pagina 1 van 1

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM ll..udaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K K 8708
RYKSWG Al0 AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:54:50

Kadastraal object
Kadastrale aandulding:

AMSTERDAiVj I( K 3708
Grootte: 29 a 60 ca
Coiirdinaten: 126689-486450
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYKSWG Al0
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM K K 6349 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 4 19138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM
DE GEMEENTE AMSTERDAM I(
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 BC AMSTERDAM
Zetei: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< I< 6349 gedeeltelijl<
Neg lI1ie~ (volaedig) verwerBcte bmndoc!lmen~ell'O:

419399/ 132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
413065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 18106/ 9 d.d. 23-4-2002
AI<TE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
4 19302/ 123 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Il<adastlraal belricht object
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Dienst voor het kadaster en de open bare registers te AMSTERDAM lladaster
Gegevens uit de kadastraJe registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM K 1< 8709
RYKSWG A10 AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:55:14

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:

AjvlSTERDAlYl K K 8709
Grootte: 2 ha 92 a 50 ca
Coiirdinaten: 126575-486223
Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

RYKSWG A10
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM K K 6349 gedeeltelijk

Aantekening I<adastraal object
KWALlTATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan: 419138/ 158 d.d. 10-2-2005

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL
DE GEMEENTE AMSTERDAl'1 I<
AMSTERDAM
Postadres: POSTBUS 1104

1000 Be AMSTERDAM
Zetel: AMSTERDAM
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 419138/158 d.d. 10-2-2005
Eerst genoemde object in brondocument:

Al'1STERDAl'1 I< K 6349 gedeelteliil<
No!! Iljet (voUedi!!) verwer!<te !nolldoCllmell~ell:

419399/132 d.d. 17-1-2006
419395/75 d.d. 17-1-2006
418065/ 45 d.d. 4-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
418106/ 9 d.d. 23-4-2002
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
419302/ 128 d.d. 22-9-2005
REKTIFIKATIE VERZOCHT

Gerechtigde
OPSTAL
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAAT)
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740
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2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

d.d. 10-2-2005

d.d. 23-9-2002

d.d.21-6-2001

d.d. 16-1-2006
d.d. 23-8-1989

Recht ontleend aan: 419138/158
Eerst genoemde object in brondocument:

Ajv1STERDA~/1 K K 6349 gecleeltelijl<

No~ U'UDe~ (voile<JDg) vewwern(~e brondoclLnme!'il~eU'U:

419397/ 184
45872/ 33 Ai\'JR

REKTIFII<ATIE VERZOCHT
418452/26
REI<TIFIKATIE VERZOCHT
POS 148 d.d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/ 98 d.d. 13-3-2003
REKTIFIKATIE VERZOCHT
417459/ 34
REI<TIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Kadlastraa! beric!1it object

pagina I van 2

Dienst voor het kadaster en de openbare registers te AMSTERDAM !l,.adaster
Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Toestandsdatum:

AMSTERDAM 1< I< 8710
BUITEN Y AMSTERDAM
18-1-2006

19-1-2006
14:55:30

Kadastraal object
I<adastrale aanduiding:

AMSTERDAM :< 1< 8710
Grootte: 23 ha 54 a 40 ca
Coordinaten: 126772-486287
Omschrijving kadastraal object:

WATER

Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

BUITEN Y
AMSTERDAM
4-10-2005

AMSTERDAM I< I< 6349 gedeeltelijk
AMSTERDAM K K 6347 gedeeltelJjk
AMSTERDAM K K 6347 gedeeltelijk
AMSTERDAM I< I< 6347 gedeeltelijk

Gerechtigde
EIGENDOM
DE STAAT (VERI<EER EN WATERSTAATj
Schipholweg 11 A
2316 XB LEIDEN
Postadres: POSTBUS 740

2300 AS LEIDEN
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 415548/52 d.d. 31-12-1998
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAt<l I< I< 6347 gedeeltelijl<
Recht ontleend aan: 84 ASD07/ 250 d.d.27-1-1986
Eerst genoemde object in brondocument:

At<lSTERDAM I< I< 6349
Recht ontleend aan: 47666/58
Eerst genoemde object in brondocument:

AMSTERDAM I< I< 6347 gedeeltelijl<
Nog nie~ (voRiedig) verwerR{~e brOildocl!mei1~ei1:

419397/184 d,d.16-1-2006
45872/33 AMR d.d, 23-8-1989
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
4 18452/ 26 d,d. 23-9-2002
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
POS 148 d,d. 2-12-2003
PERCEELSVORMING OPGESCHORT
418694/98 d,d, 13-3-2003
REKTIFII<ATIE VERZOCHT
417459/34 d.d, 21-6-2001

https://kadaster-on-line,kadaster,nIlobjprocl.asp 19-01-2006
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Einde overzicht
REKTIFIKATIE VERZOCHT

pagina 2 van 2

De Dienst voor het I<adaster en de open bare registers behoudt zich het recht voor als
bedoeld in artil<ei 2 lid 1 juncto artil<el 6 lid 3 van de Databanl<enwet.
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1. INLEIDING

Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam

mw. I.D.T.M. de Wit / mw. C.JA Matthijssen

Bij diverse bodemonderzoeken op het Zeeburgereiland zijn in het grondwater verhoogde arseencon
centraties vastgesteld. Om na te gaan of de grondwaterverontreiniging een knelpunt vormt bij de ont
wikkeling van het Zeeburgereiland heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Witteveen+Bos
verzocht een bureaustudie uit te voeren. De volgende vragen staan centraal:

kent het arseen een natuurlijke herkomst?
zijn er bij de arseengehalten risico's voor milieu en gezondheid te verwachten?

