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I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
Voor het plangebied ‘Landal Dunimar’ geldt momenteel een beheersverordening. Er is een herziening van dit bestemmingsplan voor het plangebied ‘Landal
Dunimar’ noodzakelijk, omdat de beheerder van het terrein het voornemen
heeft de verblijfsrecreatievoorzieningen op het terrein te intensiveren. Het
betreft de bouw van een hoofdgebouw met een receptie, een zwembad, horecafaciliteiten en enkele overige voorzieningen. Voorts worden er 20 bungalows
bijgebouwd. De uitbreidingen vinden op het bestaande terrein plaats. Er is
geen sprake van fysieke uitbreiding van het terrein. Verder worden de bestaande voorzieningen voorzien van een actueel planologisch regime.
In dit rapport wordt het initiatief getoetst aan het geldend beleid. Het rapport
bevat voorts een beschrijving van het uitgevoerde onderzoek op basis waarvan
de afweging gemaakt kan worden aan het initiatief medewerking te verlenen.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied
Het Bungalowpark Dunimar ligt tussen de kernen Noordwijkerhout en De Zilk in
de gemeente Noordwijkerhout, direct ten westen van de Provinciale Weg
(N206) en direct ten zuiden van de Ruigenhoekerweg. Ten zuiden en westen
van het plangebied bevinden zich voornamelijk landbouwgronden voor de bollenteelt. Ten noorden, aan de overzijde van de Ruigenhoekerweg, ligt het
natuurduingebied Kennemerland-Zuid.
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Ligging en begrenzing plangebied (rode belijning)

In het plangebied bevindt zich een beheerderswoning, een receptiegebouw
alsmede 90 bungalows met enkele centrale parkeervoorzieningen en ontsluitingswegen. Tevens is sprake van een terrein dat voor recreatie- en verblijfsdoeleinden gebruikt kan worden. Er is een omgevingsvergunning voor het
bouwen verleend voor de bouw van extra bungalows en een motel met ondergrondse parkeergarage. Feitelijk zijn deze bouwwerken (nog) niet aanwezig.
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H u i d i g e

2

s i t u a t i e

In dit hoofdstuk is de huidige juridisch/planologische situatie beschreven van
het plangebied.
Vergunde en feitelijke situatie
-

Op 20 april 1999 is aan de toenmalig exploitant van het perceel vergunning verleend voor het bouwen van een motelbedrijf, omvattende een
hoofdgebouw tevens logeergebouw, een dienst-/bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken (120 bungalows). Daarvan zijn 90 geschakelde
bungalows gerealiseerd.

-

Van de 90 bungalows zijn 80 in eigendom van particuliere eigenaren en
tien in eigendom van de Ontwikkelingsmaatschappij Dunimar B.V. In totaal zijn er 79 bungalows al dan niet continu in de verhuur. De gemiddelde verblijfsduur van de gasten in de bungalow is 5,2 dagen.

Planologische situatie
Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad voor het gehele terrein van
Dunimar de beheersverordening ‘Ruigenhoekerweg/Bungalowpark Dunimar’
vastgesteld. Deze is op 21 december 2013 in werking getreden.
Het gehele terrein van Dunimar is aangeduid als besluitvlak. Daarnaast rusten
op het terrein de subbestemmingen Archeologie I en Archeologie 2. Volgens
pagina vijf van de toelichting bij de beheersverordening is binnen het besluitvlak de bestaande situatie uitgangspunt. De bestaande situatie betreft volgens
de toelichting functies en bebouwing die op de inventarisatiekaart zijn opgenomen alsmede de bouwtekeningen die als bijlagen bij de regels zijn gevoegd.
Dat betekent dat de inventarisatiekaart in dit geval deel uitmaakt van de verbeelding.
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Inventarisatiekaart

beheersverordening

‘Ruigenhoeker-

weg/Bungalowpark Dunimar’
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Op de inventarisatiekaart hebben de bungalows de aanduiding ‘bungalow’
gekregen. Een deel van de op de inventarisatiekaart weergegeven bungalows
heeft de aanduiding ‘vergund, maar feitelijk nog niet gerealiseerd’ gekregen.
Dit betekent dat op de reeds gebouwde bungalows nu de bestemming Bungalow rust.
Onder een bungalow wordt verstaan: Een gebouw bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf door een persoon, (deel van een) gezin of een groep mensen en
dat niet fungeert als hoofdverblijf.
Op grond van artikel 3.1, onder a, van die regels mogen de in het besluitgebied
gelegen gronden en bestaande bouwwerken worden gebruikt overeenkomstig
het bestaande gebruik, zoals aangegeven op, de als bijlage 1 van voornoemde
beheersverordening, bijgevoegde inventarisatiekaart.
Onder bestaand gebruik wordt ingevolge artikel 1.10, onder a, van de regels
verstaan: Het gebruik van de gronden en bouwwerken dat op het tijdstip van
vaststelling van de verordening:
1.

aanwezig is;

2.

is toegestaan krachtens een bouwvergunning/een omgevingsvergunning
voor het gebruik; onder gebruik valt niet het gebruik dat reeds in strijd
was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen
de overgangsbepalingen van dat plan.

Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1981’ rustte op het hele
terrein de bestemming Horecabedrijf B (B). Ingevolge artikel 24, lid A, van de
planvoorschriften van dat bestemmingsplan waren de gronden bestemd voor
een motelbedrijf. Aangezien een hoofdgebouw, dat als logeergelegenheid of
passantenhotel kan fungeren, wel is vergund, maar (nog) niet is gebouwd, kan
het geheel van de ter plaatse aanwezige bouwwerken niet als motelbedrijf
worden aangemerkt, hetgeen in strijd moet worden geacht met de bestemming Horecabedrijf B, zoals uitgewerkt in artikel 24 A tot en met C.
Het gebruik van de gebouwde bungalows, waar gemiddeld 5,2 dagen recreatief
wordt verbleven, is niet in overeenstemming met die bestemming, omdat dit
gebruik noch als het bieden van logeergelegenheid voor weggebruikers (op
doorreis), noch als dat van een passantenhotel kan worden aangemerkt. Dit
brengt met zich mee dat het gebruik niet is toegestaan op basis van de verleende bouwvergunning, waardoor sprake is van strijd met de regels van de
beheersverordening.
Conclusie
Dit brengt met zich mee dat de gemeente het feitelijk gebruik van de bungalows alsnog juridisch-planologisch wenst te regelen en de realisatie van een
hoofdgebouw voor deze functie mogelijk wordt, zoals reeds beoogd was met
vaststelling van de beheersverordening.
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3

B e l e i d s k a d e r

In dit hoofdstuk wordt, voor zover relevant, het beleidskader toegelicht, waarbinnen onderhavige ontwikkeling moet passen, en getoetst aan het voornemen.