In deze notitie zijn de resultaten van de uitgevoerde bureaustudie beschreven. Achtereenvolgens komt
aan de orde:

beschrijving situatie;
beoordeling herkomst arseen;
beoordeling risico's;
conclusies en aanbevelingen.

2. SITUATIE

2.1. Inleiding
Het Zeeburgereiland ligt aan de oostzijde van Amsterdam, tussen het vaste land en IJburg. Het eiland
heeft een oppervlakte van circa 128 hectare en wordt in de huidige situatie hoofdzakelijk getypeerd
door (extensieve) bedrijvigheid en een rioolwaterzuivering (RI-Oost). De gemeente Amsterdam is voor
nemens het eiland in de komende jaren opnieuw te ontwikkelen tot een gebied voor wonen, werken en
recreatie.

2.2. Bodemopbouw en geohydrologie (ref. 1)
Het Zeeburgereiland is in de 1ge eeuw ontstaan als baggerbergplaats. In een door dijken afgesloten
gedeelte van de Buiten-IJ werd slib gestort dat uit de Amsterdamse haven werd gebaggerd. Het slib



bevindt zich tussen NAP -2,0 en NAP -7,0 a9,0 m. Toen het depot was opgevuld, is het verder opge
hoogd met zand tot gemiddeld circa NAP +0,6 m. Het maaiveld varieert van circa NAP +0,20 m tot NAP
+1,6 m. De schematisatie van de bodemopbouw is in navolgende overzicht weergegeven.

bodemopbouw en geohydrologische schematisatie (ref. 1)
diepte (m t.o.v. NAP) lithologie stratigrafie

+0,6 tot -2,0 zand opgebracht

-2,0 tot -7,0 a-9,0 baggerslib opgebracht

-7,0 a-9,0 tot -12,0 slappe sedimenten, Westland Formatie

50ms zandhoudend, veen

-12,0 tot -30,0 uiterst grof tot matig fijn zand, af Twente, Eem en Urk

en toe slibhoudend

-30,0 tot -60,0 klei, !eem en sterk slibhoudend Drente

middel fijn tot uiterst fijn zand

< 60,0 uiterst grof tot midde! grof zand Harderwijk en Enschede

geohydrologie

Deklaag

I'" watervoerende pakkel

Ie waterremmende 1aa9

2e + 3° watervoerende pakket

De grondwaterstand varieert tussen NAP -0,4 m en NAP +0,3 m. De stromingsrichting van het grond
water in het eerste watervoerend pakket is grofweg zuidelijk gericht. Aangezien de stijghoogte onder de
grondwaterstand ligt, is sprake van inzijging (neerwaartse verticale stroming).

2.3. Bodemkwaiiteitsgegevens
De Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft voor het plangebied Zeeburgereiland hun dataset van het bo
deminformatiesysteem (BIS) ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn enkele bodemonderzoekrapporta
ges geraadpleegd die nog niet in het BIS zijn ingevoerd (ref. 4 tim 11). Uit de beschikbaar gestelde in
formatie blijkt het volgende:

Een uitzondering daargelaten zijn in de grond geen verhoogde arseengehalten gemeten. De uit
zonderingen betreffen een sterk verhoogd arseengehalte van 47 mg/kg.ds in de noordwesthoek
van het RWZI-terrein en een matig verhoogd arseengehalte van 35 mg/kg.ds langs de westrand
van het eiland. Beide waarden zijn op een diepte van circa 1 a2 m-mv gemeten.
Het grondwater kenmerkt zich door aanmerkelijk hogere gehalten, met een maximum van 330 [J.g/I
direct ten oosten van het RWZI-terrein. Bij een analyse van het totaal aan meetgegevens blijkt on
geveer de helft van de metingen licht verhoogd (> S) en ongeveer 10% matig tot sterk verhoogd (>
T en > I) te zijn. De hogere concentraties zijn met name in het noordoostelijk deel van het eiland
gemeten.

Van belang is te realiseren dat van het opgebrachte slib zelf - dat op een diepte van 2 a 3 m-mv begint
- nauwelijks metingen beschikbaar zijn. De enkele metingen die beschikbaar zijn, wijzen niet op een
verhoogd arseengehalte « S). Uit de onderzoeken blijkt verder dat verspreid over het eiland dempin
gen en stortingen met puin aanwezig zijn.

3. BEOORDELING HERKOMST ARSEEN

3.1. Natuurlijke voorkomens arseen
Op basis van de resultaten van het Nabron-project, samengevat in de handreiking arseen (ref. 2), zijn
twee natuurlijke arseenvoorkomens te kwalificeren, namelijk het 'pyriet-type' en het 'roest-type'. Pyriet
wordt aangetroffen in veenpakketten waar het arseen is ingebouwd in het mineraal pyriet (ijzersulfide).
Roest komt daarentegen voor in gebieden die gekenmerkt worden door zogenaamde ijzeroervoorko
mens (roest) als gevolg van (ijzerrijk) kwellend grondwater. Elk van deze typen heeft haar karakteristie
ke eigenschappen, zowel in fysische als chemische zin als ook de wijze waarop het (vastgelegde) ar
seen gemobiliseerd kan worden.

arseenatlas
In het kader van het Nabron-project is van de provincie Noord-Holland een zogenaamde arseenatlas
gemaakt (ref. 3). Hierop is enerzijds de (diepte)ligging van het basisveen (onderdeel Westlandformatie)
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met het daarin aanwezige pyriet aangegeven en anderzijds de gebieden waar een verhoogde kans op
de aanwezigheid van het roesttype is. Uit de atlas blijkt het volgende:

ter plaatse van het Zeeburgereiland ligt het basisveen op een diepte van meer dan 5 m-mv. Bekend
is dat de aanwezigheid van het veen en oxidatie van pyriet tot (sterk) verhoogde arseenconcentra
ties In het diepere grondwater leidt;
het Zeeburgereiland ligt ook in een gebied waar een verhoogde kans is op het voorkomen van het
roesttype als gevolg van kwellend ijzerrijk grondwater. Voor de omgeving Amsterdam is specifiek
aangegeven dat waterbodems als gevolg van (gerichte) kwelstromen een verhoogde kans op aan
rijking met arseen hebben.

3.2. Antropogene bronnen
Naast de natuurlijke voorkomens is in de Nabron-documentatie eveneens een overzicht opgenomen
van bekende antropogene bronnen voor arseen:

tot 1984 werd in de landbouw gebruik gemaakt van een arseenhoudende bestrijdingsmiddelen;
in de houtverduurzaming wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Wolmanzouten waar arseen in is
verwerkt;
in weekmakers en geneesmiddelen wordt op bescheiden schaal gebruik gemaakt van een arseen
verbindingen;
voor het overige wordt arseen - op kleine schaal - toegepast in metaallegeringen, fotoreceptoren,
glas en halfgeleiders.

3.3. Bespreking
Dat de verhoogde arseengehalten in het grondwater op het Zeeburgereiland gerelateerd zijn aan een
antropogene bron is onwaarschijnlijk. Voor zover bekend zijn geen van de genoemde antropogene
bronnen aanwezig (geweest); bovendien zijn in de grond geen tot nauwelijks verhoogde arseengehal
ten gemeten. Het ontbreken van verhoogde arseengehalten in de grond is eveneens een aanwijzing
dat het plaatselijk aanwezige puin niet de oorzaak is van de grondwaterverontreiniging.

Een natuurlijke herkomst met als 'bron' het opgespoten slib is meer voor de handliggend. De arseenat
las geeft aan dat de geohydrologische en -chemische situatie rondom Amsterdam kan leiden tot een
aanrijking van arseen in - met name - de waterbodem. Het betreft hier het zogenaamde 'roesttype' als
gevolg van opwellend ijzer- en arseenrijk grondwater. Op het moment dat dit grondwater in contact
komt met zuurstof, slaat het arseen tezamen met ijzer(hydr)oxiden neer en accumuleert in de waterbo
demo Nadat de waterbodem in een 2 tot 3 meter dikke laag is opgespoten en deels onder de grondwa
terspiegel is geplaatst zijn de ijzer(hydr)oxiden instabiel geworden en opgelost waarbij ook het arseen
is vrijgekomen. Fluctuaties in de grondwaterspiegel zullen ook nu nog tot wisselingen in de redoxcondi
ties en dus mobilisatie van het arseen leiden.

Onduidelijk is of het opgespoten slib zelf ook gekenmerkt wordt door verhoogde arseengehalten. Om
dat de boringen en grondanalyses zich over het algemeen beperken tot de bovenste (afdek)laag van
zand, ontbreken hier de gegevens voor. Echter, in de arseenatlas is aangegeven dat geringe aanrijkin
gen in de grond (in casu het opgespoten slib) kunnen leiden tot hoge concentraties in het grondwater.
In de handreiking zijn waarnemingen en specifieke analyses aangegeven die de 'natuurlijkheid' van het
arseen verder kunnen onderbouwen. Te denken valt aan een verband met ijzerconcentraties, de zuur
graad van het grondwater of zelfs de grondwaterstand. Aangezien deze metingen niet zijn gedaan 6f
niet zijn ingevoerd in het BIS kan dit niet worden nagegaan.

4. BEOORDELING RISICO'S

inleiding
In de beoordeling van de risico's is de arseenverontreiniging in het grondwater het uitgangspunt. In de
belangrijkste contactzone in de bodem zijn nauwelijks verhoogde arseenconcentraties waargenomen
(zie ook § 2.3). De risico-beoordeling richt zich derhalve op de aangetroffen grondwaterverontreiniging.
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werkwijze
De actuele risico's van een verontreiniging worden in eerste instantie bepaald door middel van een
eenvoudige toetsing. Door de beantwoording van een aantal vragen wordt gekeken of er in potentie ri
sico's bestaan op humane blootstelling, aantasting van het ecosysteem of verspreiding.

Binnen de huidige beschouwing worden ecologische risico's en verspreidingsrisico's buiten beschou
wing gelaten.
Een deel van het Zeeburgereiland heeft/krijgt de tunctie ecologische verbindingszone. Ten behoeve
van de beoordeling van de ecologische risico's voor deze verbindingszone zijn met name de concen
traties in de grond in de onverzadigde zone van belang. Van deze zone zijn weinig kwaliteitsgegevens
beschikbaar waardoor de beoordeling van de ecologische risico's niet modelmatig kan worden uitge
voerd.