3.1

Rijksbeleid
3 . 1 . 1

Structuurvisie

Infrastructuur

en Ruimte

(2012)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak. Verschillende
nationale belangen zijn opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) die samen met de structuurvisie in procedure is gebracht.
Hiermee worden de belangen geborgd.
In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij hiermee om zal
gaan. Daarmee biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de
periode tot 2028 wil nemen, om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar
en veilig te houden. In de structuurvisie maakt het Rijk helder welke nationale
belangen zij heeft in het ruimtelijke en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid worden ingezet.
Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren.
Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten
en richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en
het behartigen van de nationale belangen. De Rijksoverheid brengt het aantal
procedures en regels stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels
voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten.
Conclusie
Door het nationale karakter van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en
de kleine schaal van onderhavige ontwikkeling, heeft het bouwplan geen direct
raakvlak met dit nationaal beleid. Derhalve luidt de conclusie dat het bouwplan in overeenstemming is met de SVIR.
De nationale ruimtelijke belangen zijn geborgd in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro) en Regeling algemene regeling ruimtelijke ordening (Rarro).
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3 . 1 . 2

Besluit algemene regels

ruimtelijke orde-

ning (2011)

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk,
op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten genomen. Het
betreft het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening, inclusief de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro en Rarro). Deze twee besluiten zijn verschillend van aard (procesmatig versus beleidsmatig):
-

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening

juridische

kaders

aan

de

processen

van

ruimtelijke

belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden
(o.a. nationaal belang 13 uit de SVIR). De ‘ladder van duurzame verstedelijking’ is in 2012 opgenomen in het Bro. Op de procesmatige vereisten waaraan deze ontwikkeling moet voldoen, wordt teruggekomen in
hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk komt de planologische en milieuhygiënische uitvoerbaarheid aan bod.
-

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de
juridische kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te
borgen. Het Barro is vastgesteld op 22 augustus 2011 en in werking getreden op 30 december 2011. Op 1 oktober 2012 is een wijziging van het
Barro vastgesteld. Het kabinet heeft in de genoemde SVIR vastgesteld
dat voor een beperkt aantal onderwerpen, bijvoorbeeld voor defensie
en waterveiligheid, de bevoegdheid om algemene regels te stellen moet
worden ingezet. Het gaat daarbij om het beschermen van de nationale
belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het Barro, werken zoveel
mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts
daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Naar aanleiding van
een advies van de Raad van State voorziet het Barro ook in een bij dit
besluit behorende ministeriële regeling (Rarro). In deze regeling is de
begrenzing opgenomen van de gebieden uit een aantal titels uit het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. De aanduiding van
deze gebieden is opgenomen in het Barro.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen
de regels zoals gesteld in het Barro en de Rarro.

12
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3.2

Provinciaal beleid
3 . 2 . 1

Visie Ruimte en

Mobiliteit

Inleiding
Op 9 juli 2014 is de Visie Ruimte en Mobiliteit (hierna: VRM) door de provincie
Zuid-Holland vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch
krachtige regio. Dit betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De VRM
bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern van deze filosofie is:
-

ruimte bieden aan ontwikkelingen;

-

aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit;

-

allianties aangaan met maatschappelijke partners;

-

minder toetsen op regels en meer sturen op doelen.

De VRM bestaat uit vier documenten, te weten: de Visie ruimte en mobiliteit,
de Verordening ruimte 2014, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit.
Vier thema's
In de VRM zijn vier thema's onderscheiden:
1.

beter benutten en opwaarderen van wat er is;

2.

vergroten van de agglomeratiekracht;

3.

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;

4.

bevorderen van de verandering naar een water- en energie-efficiënte
samenleving.

Ruimtelijke kwaliteit
De ontwikkeling van verblijfsrecreatie wordt, net als andere ruimtelijke ontwikkelingen, in de eerste plaats gestuurd via het handelingskader ruimtelijke
kwaliteit. Bestaande verblijfsrecreatiecomplexen zijn opgenomen op de kwaliteitskaart via de laag van de occupatie. Tevens zijn voor verblijfsrecreatie
specifieke richtpunten benoemd. Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden
niet op kaart opgenomen, maar zijn gehouden aan het handelingskader ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat gemeenten of andere initiatiefnemers niet
gebonden zijn aan vooraf vastgelegde zoeklocaties. Wel is bij een nieuwe ontwikkeling (uitbreiding of herstructurering bestaande complexen of ontwikkeling van een nieuw complex) het handelingskader ruimtelijke kwaliteit van
toepassing, waarbij de mogelijkheden en kwaliteitseisen afhankelijk zijn van
de aard, omvang en locatie van de ontwikkeling.
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Visie

ruimte

en

mobiliteit

(uitsnede

kaart

zes)

met

ligging

plangebied (rode cirkel)

De provincie wil in een aantal gebieden specifieke waarden in stand houden
omdat ze landschappelijk, ecologisch of qua gebruikswaarde bijzonder en
kwetsbaar zijn. De instandhouding van deze waarden vraagt om toegespitste
vormen van bescherming en ontwikkeling. Ruimtelijke ontwikkelingen in deze
gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van de specifieke waarden
naast de generieke bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.
Voor het plangebied gelden de volgende specifieke waarden:
-

openbare recreatiegebieden, vanwege hun onmisbare bijdrage aan de
leef- en vestigingskwaliteit in zowel het stedelijk als het landelijk gebied;

-

groene buffers, vanwege hun belang voor de identiteit, geleding en
leefkwaliteit van het stedelijk gebied.

Recreatiewoningen
Voor recreatiewoningen geldt dat deze ook als zodanig gebruikt worden. Zij
voldoen meestal noch naar locatie, noch functioneel aan de eisen voor reguliere woningen en worden ook niet meegewogen in de ramingen van de woningbehoefte. Permanente bewoning van recreatiewoningen wordt beschouwd als
een onwenselijke ontwikkeling.
3 . 2 . 2

Verordening Ruimte

In samenhang met de structuurvisie, is ook de Verordening Ruimte (2014) opgesteld. De regels in deze verordening zijn bindend en werken door in alle
bestemmingsplannen van de gemeente.
De provincie heeft in de Verordening Ruimte voor het plangebied geen specifieke regels opgenomen. Wel geldt de ladder voor duurzame verstedelijking
voor het gehele provinciale grondgebied alsmede algemene regels voor nietagrarische bedrijven en andere bestaande niet-agrarische bebouwing op gronden buiten bestaand stads- en dorpsgebied. Verder zijn nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen toegestaan, mits voldaan wordt aan de regels met betrekking
tot ruimtelijke kwaliteit. Hiermee dient bij de planontwikkeling rekening gehouden te worden.
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3.3

Regionaal beleid
3 . 3 . 1

Holland Rijnland: Regionale structuurvisie
2020

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werkt namens en voor de 15 gemeenten in de gelijknamige regio, te weten: Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude (totaal bijna 525.000 inwoners). Doelstelling van Holland Rijnland is de
kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven
en instellingen in het gebied te bevorderen. Holland Rijnland biedt het kader
waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen samenwerken om efficiencyvoordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en streekbelangen te behartigen.
Conclusie
Het plangebied is in de regionale structuurvisie niet afzonderlijk behandeld.
3 . 3 . 2

Intergemeentelijke

Structuurvisie Green-

port (ISG)

De raden van de zes Greenportgemeenten hebben op 10 december (Hillegom)
en op 17 december 2009 (Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
vastgesteld. De structuurvisie vervangt het 'Pact van Teylingen' en het 'Offensief van Teylingen'. De ISG is voor de Greenportgemeenten van de Duin- en
Bollenstreek een wettelijk zelfbindend kader voor gewenste ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied tot 2030 en geldt als toetsingskader voor toekomstige bestemmingsplannen.
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) B.V. geeft samen met de aandeelhoudende Greenportgemeenten verder vorm aan de inhoud en uitvoering
van het meerjarenprogramma, dat voortvloeit uit de ISG. De ISG is gericht op
het creëren van een vitale Greenport met een vitaal landschap. Hiervoor zijn
de volgende ambities en uitgangspunten opgesteld:
1.

de economische herstructurering van de Greenport centraal staat;

2.

de gemeenten de herstructureringsopgave zullen combineren met landschapsverbetering;

3.

de gemeenten verdergaande verrommeling van het landschap tegengaan;
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4.

met het uitvoeren van de woningbouwopgave, zoals in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek overeen is gekomen, de maximale woningbouwbijdrage van de Duin- en Bollenstreek bereikt is;

5.

de gemeenten het areaal aan eersteklas bollengrond van 2.625 ha duurzaam moeten handhaven, hoewel zij met het herstructureringsproces
tijdelijke krimp onder nader te bepalen voorwaarden (waaronder harde
tijdgebonden compensatiegaranties) toestaan;

6.

primaire greenportfuncties, zoals bollencluster, vaste planten, bloemencluster en toerisme (inclusief greenportgerelateerde handel en
dienstverlening), krijgen bij conflicterende ruimteclaims prioriteit boven niet primaire greenportfuncties, zoals overige landbouw en veeteelt.