Verspreidingsrisico's worden eveneens buiten beschouwing gelaten aangezien voor een juiste beoor
deling een uitgebreide modeliering noodzakelijk is.

Het Zeeburgereiland kent verschiliende gebruiksfuncties varierend van bedrijfsterrein tot moestuinen.
Ook in de toekomst zullen verschillende gebruiksfuncties gehandhaafd blijven. Op basis van de eerste
toetsing blijkt dat humane blootstelling in principe mogelijk is voor de functies wonen met tuin en wonen
met moestuin. Voor de functies bedrijfsterrein en wonen zonder tuin, zijn er bij een grondwaterveront
reiniging geen directe contactmogelijkheden waardoor actuele humane risico's niet aan de orde zijn.
Voor de functies wonen met tuin en wonen met moestuin zijn met behulp van het blootsteliingsmodel
SUS versie 2.3 de break-even-points berekend. Ofwei die concentratie waarbij de berekende levens
langgemiddelde blootstelling op het niveau van de Toelaatbare Dagelijkse Inname komt te liggen. In de
terminologie van de Wet Bodembescherming wordt in die situatie gesproken van actuele humane risi
co's. De berekende break-evenpoints worden vergeleken met de tijdens voorgaand onderzoek geme
ten concentraties.

uitgevoerde modelleringen
Het terrein is overeenkomstig de huidige en toekomstige bestemming ingedeeld in de volgende ge
bruiktypen:

bedrijfsterrein (huidig en toekomstig gebruik);
wonen zander tuin (huidig en toekomstig gebruik);
wonen met tuin (huidig en toekomstig gebruik);
wonen met moestuin (huidig gebruik).

Voor de functies bedrijfsterrein en wonen zonder tuin is er onder de modelcondities geen sprake van
een actuele humane blootstelling. Onder de modelcondities wordt ervan uitgegaan dat er geen grond
water wordt opgepompt ten behoeve van consumptie of bedrijfsprocessen. De functies zijn onafhanke
lijk van de grondwaterkwaliteit.

Voor wonen met tuin wordt een break-evenpoint berekend van 1.360 1-19/l. De blootstelling wordt volle
dig bepaald door de blootsteliingsroute gewasinname. Bij het scenario wonen met tuin wordt ervan uit
gegaan dat 10% van de gewasconsumptie afkomstig is uit eigen tuin. In geen van de peilbuizen is een
arseenconcentratie groter of gelijk aan 1360 1-19/I gemeten. Voor de functie wonen met tuin zijn er der
halve bij de huidige verontreinigingsgraad van het grondwater geen beperkingen.

Voor wonen met moestuin ligt de gewasconsumptie uit eigen tuin op een hoger niveau (50-100%). Het
break-even-point voor deze vorm van bodemgebruik is berekend op 172 1-19/l. In de grondwatermon
sters uit drie peilbuizen zijn hogere concentraties gemeten. Deze peilbuizen bevinden zich geen van
allen in het gebied waar daadwerkelijk moestuinen aanwezig zijn. Ter plaatse van de moestuinen zijn
geen verhoogde arseenconcentraties in het grondwater geconstateerd.
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achtergrondwaarden grondwater
Conform de opgestelde bodemkwaliteitskaart van het gebied Zeeburg (ref. 12) is het Zeeburgereiland
onder te verde len in een 3-tal zones. Voor twee van de drie zones zijn gemiddelde arseenconcentraties
en de zogenaamde 95-percentiel waarden bepaald.

Voor zone 7, het westelijk deeI van het Zeeburgereiland liggen de berekende break-even-points, ruim
schoots boven de gemiddelde waarde en de 95-percentielwaarde (resp. 12 en 23 ~g/l arseen).

Voor zone 1, de oostpunt van het Zeeburgereiland, ligt de 95-percentielwaarde (179 ~g/l) juist boven
het berekende break-even-point (172 ~g/l). De gemiddelde waarde voor zone 1 (35 ~g/l) Iigt ruim
schoots onder het berekende break-even-point.

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1. Herkomst arseen
Het arseen in het grondwater ter plaatse van het Zeeburgereiland kent naar aile waarschijnlijkheid een
natuurlijke oorsprong. De meest voor de handliggende verklaring is dat de waterbodem van oorsprong
is aangerijkt met arseen als gevolg van kwellend grondwater (roesttype). In de literatuur is aangegeven
dat dit een bekend verschijnsel is voor de regia Amsterdam. Door het opspuiten van het slib en het
plaatsen onder de grondwaterspiegel is het arseen in oplossing geraakt. Een proces dat nag steeds
gaande is als gevolg van veranderingen in het redoxpotentiaal door bijvoorbeeld (seizoens)fluctuaties
van de grondwaterspiegel.

Macht er nag twijfel rijzen over de 'natuurlijkheid' van het arseen en/of de wijze van mobilisatie, dan is
het raadzaam na te gaan of er een verband bestaat met bijvoorbeeld het ijzergehalte, de zuurgraad of
de stand van het grondwater. Ais de herinrichting van het eiland leidt tot een structurele wijziging van
de grondwaterspiegel of -stromingsrichting, dient rekening te worden gehouden met een (tijdelijke) wij
ziging in het geochemisch evenwicht van het grondwater dat kan leiden tot (tijdelijk) hogere arseencon
centraties.