Conclusie
Na vaststelling (december 2009) is de Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport het wettelijk toetsingskader bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen voor het buitengebied. Er is
met het onderhavige plan geen sprake van uitbreiding van het grondgebruik
dat ten koste gaat van de primaire greenportfunctie. Onderhavige ontwikkeling
is derhalve niet in strijd met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport.

3.4

Gemeentelijk beleid
3 . 4 . 1

Beleidsnota toerisme en recreatie Noordwijkerhout (2007)

In oktober 2007 is de ‘Beleidsnota toerisme en recreatie Noordwijkerhout’
(2007) vastgesteld. In de beleidsnota wordt weergegeven welke visie de gemeente Noordwijkerhout heeft op het gebied van toerisme en recreatie en
welke acties daaraan gekoppeld zijn.
Uit de beleidsnota blijkt dat:
-

Noordwijkerhout het aanvragen van vergunningen en evenementen versoepelt;

-

Noordwijkerhout voor een goede bereikbaarheid gaat;

-

Noordwijkerhout zich versterkt regionaal op het gebied van wandelen en
fietsen;

-

Noordwijkerhout zich verbetert op het gebied van promotie;

-

Noordwijkerhout de mogelijkheid tot realisatie van camperplaatsen
onderzoekt;

-

16

Noordwijkerhout inzet op een toeristenmarkt.
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Conclusie
Het bungalowpark Dunimar wordt in het desbetreffende beleid niet expliciet
benoemd. De ontwikkeling stuit niet op belemmeringen uit deze beleidsnota.
3 . 4 . 2

Beleidsvisie recreatiewoningen Noordwijkerhout

Op 24 mei 2005 is de ‘Beleidsvisie recreatiewoningen Noordwijkerhout’ vastgesteld. De beleidsvisie geeft aan binnen de gemeente Noordwijkhout hoe wordt
omgegaan met permanente bewoning van recreatiewoningen.
Conclusie
Het bungalowpark Dunimar wordt in het desbetreffende beleid niet expliciet
benoemd. De ontwikkeling stuit niet op belemmeringen afkomstig uit deze
beleidsvisie.
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4

O m g e v i n g s o n d e r z o e k e n

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder:
Bro) moet de gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan een
beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij
het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met
de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan
vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten
en ruimtelijke ordening.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's ecologie,
landschap, verkeer, bodem, externe veiligheid, milieuzonering, geluid,
luchtkwaliteit en water.

4.1

Toetsing Besluit m.e.r.
Behalve aan de uitvoeringsaspecten bedoeld in de Awb en het Bro dient
ook te worden getoetst aan het Besluit m.e.r. Per 1 april 2011 is het
Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de
modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het
Europese Hof van 15 oktober 2009. (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C255/08 – Commissie vs. Nederland) Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen
m.e.r. (-beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar na
tuurgebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april
2011 ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine
projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine
projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een MER nodig
is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te
beoordelen of bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets blijkt dat er belangrijke nadelige
milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.-procedure worden
doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig.
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Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald
te worden of de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het
Besluit m.e.r. overschrijdt, of de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied
ligt en of er belangrijke milieugevolgen zijn.
In het plangebied wordt de realisatie van enkele bungalows en een centrale voorziening mogelijk gemaakt. De ontwikkeling dient getoetst te
worden aan activiteit D 10 uit de Bijlage bij het Besluit m.e.r. Deze
activiteit betreft de aanleg, wijziging of uitbreiding van vakantiedorpen
en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen; permanente kampeer- en caravanterreinen of themaparken. In
het geval van een verblijfsrecreatieterrein is direct een m.e.r.beoordeling noodzakelijk als de activiteit gaat om een oppervlakte van
25 ha; een oppervlakte van 10 ha of meer in gevoelig gebied of 250.000
bezoekers of meer per jaar. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling ver beneden de drempelwaarden ligt zoals opgenomen in het
Besluit m.e.r.
Een voortoets is verricht naar de gevolgen van het project voor Natura
2000-gebieden. Indien significante gevolgen voor een Natura 2000gebied niet kunnen worden uitgesloten moet ingevolge artikel 19j,
tweede lid, van de Nbw 1998 een Passende Beoordeling aanwezig zijn,
voordat beslist kan worden over de vaststelling van het plan. Indien een
Passende Beoordeling opgesteld moet worden is ook MER nodig. Uit de
voortoets (paragraaf 4.3.1) blijkt dat de beoogde ontwikkelingen geen
negatieve effecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden .
Zoals beschreven in de voorafgaande alinea’s zijn er geen 'belangrijke
nadelige milieugevolgen’ te verwachten en daarom is het niet noodzakelijk een Passende Beoordeling of m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

4.2

Ladder voor duurzame verstedelijking
Toetsingskader
Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit
moet met behulp van de Ladder duurzame verstedelijking worden onderbouwd. Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het Barro. Het Barro
verwijst naar het Bro; geformuleerd is dat deze toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen ten aanzien van
bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Gemotiveerd dient
te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het
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ruimtegebruik. De toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking
werkt volgens drie stappen:
1.

beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling
voorziet in een regionale en gemeentelijke behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen;

2.

indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken
overheden of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan worden
gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie
te benutten;

3.

indien herstructurering of transformatie binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken overheden of de ontwikkeling zo kan worden gerealiseerd dat
deze passend multimodaal ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.

Beoordeling en conclusie
Dit betekent voor de gemeente dat de noodzaak voor en mogelijkheden
om binnen dan wel buiten bestaand bebouwd gebied in een nieuwe ontwikkeling te voorzien, met hun voor- en nadelen tegen elkaar moeten
worden afgewogen.
Stap 1: Zoals in deze toelichting is aangegeven is op 20 april 1999 aan
toenmalige exploitant vergunning verleend voor het bouwen van een
motelbedrijf, omvattende een hoofdgebouw tevens logeergebouw, een
dienst/-bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken (120 bungalows).
Daarvan zijn 90 geschakelde bungalows gebouwd. Het plan voorziet dan
ook in een goede planologische regeling van reeds bestaande bouwmogelijkheden.
Aanvullend geldt dat een recreatiepark met vakantiebungalows geen
stedelijke functie betreft, maar een gebiedseigen functie voor het buitengebied. Hierdoor is er geen sprake van nieuwe (stedelijke) ontwikkeling en kan verdere toetsing aan de ladder achterwege blijven.
Stap 2 en 3: Aangezien het gaat om een project binnen het bestaande
recreatieve gebied, er uitsluitend gebruiksveranderingen plaatsvinden
en er geen sprake is van nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen, zijn deze
stappen niet aan de orde.

4.3

Ecologie
In dit kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar effecten op
de natuurwaarden (soortenbescherming en gebiedsbescherming).
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4 . 3 . 1

Gebiedsbescherming

Een onderzoek naar de gebiedsbescherming is uitgevoerd (BügelHajema
Adviseurs, Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, 2015).
Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) dient de initiatiefnemer te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen
leiden tot (significant) negatieve effecten op beschermd Natura 2000gebied. Indien deze effecten op grond van dat onderzoek (het zogenaamde vooronderzoek) niet met wetenschappelijke zekerheid zijn uit
te sluiten, moet de initiatiefnemer een Passende Beoordeling opstellen.
Conclusie
De beoogde ontwikkelingen veroorzaken geen negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en natuurgebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Voorwaarde is wel dat de
bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels plaatsvinden.
Het is aan het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, om deze conclusie te bevestigen. De activiteit is op het punt van de Ecologische
Hoofdstructuur niet in strijd met de regelgeving omtrent de Ecologische
Hoofdstructuur. Het is aan het bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, om deze visie te bevestigen.
De resultaten van de voortoets zijn als bijlage bij dit document gevoegd.
4 . 3 . 2

Soortenbescherming

Een onderzoek naar de soortenbescherming is uitgevoerd (BügelHajema,
Flora- en faunawet onderzoek uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, 2015).
Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een beperkte
natuurwaarde kent. Desondanks zijn binnen het plangebied enige beschermde soorten aanwezig en te verwachten. In het kader van de Flora- en faunawet zijn de navolgende aspecten van belang.
Er is een zeer geringe kans dat in het receptiegebouw verblijfplaatsen
van vleermuizen aanwezig zijn. Omdat het bestaande receptiegebouw
alleen intern verbouwd wordt, worden mogelijke verblijfplaatsen van
vleermuizen niet aangetast. Om deze reden bestaat er geen noodzaak
hiernaar nader onderzoek uit te voeren. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen treden niet op.
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In het struweel op sommige terreindelen van het plangebied kunnen
vogels in de bomen en struiken tot broeden komen. Alle inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd. Voor de broedvogels binnen het plangebied geldt dat de nesten alleen beschermd zijn als ze in gebruik zijn
ten behoeve van het uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van
de jongen, dus tijdens het broedseizoen. Voor het verstoren en vernietigen van in gebruik zijnde nesten kan in eerste instantie geen ontheffing
worden verkregen. Bij de planning en uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden dient daarom voldoende rekening te worden gehouden met
het broedseizoen van vogels om zo een verbodsovertreding van de Floraen faunawet te voorkomen. Omdat het gebied waar vogels tot broeden
kunnen komen heel beperkt is, kan ook tijdens het broedseizoen worden
gewerkt onder de voorwaarde dat het gebied vooraf aan de werkzaamheden wordt onderzocht op eventuele aanwezigheid van nesten. Indien
de initiatiefnemer/uitvoerder bij de planning en uitvoering van de
werkzaamheden voldoende rekening houdt met broedvogels, kan een
verbodsovertreding ten aanzien van broedvogels (artikel 11 en 12 van de
Flora- en faunawet) worden voorkomen.
Conclusie
Met inachtneming van de hierboven genoemde opmerkingen ten aanzien
van vleermuizen en broedvogels vormt de Flora- en faunawet geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.4

Water
De laatste jaren is het inzicht gegroeid dat, mede gezien de klimaatveranderingen, op een duurzamer wijze met het waterbeheer dient te worden omgegaan. De speerpunten voor een duurzaam waterbeheer zijn
het minimaliseren van wateroverlast, het realiseren van voldoende waterberging, het afkoppelen van verhard oppervlak en het voorkomen van
diffuse verontreinigingen door toepassing van duurzame bouwmaterialen.
Waterschapsbeleid
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan 4 (WBP) van
het Hoogheemraadschap van Rijnland van toepassing zijn. In dit plan
geeft het Hoogheemraadschap aan wat haar ambities voor de komende
planperiode zijn en welke maatregelen in het watersysteem worden
getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen het accent op de
uitvoering. De drie hoofddoelen zijn: veiligheid tegen overstromingen,
voldoende water en gezond water. Wat betreft veiligheid is cruciaal dat
de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn en blijven en dat rekening wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Wat
betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem
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goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij
wil het Hoogheemraadschap dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer
lokale en hevigere buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelstijging. Het WBP sorteert voor op deze ontwikkelingen.
Waterbeheer en watertoets
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de
waterbeheerder over een ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt
voorkomen dat de ruimtelijke ontwikkeling in strijd is met het duurzaam
waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het
Hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer.
Per 22 december 2009 is een nieuwe Keur in werking getreden, alsmede
nieuwe Beleidsregels. In deze Beleidsregels is het beleid van het Hoogheemraadschap nader uitgewerkt. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de
totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur
bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van het water in de bodem.
De 'Keur en Beleidsregels' maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met
wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:
-

waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);

-

watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken);

-

andere waterstaatswerken (onder andere bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).

De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of
bij de bovengenoemde waterstaatswerken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren,
bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen in kwetsbare
gebieden, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van water naar
het oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder
ontheffing van het Waterschap gebouwd en opgeslagen mag worden. De
toestemming voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is geregeld in
de watervergunning.
Hiermee is de Keur een belangrijk middel om via vergunningsverlening
en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen.
In artikel 3.1.4. van de Keur is bepaald dat het zonder vergunning van
het bestuur verboden is in het beheergebied van Rijnland:
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-

in door het bestuur op kaart aan te geven gebieden werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan een toename van de kwel of
wegzijging van het grondwater zal ontstaan;

-

gebouwen, bouwwerken en dergelijke te plaatsen, onbebouwde/onverharde grond te verharden en werkzaamheden te verrichten als gevolg waarvan neerslag versneld tot afvoer komt:
a. indien daarbij meer dan 500 m² onverharde grond wordt bebouwd of verhard; of
b. indien sprake is van meerdere te ontwikkelen min of meer
aaneengesloten bouwplannen met een gezamenlijke oppervlakte van 500 m²; of
c. indien het nieuw aan te leggen verhard oppervlak meer dan
10% van het oppervlak van het betreffende peilvak beslaat; of
d. het betreffende watersysteem de toename van de piekafvoer
als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak met
minder dan 500 m² niet kan verwerken.

-

werken te maken of te hebben of handelingen te verrichten die
direct of indirect verzilting kunnen veroorzaken of bevorderen.

In het kader van de Watertoets merkt het Hoogheemraadschap van Rijnland op dat (onderdelen van) het plan vergunningplichtig is op grond van
de Keur van Rijnland. Bij de realisatie van het project zal een watervergunning aangevraagd moeten worden bij het Hoogheemraadschap.
Huidige situatie waterhuishouding
Het plangebied ligt in het landelijk gebied van Noordwijkerhout. In het
plangebied zijn geen knel- en aandachtspunten inzake de waterkwaliteit
en de waterkwantiteit bekend.
Het hemelwater dat in het plangebied neerkomt op het onverharde
oppervlak wordt opgenomen in de bodem door middel van infiltratie.
Toekomstige situatie waterhuishouding
Waterkwantiteit
Bij een toename in verharding dient deze toename gecompenseerd te
worden door de aanleg van functioneel open water. Volgens de eis van
het hoogheemraadschap dient bij een toename in verharding van meer
dan 500 m2 15% van deze toename gecompenseerd te worden.
Met de voorliggende ontwikkeling wordt een bungalow, twee bergingen,
een hoofdgebouw en bestratingen/parkeerplekken gerealiseerd. In de
onderstaande tabel is de toename van de verharde oppervlakte weergegeven.
Tabel1. Toename van de verharde oppervlakte
Onderdeel

Omschrijving oppervlakte

Oppervlak
nieuw [m²]

Bungalow 6 pers.