5.2. Risico's arseen
Bij het huidig gebruik zijn er geen actuele humane risico's ten gevolge van de verhoogde arseencon
centraties in het grondwater.

De arseenconcentraties in het grondwater zijn op delen van het Zeeburgereiland zodanig haag dat de
ze gebieden niet geschikt zijn voor de functie moestuin. Voor de overige functies zijn er bij de thans
gemeten arseenconcentraties in het grondwater geen belemmeringen.

Ten behoeve van een beoordeling van de ecologische of verspreidingsrisico's geldt dat op basis van de
huidige gegevens geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden. De beoordeling van deze risico's
betrelt maatwerk.
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BIJLAGE Uitvoer SUS·berekeningen
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===== Bestand =====

Gegevens afkomstig uit SUS-bestand (versie 2.3)

Rapport gedeelte locatie

bedrijfgrw.sus

Naam:
Codering:

Zeeburgereiland
ASD954-1-2

Informatie:
Het Zeeburgereiland zal opnieuw worden ingericht, waarbij verschillende
gebruiksfuncties worden gerealiseerd.

Soort bodem
Landbodem: ja
Waterbodem: nee

===== Rapport gedeelte eenvoudige toetsing

Humaan
Direct contact: nee
Gewasteelt: nee
Vluchtige verbindingen: nee
Permeatie drinkwaterleiding: nee

Opmerkingen Humaan
Onderhavige situatie heeft betrekking op bedrijfsfuncties (huidige en
toekomstige situatie) en wonen zonder tuin (toekomstige situatiel.

Ecologie
Verontreiniging in de belangrijkste contact zone voor landbodem: nee

Opmerkingen Ecologie
In de toplaag van de bodem zijn geen verhoogde concentraties aan arseen
aangetroffen - de verontreinignig wordt overwegend in het grondwater
geconstateerd.

Verspreiding
Drijflaag: nee
Dichtheidsstroming: nee
Transport onverzadigde zone: nee
Ernstige grondwaterverontreinigingen: nee

Opmerkingen Verspreiding:
Verspreidingsrisico1s worden niet in het kader van deze risico-modellering
meegenomen. Voor een juiste interpretatie is een uitgebreide modellering
noodzakelijk.



Conclusie eenvoudige toetsing
Op basis van de hierboven gegeven antwoorden zijn er volgens de systematiek geen
actuele risico's te verwachten. Op basis van deze resultaten en aanvullende
overwegingen kan het bevoegd gezag een beslissing nemen omtrent de urgentie.

===== Rapport gedeelte afleiding actuele humane risico's =====

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er volgens de systematiek geen actuele
risico's te verwachten en kan de afleiding niet plaatsvinden

===== Rapport gedeelte parameters humaan

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er vol gens de systematiek geen actuele
risico's te verwachten en kan de afleiding niet plaatsvinden

===== Rapport gedeelte afleiding actuele ecologische risico's

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er volgens de systematiek geen actuele
risico's te verwachten en kan de afleiding niet plaatsvinden

===== Rapport gedeelte afleiding actuele verspreidingsrisico's

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er volgens de systematiek geen actuele
verspreidingsrisico's te verwachten en hoeft de afleiding niet plaats te vinden

===== Rapport gedeelte overwegingen

Humaan
Overschrijding warenwetnormen: niet relevant
Acute risico's: niet relevant

Overschrijding van de warenwetnormen voor op de locatie geteelde
landbouwproducten is niet relevant

Het is niet relevant optreden van acute effecten op de volksgezondheid mee te
nemen.

Ecologie
Negatieve effecten voor bio-assays: niet uitgevoerd
Bodemtypecorrectie PAK's: ja

Onderzoek met behulp van bio-assays is niet uitgevoerd

Het bevoegd gezag heeft besloten dat voor PAK's weI bodemtypecorrectie moet
worden toegepast

Verspreiding
Transport door slib: onbekend
Transport naar oppervlaktewater: onbekend
Transport door verwaaiing: onbekend

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
slibtransport

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
transport naar oppervlaktewater

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
transport door verwaaiing



===== Rapport gedeelte tijdstipbepaling

Tijdstipbepaling Humaan

Actuele risico's zijn afwezig bij de eenvoudige toetsing.

Op grond van de afwezigheid van actuele humane risico's is voor het onderdeel
humaan de tijdstipbepaling niet van toepassing en wordt geen ~Ategori8

vastgesteld.

Tijdstipbepaling Ecologie

Actuele risico's zijn afwezig bij de eenvoudige toetsing.

Op grand van de afwezigheid van actuele ecologische risico's is voor het
onderdeel ecologie de tijdstipbepaling niet van toepassing en wordt geen
categorie vastgesteld.

Tijdstipbepaling Volumescore

Actuele risico's zijn afwezig bij de eenvoudige toetsing.

Op grond van de afwezigheid van actuele verspreidingsrisico's is voor het
onderdeel volumescore de tijdstipbepaling niet van toepassing en wordt geen
categorie vastgesteld.