8 stuks x 60 m² stuk

480

Bungalow 8 pers.

4 stuks x 80 m² stuk

320
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Onderdeel

Omschrijving oppervlakte

Oppervlak
nieuw [m²]

Bungalow 12 pers.

4 stuks x 100 m² stuk

400

Berging
lows

2 stuks x 45 m² stuk

90

bunga-

Hoofdgebouw

1 stuk

Bestrating

bestrating/parkeerplekken

Totaal

900
3.100
5.290

In totaal wordt 5.290 m² nieuw verhard oppervlak toegevoegd. Voor de
compensatie van verhard oppervlak geldt een drempel van 500 m²,
hierdoor dient 15% van het meerdere gecompenseerd te worden. In
totaal 719 m² ((5.290-500)x15%).
Waterkwaliteit
Voor de bouw van de nieuwe gebouwen worden duurzame, nietuitloogbare bouwmaterialen toegepast (dus geen zink, lood, koper en
PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging van water en
bodem te voorkomen.
Afvalwaterketen en riolering
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het
voor nieuwbouw verplicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen
zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terechtkomt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:
-

hemelwater vasthouden voor benutting;

-

(in-)filtratie van afstromend hemelwater;

-

afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;

-

afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.

Conclusie
Door de voorliggende ontwikkeling wordt het verhard oppervlakte vergroot. De vergroting is dusdanig groot dat compensatie in de vorm van
oppervlaktewater plaats dient te vinden. Binnen het plangebied Dunimar wordt de compensatie gerealiseerd door in het noordelijk gedeelte
van het plangebied nieuw oppervlaktewater aan te leggen.

4.5

Bodem
Toetsingskader
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt
dient te zijn voor de beoogde functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de gebruikers
van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste
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bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of
herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door middel van
een bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Indien op grond van
historische informatie blijkt dat in het verleden bodembedreigende
activiteiten hebben plaatsgevonden, dan dient een volledig verkennend
bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan vervolgens worden nagegaan of er vervolgmaatregelen
getroffen moeten worden, zoals een nader onderzoek of eventueel een
(functiegerichte) sanering.
Onderzoek
Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen
als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor
de nieuwe of aangepaste bestemming. Een verkennend bodemonderzoek
is uitgevoerd (Econsultancy, Verkennend bodemonderzoek Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout, 24 juli 2015, project NOO.BHA.NEN).
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie ‘grootschalig
onverdacht’ (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De
ondergrond bestaat uit zwak siltig, matig fijn zand. Op wisselende dieptes is zowel de bovengrond als de ondergrond bovendien zwak grindig.
De bovengrond is plaatselijk matig tot sterk puinhoudend. Verder zijn er
zintuiglijk in het opgeboorde materiaal geen verontreinigingen waargenomen. De puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PCB en
PAK. In de zintuiglijk schone bovengrond en in de ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd. In het grondwater zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond.
Conclusie
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als ‘onverdacht’ kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en
bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de
bodem géén belemmeringen voor de herinrichting van de onderzoekslocatie. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt,
kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk
van toepassing.
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4.6

Landschap en cultuurhistorie
De ruimtelijke opbouw van het landschap van Duin- en Bollenstreek
wordt in basis bepaald door een drietal strandwallen. Deze strandwallen, die zich evenwijdig aan de kust uitstrekten, vormen de restanten
van de oude duinen die na de ijstijden, ongeveer 4.500 jaar geleden,
ontstonden. Omdat deze strandwallen natuurlijke hoogtes vormden, zijn
dit de locaties waar de eerste bewoners zich vestigden. Hier bevinden
zich de oorspronkelijke bebouwing en wegen. Ook de latere watergangen en vaarten volgen deze structuur en liggen parallel aan of haaks op
de oude strandwallen.
Zeer karakteristiek en uniek van omvang, is het langgerekte open bollenteeltgebied op de lager gelegen strandvlakten en afgegraven binnenduinen dat op de meeste plaatsen een scherpe overgang vormt met de
hoger gelegen (deels) beplante duinen en strandwal.

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Zuid-Holland met
ligging plangebied (blauwe cirkel)

In het buitengebied is aan de hand van het patroon van in een lange rij
achter elkaar gelegen nederzettingen de ligging van de strandwallen
duidelijk te volgen. De van oorsprong agrarische nederzettingen ontwikkelden zich vaak verder als wegdorpen langs de over de zandrug lopende
wegen. Het plangebied zelf heeft een hoge waarde (landschap) als onderdeel van de strandwallen. Direct aansluitend aan het plangebied is
een contrastzone opgenomen als landschappelijke contrastzone tussen
de strandwal en de langgerekte open bollenteeltgebied op de lager gelegen strandvlakten en afgegraven binnenduinen.
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De onderhavige ontwikkeling ziet niet toe op een aantasting van deze
cultuurhistorische waarden.
Gebouwen
Er zijn geen gebouwen in het plangebied aanwezig die als gemeentelijkof rijksmonument zijn aangewezen en derhalve essentiële cultuurhistorische waarden in het gebied vormen.

4.7

Archeologie
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout ligt het plangebied in een gebied met een hoge archeologische
verwachting vanaf het Neolithicum (AWV 3). In deze gebieden dient bij
planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening, bij een plangebied groter dan 100 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm - mv,
vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden
uitgevoerd. Een archeologisch onderzoek is uitgevoerd (Econsultancy,
Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek, Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout, 13 juli 2015, project NOO.BHA.ARC).
Resultaten inventariserend veldonderzoek
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit zwak siltige, matig
fijne tot zeer fijne, kalkrijke zanden met kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort. Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen
plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde bodemprofiel volledig is verstoord dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van het
plangebied zijn bodemverstoringen waargenomen tot gemiddeld 150 cm
- mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat uit grijs tot licht beigegrijs
gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm
is zeer beperkt humeus. Vermoedelijk gaat het om opgebracht zand,
aangevoerd tijdens de inrichting van het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld 50 cm - mv, maar ook hieronder vindt een
scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Het van nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven. Al het opgeboorde materiaal
is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte
top van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe bodemverstorende ingrepen hebben
plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een diepte van 4 m mv.
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Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In geen van de boringen zijn archeologisch
relevante indicatoren waargenomen.
Conclusie
Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische indicatoren kan worden geconcludeerd dat
archeologische waarden niet (meer) worden verwacht binnen het plangebied. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is
weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek alleen bevestigd wat betreft de landschappelijke ligging van het
plangebied. Door de waarschijnlijk diverse bodemverstorende ingrepen
die hebben plaatsgevonden, het ontbreken van mogelijk oudere bewoningsniveaus in de diepere ondergrond en het verder ontbreken van
archeologisch vondstmateriaal, wordt de verwachting niet bevestigd wat
betreft het te verwachten bodemprofieltype en de archeologie. De hoge
archeologische verwachtingswaarde voor het plangebied zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout,

kan

bijgesteld

worden

naar

een

lage

archeologische

verwachtingswaarde.
Selectieadvies
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van
archeologische waarden en de verstoorde bodemopbouw binnen het
plangebied adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande
bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg
(AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.

4.8

Externe veiligheid
Beleid en normstelling
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar
verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk:
-

bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben
voor de externe veiligheid;

-

vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door
buisleidingen.