Tijdstipbepaling Objectscore

Er zijn geen verspreidingsrisico's. Objectscore is niet van toepassing.

Tijdstipbepaling Verspreiding

Voor het onderdeel verspreiding is categorie n.v.t. vastgesteld.

Vastgesteld op basis van volumescore en objectscore.

Tijdstipbepaling Conclusie

Voor de tijdstipbepaling is categorie n.v.t. vastgesteld.
Op grond hiervan hoeft geen saneringstijdstip te worden vastgesteld.

Vastgesteld op grond van de afwezigheid van actuele humane~1

ecologische en verspreidingsrisico's.



===== Bestand =====

Gegevens afkomstig uit SUS-bestand (versie 2.3)

Rapport gedeelte locatie

tuingrw.sus

Naam:
Codering:

Zeeburgereiland
ASD954~1~2

Informatie:
Het Zeeburgereiland zal opnieuw worden ingericht, waarbij verschillende
gebruiksfuncties worden gerealiseerd.

Soort bodem
Landbodem: ja
Waterbodem: nee

===== Rapport gedeelte eenvoudige toetsing

Humaan
Direct contact: nee
Gewasteelt: ja
Vluchtige verbindingen: nee
Permeatie drinkwaterleiding: nee

Opmerkingen Humaan
Onderhavige situatie heeft betrekking op de functies wonen met
moestuin (huidige en toekomstige situatiel.

Ecologie
Verontreiniging in de belangrijkste contact zone voor Iandbodem: nee

Opmerkingen Ecologie
In de toplaag van de bodem zijn geen
aangetroffen - de verontreiniging is

Verspreiding
Drijflaag:
Dichtheidsstroming:
Transport onverzadigde zone:
Ernstige gronctwaterverontreinigingen:

verhoogde concentraties aan arseen
overwegend in het grondwater geconstateerd.

nee
nee
nee
nee

Opmerkingen Verspreiding:
Verspreidingsrisico's worden niet in het kader van deze risico-modellering
meegenomen. Voor een juiste interpretatie is een uitgebreide modellering
noodzakelijk.

Conciusie eenvoudige toetsing
Humaan
- er worden gewassen geteeld of de mogelijkheid hiervoor is er
Hieruit voIgt dat:
de actuele humane risico's dienen te worden afgeleid

Ecologie
- op basis van de systematiek geen actuele ecologische risico's voor landbodem
Hieruit voIgt dat:
geen actuele risico's volgens systematiek; dit betekent niet dat ze zich niet
kunnen voordoen. Betrek bij de beslissing de aanvullende overwegingen

Verspreiding
- geen actuele verspreidingsrisico's



===== Rapport gedeelte afleiding actuele humane risicols

Vormen van bodemgebruik die op de locatie voorkomen:
wonen met moestuin

wonen met moestuin
arseen
concentratie in grondwater bedekt deel 172
concentratie in grondwater onbedekt deel 172

Toetsing: wonen met moestuin
Tabel

pg/l
pg/l

Staf dosis
mg/(kg.d)

dosis/MTR actuele type
risico's

arseen

Tabel (vervolg)

Stof

arseen

arseen

0,0021

Cia
g.m3

o

1

Cia/TCL

weI MTR

blootstelling route: in mg.kg-l.d-l in % van totaal

inhalatie binnenlucht
inhalatie buitenlucht
ingestie gewas

o
o
0,0021

o
o
100

Combinatietoxiciteit niet bepaald omdat er geen stoffen zijn die tot een
stofgroep behoren

Conclusie afleiding actuele risicols: wonen met moestuin
Voor de volgende stoffen bij toetsing dosis/MTR >= 1 of Cia/TCL >= 1 (wel
actuele humane risicols):
arseen

Op basis van de afleiding van de actuele humane risicols kan geconcludeerd
worden dat er wel actuele risico's zijn.

Rapport gedeelte parameters humaan

wonen met moestuin
Blootgestelde personen: volwassenen en kinderen
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij load): nee

Tijdsindeling parameters
Volwassene Kind

Tijd buiten 1,14 u/d 2,86 u/d
Blootstellingsfrequentie buiten 350 d/j 350 d/j
Tijd binnen 22,86 u/d 21,14 u/d
Blootstellingsfrequentie binnen 350 d/j 350 d/j



Verantwoording

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

kruipruimte vloer(uitdamping binnenlucht)
defaultwaarde

maaiveld(uitdamping buitenlucht)
defau.ltwaarde

landbodem
kg grond.dm-3

vaste fase landbodem

bulkdichtheid
1,5

volumefractie
0,6

ventilatievoud
1,25 u-1

fractie bi jdrage kruipruimte
0,1

deeltjesconcentratie in buitenlucht
0,07 mg/m~3

fractie verontreinigd knolgewas kind
0,5 defaultwaarde

fractie verontreinigde bladgroente kind
1 defaultwaarde

fractie verontreinigd knolgewas volwassene
0,5 defaultVJaarde

fractie verontreinigde bladgroente volwassene
1 defaultwaarde

organische stofgehalte landbodem
2 %
verantwoording:
meest stringent toetsingskader

gem. diepte verontreiniging t.O.v.
0,75 m

gem. diepte verontreiniging t.o.v.
1 r 25 m

hoogte kruipruimte
0,5 m

zuurgraad landbodem
6

Gewijzigde stofparameters:
AIle stofparameters hebben de defaultwaarde

===== Rapport gedeelte afleiding actuele ecologische risicols =====

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er volgens de systematiek geen actuele
risico's te verwachten en kan de afleiding niet plaatsvinden

===== Rapport gedeelte afleiding actuele verspreidingsrisico's

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er volgens de systematiek geen actuele
verspreidingsrisicols te verwachten en hoeft de afleiding niet plaats te vinden

===== Rapport gedeelte overwegingen

Humaan
Overschrijding warenwetnormen: niet relevant
Acute risicols: niet relevant

Overschrijding van de 1t.1arel1\oJetnormen veer ep de locatie geteelde
landbouwproducten is niet relevant

Bet is niet relevant optreden van acute effecten op de volksgezondheid mee te
nemen.