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee
aspecten van belang, te weten het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil
zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een
bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt
de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang
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overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen
betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of
de oriëntatiewaarde overschrijdt.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040)
aan de gemeenten duidelijkheid te bieden over de maximale risico’s die
het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Die maximaal
toelaatbare risico’s worden met de bijbehorende risicozones voor alle
relevante spoor-, weg- en vaarwegtrajecten in tabellen vastgelegd. Het
Basisnet bestaat uit drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en
Basisnet Water.
Doelen van het Basisnet zijn:
-

gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren tussen de belangrijkste
industriële plaatsen in Nederland en het buitenland, ook in de
toekomst;

-

risico’s voor omwonenden langs de routes binnen wettelijke grenzen houden;

-

duidelijkheid verschaffen aan gemeenten over waar wel/niet
gebouwd mag worden.

Besluit externe veiligheid buisleidingen
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering
uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen
al enkele jaren rekening gehouden met deze risicobenadering.
Omgevingsvisie Externe Veiligheid Holland Rijnland
Om inhoud te geven aan het externe veiligheidsbeleid en om keuzes te
maken over de uitvoering ervan is de Omgevingsvisie Externe Veiligheid
Holland Rijnland (Milieudienst West-Holland, d.d. maart 2008) opgesteld. Hierin wordt het externe veiligheidsbeleid in de regio Holland
Rijnland voor de komende jaren vastgelegd. Deze nota is namens de
regio Holland Rijnland opgesteld door de Milieudienst West-Holland, in
samenwerking met de gemeenten van Holland Rijnland en de Regionale
Brandweer Hollands Midden.
Het uitgangspunt van deze nota is te streven naar dat niveau van veiligheid, dat voldoende bescherming biedt aan de inwoners van Holland
Rijnland én de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig
belemmert.
Onderzoek
Op grond van de risicokaart komt de volgende risicobron in of in de omgeving van het plangebied voor:
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-

bovengrondse propaantank, Ruigenhoekerweg 7.

Bovengrondse propaantank
De bovengrondse propaantank aan de Ruigenhoekerweg 7 heeft een PR
10-6 contour van 40 m. Deze contour overlapt alleen de woning aan de
Ruigenhoekerweg 7, die buiten het plangebied valt. Ervan uitgaande dat
de propaantank technische, organisatorische of functionele binding
heeft met die woning, gelden er geen belemmeringen.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.

4.9

Verkeer
Door de uitbreiding van het aantal recreatiewoningen en de komst van
een receptie, horecafaciliteiten en zwembad neemt het verkeer van en
naar Dunimar toe. Aan de hand van CROW-publicatie 317 'Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie' (oktober 2012) is de verkeersgeneratie
van de uitbreiding berekend.
Op basis van deze publicatie is berekend dat het zwembad tussen de 28
en 33 ritten per etmaal genereert. De recreatiewoningen genereren
tussen de 52 en 56 ritten per etmaal.

Tabel 2. Verkeersgeneratie en parkeerbehoefte per functie Dun imar
aantal/grootte

functie

verkeersgeneratie
ritten/eenheid
min

totaal aantal ritten

max eenheid
2

84 m²

zwembad

33.1 39.1 100 m bassin

202 m²

horeca *)

onb

onb

100 m2 bvo

recreatie bungalows

2.6

2.8

woning

20

min

max

28

33

52

56

*) van horeca geeft de CROW-publicatie geen kencijfers wat betreft de verkeersgeneratie

In de genoemde publicatie zijn geen gegevens omtrent de verkeersgeneratie van restaurants opgenomen. Meestal wordt in dit geval een link
gelegd met het aantal benodigde parkeerplaatsen en de te verwachten
bezetting daarvan. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de situatie in
het weekend en de werkdagen.
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Tabel 3. Verkeersgeneratie restaurant o.b.v. benodigde parkeerg elegenheid
periode

bezetting bezette park.pl. wisselingen per

verkeersgeneratie

park.pl

min

max

bezette park.pl

min

max

werkdag middag

40%

11

13

3

68

78

werkdag avond

90%

25

29

2

102

116

170

194

totaal
weekenddag overdag

55%

16

18

4

124

142

weekenddag avond

100%

28

32

2

113

129

238

271

totaal

Tezamen genereren alle nieuwe functies tussen de 249 en 283 ritten per
etmaal op de werkdagen en 317 tot 360 ritten op de weekenddagen. Dit
houdt in dat op weekdagen gemiddeld 287 ritten worden gegenereerd.
In een aantal gevallen worden het zwembad als het restaurant door
dezelfde bezoekers gebruikt. Daarnaast worden deze functies ook gebruikt door de bezoekers van het park. Dit houdt in dat de toename van
het verkeer aanzienlijk lager zal zijn. Ingeschat is dat de werkelijke
toename van het verkeer ongeveer 143 ritten per etmaal zal bedragen.
Conclusie
Gelet op de verwachte verkeersintensiteit op de Ruigenhoekerweg (ongeveer 1.800 mvt/etmaal) vormt deze toename geen bezwaar wat betreft de vlotte afwikkeling van het verkeer.

4.10

Geluid
4 . 1 0 . 1

Wegverkeerslawaai

Wet geluidhinder
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van recreatiewoningen, horeca en een zwembad. De Wet geluidhinder beschouwt gebouwen met dergelijke functies niet als geluidsgevoelige
gebouwen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient echter
wel akoestisch onderzoek plaats te vinden.
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen
zones. Bij de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zones
dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. Dit geldt niet voor wegen
die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen
waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De zone in
binnenstedelijk gebied bedraagt 200 m uit de as van de weg.
Van belang in dit verband zijn de N206, de Ruigenhoekerweg en de Oosterduinen. De N206 kent een 80 km/uur regime en de Ruigenhoekerweg
en Oosterduinen een regime van 60 km/uur. Alle drie deze wegen ken-
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nen derhalve een zone en de te realiseren recreatiewoningen liggen
binnen de zones van deze wegen.
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester
en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone als ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB. Bij het voorbereiden van een plan dat geheel
of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen.
Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
van 48 dB te boven gaat, kunnen burgemeester en wethouders, mits
gemotiveerd, een hogere waarde vaststellen tot maximaal 53 dB (artikel
83 van de Wet geluidhinder).
Uitgangspunten verkeer
Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens die
gebruikt zijn in het rapport Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Delfweg
e.o. Noordwijkerhout’ - Milieuonderzoek van 2013. Daarin is een inschatting opgenomen van de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op
de betreffende wegen tot het jaar 2023. In onderstaande tabel zijn deze
gegevens weergegeven.
Tabel 4. Verkeersintensiteiten en samenstelling verkeer
wegvak

etm.
int

verdeling % per
uur dagperiode

verdeling % per
uur avondperiode

verdeling % per
uur nachtperiode

uur percentages

2023

li

li

li

dag

mv

zw

mv

zw

mv

1.36 96.52 2.67 0.81 89.01 8.42

zw

nacht

N206
Ruigenhoekerweg

15.500 91.49 7.15

2.57 6.56 3.03

1.15

1.811

82.36 12.91 4.73 91.70 6.73 1.57 80.35 13.60 6.05 6.85 2.98

0.73

Delfweg

4.091

84.26 10.93 4.81 91.89 6.00 2.11 82.63 11.56 5.81 6.87 2.93

0.73

N206 toerit

1.995

87.29 9.04

3.67 93.78 3.81 2.41 83.58 10.53 5.89 6.61 2.91

1.12

N206 afrit

887

82.60 12.50 4.90 90.33 6.02 3.65 78.38 15.03 6.59 6.72 2.71

1.06

N206 afrit
Oosterduinen

2.473

88.39 8.63

2.98 94.54 3.54 1.92 85.15 10.08 4.79 6.60 2.94

1.13

500

90.00 7.00

3.00 90.00 7.00 3.00 90.00 7.00

0.75

3.00 7.00 2.50

Berekeningen
Met behulp van Standaard Rekenmethode II (reken en meetvoorschrift
geluid, RMG 2012) zijn de 48, 53 en 58 dB geluidscontouren berekend.
Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op
de geluidsbelasting vanwege een weg toegepast. De toe te passen aftrek
van de geluidsbelasting van de gevel van woningen bedraagt over het
algemeen:
a.