Ecologie
Negatieve effecten voor bio-assays: niet uitgevoerd
Bodemtypecorrectie PAK's: ja

Onderzoek met behulp van bio-assays is niet uitgevoerd

Het bevoegd gezaq heeft besloten dat voor PAK's wel bodemtypecorrectie moet
worden toegepast

Verspreiding
Transport door slib: onbekend
Transport naar oppervlaktewater: onbekend
Transport door verwaaiing: onbekend

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
slibtransport

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
transport naar oppervlaktewater

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
transport door verwaaiing

===== Rapport gedeelte tijdstipbepaling

Tijdstipbepaling Humaan

Actuele risico's zijn aanwezig op basis van:
MTR-overschrijding (individuele stof)

arseen

Op grond van de actuele humane risico's is voor het onderdeel humaan in de
tijdstipbepaling categorie 1 vastgesteld.

Tijdstipbepaling Ecologie

Actuele risico's zijn afwezig bij de eenvoudige toetsing.

Op grond van de afwezigheid van actuele ecologische risico's is voor het
onderdeel ecologie de tijdstipbepaling niet van toepassing en wordt geen
categorie vastgesteld.

Tijdstipbepaling Volumes core

Actuele risico's zijn afwezig bij de eenvoudige toetsing.

Op grond van de afwezigheid van actuele verspreidingsrisico's is voor het
onderdeel volumes core de tijdstipbepaling niet van toepassing en wordt geen
categorie vastgesteld.

Tijdstipbepaling Objectscore

Er zijn geen verspreidingsrisico's. Objectscore is niet van toepassing.

Tijdstipbepaling Verspreiding



Voor het onderdeel verspreiding is categorie n.v.t. vastgesteld.

Vastgesteld op basis van volumescore en objectscore.

Tijdstipbepaling Conclusie

Veer de tijdstipbepaling is categorie 1 vAstgpstel.d.
Op grand hiervan dient binnen 4 jaar na afgeven beschikking 'Ernst en urgentie'
met de sanering begannen te worden.

Vastgesteld op grand van de actuele humane risico's.



===== Bestand =====
Gegevens afkomstig uit SUS-bestand (versie 2.3)

Rapport gedeelte Iocatie

tuin2grw.sus

Naam: Zeeburgereiland
Codering: ASD954-1-2
Informatie:
Het Zeeburgereiland zal opnieuw worden ingericht, waarbij verschillende
gebruiksfuncties worden gerealiseerd.

Soort bod em
Landbodem: ja
Waterbodem: nee

===== Rapport gedeelte eenvoudige toetsing

Humaan
Direct contact: nee
Gewasteelt: ja
Vluchtige verbindingen: nee
Permeatie drinkwaterleiding: nee

Opmerkingen Humaan
Onderhavige situatie heeft betrekking op de functies wonen met tuin (huidige en
toekomstige situatie).

Ecologie
Verontreiniging in de belangrijkste contact zone voor landbodem: nee

Opmerkingen Ecologie
In de toplaag van de bodem zijn geen verhoogde concentraties aan arseen
aangetroffen - de verontreiniging wordt overwegend in het grondwater
geconstateerd.

Verspreiding
Drijflaag: nee
Dichtheidsstroming: nee
Transport onverzadigde zone: nee
Ernstige grondwaterverontreinigingen: nee

Opmerkingen Verspreiding:
Verspreidingsrisico's worden niet in het kader van deze risico-modellering
meegenomen. Voor een juiste interpretatie is een uitgebreide modellering
noodzakelijk.

Conclusie eenvoudige toetsing
Humaan
- er worden gewassen geteeld of de mogelijkheid hiervoor is er
Hieruit voIgt dat:
de actuele humane risico's dienen te worden afgeleid

Ecologie
- op basis van de systematiek geen actuele ecologische risico's voor landbodem
Hieruit voIgt dat:
geen actuele risico's volgens systematieki dit betekent niet dat ze zich niet
kunnen voordoen. Betrek bij de beslissing de aanvuIIende overwegingen

Verspreiding
- geen actuele verspreidingsrisico's



===== Rapport gedeelte afleiding actuele humane risico's

Vormen van bodemgebruik die op de locatie voorkomen:
wonen met tuin

wonen met tuin
arseen
concentratie in grondwat~r h~riRkt ripel
concentratie in grondwater onbedekt deel

Toetsing: wonen met tuin
Tabel

Stof

1360
1360

dosis
mg/(kg.d)

pg/l
pg/l

dosis/MTR actuele type
risico's

arseen

Tabel (vervolg)

Stof

arseen

arseen

0,0021

Cia
g.m3

o

1

Cia/TCL

weI MTR

blootstelling route: in mg.kg-l.d-l in % van totaal

inhalatie binnenlucht
inhalatie buitenlucht
ingestie gewas

o
o
0,0021

a
a
100

Combinatietoxiciteit niet bepaald omdat er geen stoffen zijn die tot een
stofgroep behoren

Conclusie afleiding actuele risico1s: wonen met tuin
Voor de volgende stoffen bij toetsing dosis/MTR >= 1 of Cia/TeL >= 1 (weI
actuele humane risico' $) :

arseen

Op basis van de afleiding van de actuele humane risico1s kan geconcludeerd
worden dat er weI actuele risico's zijn.