2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid
van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;

b.

34

avond

5 dB voor de overige wegen;
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c.

0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en
derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van
eventuele gevelisolatiemaatregelen om de vereiste binnenwaarde te
bereiken.
In de berekeningen is op grond hiervan 2 dB van de rekenresultaten
afgetrokken wat betreft de N206 en 5 dB van de overige wegen. De resultaten van de berekeningen zijn in de hiernavolgende afbeeldingen
opgenomen in de vorm van de 48 en 53dB geluidscontouren. In de bijlagen zijn de volledige berekeningen opgenomen.
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48 en 53 dB geluidscontouren

De betreffende locatie voldoet niet geheel aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB vanwege de N206. Daarom is aan de
hand van een aantal waarneempunten de hoogte van de geluidsbelasting
vastgesteld. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidgevoelige bebouwing vanwege de N206 bedraagt afgerond 1 - 4 dB (zie onderstaande afbeelding.
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De overschrijding is relatief gering. Daarnaast kent elke recreatiewoning
ten minste een gevel waar de geluidsbelasting voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Op basis hiervan mag worden
gesteld dat de leefbaarheid van de nieuw te realiseren recreatiewoningen niet in het geding is.
4 . 1 0 . 2

Luchthavenindelingbesluit

Het plangebied ligt niet binnen het beperkingsgebied van het Luchthaven indelingsbesluit voor de luchthaven Schiphol. Ook ligt het plangebied buiten de 20 KE contour vanwege Schiphol uit de Nota Ruimte.
Binnen de 20 KE contour zijn geen nieuwe uitleglocaties voor de woningbouw mogelijk.

4.11

Bedrijven en milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel
een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen.
Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering
verstaan wij het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke
scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het
milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
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-

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar
bij woningen en andere gevoelige functies;

-

het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun
activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen
uitoefenen.

Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden
wordt veelal de VNG-uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ uit 2009
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur,
stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke indicatieve richtafstand.
De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op
grond van het plan mogelijk is.
Omgevingstype
In geval van een omgevingstype 'gemengd gebied' mag de richtafstand
met één afstandsstap verkleind worden. De richtafstanden vormen een
eerste indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat gevoelige
functies in de nabijheid van milieubelastende activiteiten worden gesitueerd. Bouwen binnen de richtafstanden is eveneens aanvaardbaar,
indien uit onderzoek blijkt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening waarbij milieuhinder voorkomen wordt.
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied
met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd
gebied worden beschouwd.
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde
milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden
rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren milieubelastende activiteiten vooral bepalend.
Onderzoek
Een kampeerterrein/vakantiecentra wordt op basis van de VNGpublicatie ingeschaald als een milieucategorie 3.1 - bedrijf. Hiervoor
geldt een richtafstand van 50 m uitgaande van een rustige woonwijk.
Gelet op de ligging in agrarisch gebied, gelegen in de oksel van de
hoofdinfrastructuur en de afwezigheid van burgerwoningen, is sprake
van een gemengd gebied.
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De dichtstbijzijnde gevoelige functie is de bedrijfswoning aan de Ruigenhoekerweg 7. Deze woning is gelegen op een afstand van 5 m tot de
perceelsgrens van het recreatiepark.
Bungalows
De beoogde ontwikkeling ziet toe op de planologische inpassing en realisatie van reeds vergunde bungalows. De nieuwe bungalows worden op
een afstand van minimaal 30 m ten opzichte van deze bedrijfswoning
gerealiseerd. De reeds aanwezige bungalows liggen op een afstand van
20 m. De eventuele hinder die het gebruik van een bungalow met zich
meebrengt is naar aard en omvang vergelijkbaar met de planologische
situatie (motelbedrijf/logeergebouw) en vergunde situatie van 1999 (zie
hoofdstuk twee). Er is daarmee geen sprake van een verslechtering van
het woon- en leefklimaat van de bedrijfswoning aan de Ruigenhoekerweg 7.
Centrale voorziening
De beoogde ontwikkeling ziet tevens toe op de realisatie van een centrale voorziening. Deze wordt gerealiseerd op een afstand van minimaal
50 m ten opzichte van de bedrijfswoning aan de Ruigenhoekerweg 7.
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstanden en is een
goed woon- en leefklimaat te garanderen.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen
belemmering vormt voor de uitvoering van het bestemmingsplan.
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4.12

Kabels en leidingen
Ter plaatse van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels
en leidingen aanwezig.
Indien nodig zal in een later stadium van het onderhavige project een
KLIC-melding worden uitgevoerd.

4.13

Luchtkwaliteit
Beleid en normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen
van een ruimtelijk plan uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit.
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5,
titel 5.2 van de Wet milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd,
Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijnstof, lood,
koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijnstof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel
weergegeven.
Tabel 5. Grenswaarden maatgevende stoffen Wm

In de Wet milieubeheer (art. 5.16) wordt aangegeven dat het uitoefenen
van bevoegdheden behorend bij bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen,
die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (art. 5.16 Wm, lid 2
onder c), mogen worden uitgeoefend als wordt voldaan aan één of een
combinatie van de volgende voorwaarden:
-

er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding
van een grenswaarde (art 5.16 lid 1 sub a Wm);

-

deze, per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit
leidt (art 5.16 lid 1 sub b Wm);

-

deze slechts in 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (art 5.16 lid 1 sub c Wm). Onder het vastgestelde
NSL geldt als grens voor 'niet in betekenende mate bijdragen': 3%
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van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentraties NO2
en PM10;
-

deze onderdeel is van regionaal programma van maatregelen
(conform art 5.13 Wm) of van het NSL, dat op 1 augustus 2009 in
werking is getreden (art 5.16 lid 1 sub d Wm).

Onderzoek en conclusie
Het onderhavige plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Formele
toetsing aan de grenswaarden uit de Wlk kan daarom achterwege blijven. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie
van de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied gegeven. Dit is
gedaan

aan

de

hand

van

de

monitoringstool

(http://www.nsl-

monitoring.nl/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat in 2012, 2015 en 2020 de jaargemiddelde

concentraties

stikstofdioxide

en

fijnstof

direct

langs

de

provinciale weg N206 onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer
zijn gelegen. Omdat direct langs deze wegen aan de grenswaarden
wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse in de rest van het plangebied het
geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers
af naarmate een locatie verder van de wegen ligt. Daarom is ter plaatse
van het hele plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering
van het plan niet in de weg staat. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit is
sprake van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu ter plaatse.