Rapport gedeelte parameters humaan

wonen met tuin
Blootgestelde personen: volwassenen en kinderen
Kinderspeelplaats aanwezig (van belang bij lood): nee

Tijdsindeling parameters

Tijd buiten
Blootstellingsfrequentie buiten
Tijd binnen
Blootstellingsfrequentie binnen

Volwassene Kind
1,14 u/d 2,86 u/d
350 dl j 350 d/j
22,86 u/d 21,14 u/d
350 d/j 350 d/j

Verantwoording

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde

defaultwaarde
kruipruimte vloer(uitdamping binnenlucht)

defaultwaarde
maaiveld(uitdamping buitenlucht)

defaultwaarde

landbodem
kg grond.dm-3

vaste fase landbodem

bulkdichtheid
1,5

volumefractie
0,6

ventilatievoud
1,25 u-1

fractie bijdrage kruipruimte
0,1

deeltjesconcentratie in buitenlucht
0,07 mg/m-3

fractie verontreinigd knolgewas kind
0,1 defaultwaarde

fractie verontreinigde bladgroente kind
0,1 defaultwaarde

fractie verontreinigd knolgewas volwassene
0,1 defaultwaarde

fractie verontreinigde bladgroente volwassene
0,1 defaultwaarde

organische stofgehalte landbodem
10 %

gem. diepte verontreiniging t.o.v.
0,75 m

gem. diepte verontreiniging t.o.v.
1,25 m

hoogte kruipruimte
0,5 m

zuurgraad landbodem
6

Gewijzigde stofparameters:
AIle stofparameters hebben de defaultwaarde

===== Rapport gedeelte afleiding actuele ecologische risico's =====

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er vol gens de systematiek geen actuele
risico's te verwachten en kan de afleiding niet plaatsvinden

===== Rapport gedeelte afleiding actuele verspreidingsrisico's

Op basis van de eenvoudige toetsing zijn er vol gens de systematiek geen actuele
verspreidingsrisico's te verwachten en hoeft de afleiding niet plaats te vinden



===== Rapport gedeelte overwegingen

Humaan
Overschrijding warenwetnormen: niet relevant
Acute risico's: niet relevant

Overschrijding van de warenwetnormen voor op de locatie geteelde
landbouwproducten is niet n:::lp.vFJnt

Het is niet relevant optreden van acute effecten op de vo.lksgezondheid mee te
nemen.

Ecologie
Negatieve effecten voor bio~assays: niet uitgevoerd
Bodemtypecorrectie PAK's: ja

Onderzoek met behulp van bio~assays is niet uitgevoerd

Bet bevoegd gezag heeft besJ.oten dat voor PAK's weJ. bodemtypecorrectie moet
worden toegepast

Verspreiding
Transport door slib: onbekend
Transport naar oppervJ.aktewater: onbekend
Transport door verwaaiing: onbekend

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
slibtransport

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
transport naar oppervlaktewater

Het is onbekend of verspreiding van de verontreiniging optreedt tengevolge van
transport door verwaaiing

===== Rapport gedeelte tijdstipbepaling

Tijdstipbepaling Humaan

Actuele risico's zijn aanwezig op basis van:
MTR-overschrijding (individueJ.e stof)

arseen

Op grond van de actuele humane risico's is voor het onderdeel humaan in de
tijdstipbepaling categorie 1 vastgeste.ld.

Tijdstipbepaling Ecologie

Actuele risico's zijn afwezig bi.j de eenvoudige toetsing.

Op grond van de afwezigheid van actuele ecologische risico's is voor het
onderdeel eco.logie de tijdstipbepaling niet van toepassing en wordt geen
categorie vastgesteld.



Tijdstipbepaling Volumes core

Actuele risico's zijn afwezig bij de eenvoudige toetsing.

Op grond van de afwezigheid van actuele verspreidingsrisico's is voor het
onderdeel volumescore de tijdstipbepaling niet van toepassing en wordt geen
categorie vastgesteld.

Tijdstipbepaling Objectscore

Er zijn geen verspreidingsrisico's. Objectscore is niet van toepassing.

Tijdstipbepaling Verspreiding

Voor het onderdeel verspreiding is categorie n.v.t. vastgesteld.

Vastgesteld op basis van volumescore en objectscore.

Tijdstipbepaling Conclusie

Voor de tijdstipbepaling is categorie 1 vastgesteld.
Op grond hiervan dient binnen 4 jaar na afgeven beschikking 'Ernst en urgentie'
met de sanering begonnen te worden.

Vastgesteld op grond van de actuele humane risico's.