4.14

Duurzaamheid
Landelijk beleid
Het werkprogramma van Schoon en Zuinig (VROM, 2007) beschrijft hoe Nederland in 2020 30% minder broeikasgassen wil uitstoten ten opzichte van 1990.
Op basis hiervan hebben het Rijk en de gemeenten in 2007 het Klimaatakkoord
ondertekend. Aan energiebesparing en duurzame energie is een belangrijke rol
toegekend. Nederland heeft in het Energierapport 2008 (EZ, 2008) de doelstelling voor energiebesparing opgehoogd van 1,5 naar 2% per jaar in 2020. Onder
duurzame energiebronnen worden hernieuwbare energiebronnen verstaan. Dit
wil zeggen bruikbare energie uit waterkracht, windenergie, zonne-energie,
omgevingsenergie en biomassa. Duurzame energie speelt in Nederland nog een
beperkte rol. De Nederlandse overheid streeft naar 20% duurzame energie in
2020 (VROM, 2007).
Het kabinet Rutte II hanteert het aandeel duurzame energie van 16% in 2020.
Om resultaten te boeken en om innovatie te stimuleren is de energieprestatie-
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coëfficiënt voor nieuwe woningen in het Bouwbesluit (wettelijk kader) in 2011
aangescherpt van 0,8 naar 0,6 en wordt deze in 2015 verder verlaagd naar 0,4.
GPR Gebouw
GPR Gebouw is een programma voor het omzetten van ontwerpgegevens van
een gebouw naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. GPR
Gebouw gaat over woonkwaliteit, de toekomstwaarde én de gebruikelijke
thema’s van duurzaam bouwen. Het is een hulpmiddel voor het maken van
keuzes bij nieuwbouw en renovatie van woningen, scholen en andere gebouwen. Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de gemeente Noordwijkerhout het gebruik van GPR Gebouw. GPR
Gebouw is een relatief eenvoudig instrument waarmee prestaties worden uitgedrukt in rapportcijfers van 1 tot 10. Keuzemodules geven aan hoe scores zijn
te verhogen (tot maximaal een tien) voor de vijf verschillende onderdelen
energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Binnen het
ontwerp (of de renovatie) is men vrij om binnen de verschillende modules
voorzieningen naar keuze te realiseren, zolang deze keuzes leiden tot het gewenste ambitieniveau. De ambitie van de gemeente Noordwijkerhout is minimaal een zeven te scoren op de thema’s energie, milieu, gezondheid,
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
Energiebesparing bedrijven Wet milieubeheer
Wanneer blijkt dat de normen van de jaarverbruikcijfers in de oude bedrijfsvoering al overschreden worden (jaarverbruik van 50.000 - 200.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 - 75.000 m³ gas) moeten de bedrijven op grond van
artikel 2.15, eerste lid uit het Activiteitenbesluit aangeven op welke wijze zij
gaan voldoen aan de Best Beschikbare Techniek. Voorwaarde hierbij is dat er
een terugverdientijd van minder dan vijf jaar is. Bij renovatie van bedrijfspanden moeten duurzame technieken, onder andere op het gebied van energiezuinige verlichting en verwarming in overweging genomen worden. Hierbij
moet worden aangesloten bij de branchegerichte check- en maatregellijsten
op

de

website:

www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing.
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5

U i t v o e r b a a r h e i d

Bij de uitvoering van een plan kan in zijn algemeenheid onderscheid

worden gemaakt tussen de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Bij de eerste gaat het om de kosten en andere economische aspecten die met de verwezenlijking van het plan samenhangen.
Bij het tweede gaat het er om hoe de verwezenlijking door de maatschappij (overheid en burgers samen) wordt gedragen.

5.1

Economische uitvoerbaarheid
Uitvoerbaarheid
Het plan is een particulier initiatief dat zal worden uitgevoerd en beheerd voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Voor de gemeente
zijn aan het plan geen financiële consequenties verbonden. Het plan is
uitvoerbaar.
Anterieure overeenkomst
Ten behoeve van de ontwikkeling sluit de initiatiefnemer met de gemeente een anterieure overeenkomst. Door middel van deze overeenkomst is geregeld dat de kosten die verband houden met de planvorming
voor rekening zijn van initiatiefnemer. Een exploitatieplan is daarom
niet nodig.
Planschade
Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Hiervoor wordt een planschadeovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het bouwplan is meegenomen in het (voor)ontwerp van het Bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Noordwijkerhout. Het plan maakt deel uit van
de procedure die in het kader van voornoemd Bestemmingsplan wordt doorlopen. Tijdens de inspraak- en het overleg over het voorontwerp en tijdens de
ter inzagelegging van het Bestemmingsplan Buitengebied wordt belanghebbenden de gelegenheid geboden een reactie in te dienen.
De resultaten van het onderzoek, behorend bij het bouwplan, liggen ten tijde
van de formele procedure eveneens voor eenieder ter inzage. Ook gedurende
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deze procedure wordt belanghebbenden de gelegenheid geboden een reactie
op het plan in te dienen.
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1

I n l e i d i n g

Landal Dunimar is voornemens het recreatiepark in Noordwijkerhout op geringe

schaal uit te breiden. Het gaat om de bouw van een hoofdgebouw met receptie, een zwembad en horecafaciliteiten. Daarnaast worden 20 bungalows bijgebouwd. Genoemde uitbreidingen vinden alle op het bestaande terrein
plaats. Er vindt geen fysieke uitbreiding van het terrein plaats. Het terrein
grenst aan een bos- en natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natura
2000 gebied Kennemerland-Zuid.
Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) dient de initiatiefnemer te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen leiden tot
(significant) negatieve effecten op beschermd Natura 2000-gebied. Indien deze
effecten op grond van dat onderzoek (het zogenaamde vooronderzoek) niet
met wetenschappelijke zekerheid zijn uit te sluiten, moet de initiatiefnemer
een passende beoordeling opstellen. Dit voorliggende rapport bevat het vooronderzoek als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Uitgaande van de huidige situatie en de beoogde ontwikkelingen (hoofdstuk 2)
zijn de mogelijke effecten als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen bepaald en beoordeeld in het kader van de natuurwetgeving (hoofdstuk 3). Daarbij wordt in deze voortoets tevens kort ingegaan op eventuele effecten op de
Ecologische Hoofdstructuur.
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H u i d i g e
e n

2

s i t u a t i e

p l a n n e n

Landal Dunimar ligt in Noordwijkerhout, een toeristische bestemming op een

HUIDIGE SITUATIE

kleine 5 km van het strand. Het vakantiepark ligt precies tussen Noordwijk aan
Zee en Zandvoort in. Het park ligt op de hoek Ruigenhoekerweg/N206 te
Noordwijkerhout. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de
N206, aan de zuid- en westzijde door bollenvelden en aan de noordzijde door
de Ruigenhoekerweg met daarboven het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid. Landal Dunimar is een kleinschalig park, met ongeveer 120 bungalows,
dat zich vooral richt op de activiteiten in de omgeving. Op het park zelf is
verder een speeltuin te vinden en zijn vismogelijkheden.
De omgeving van Landal Dunimar biedt veel recreatiemogelijkheden: wandelen
door natuurgebied 'De Amsterdamse Waterleiding Duinen', fietsen door Nationaal Park Zuid-Kennemerland en niet te vergeten uitwaaien en ontspannen op
het strand.

Figuur 1. Ligging plangebied en omgeving
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Het park grenst aan het bollengebied

Figuur 2. Huidige inrichting van het terrein

8
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De entree van het park bij de Ruigenhoekerweg

Voorgenomen plannen
Van oorsprong is het project vergund als motelcomplex met logeergebouwen.
Deze mogelijkheden zijn ook in het huidige bestemmingsplan opgenomen. Het
motel is echter nooit gerealiseerd. Wel zijn er bungalows gebouwd. Het is de
bedoeling het resort nu af te ronden door de realisatie van een derde fase.
Deze bestaat uit de bouw van 20 bungalows, viermaal 8-persoons, viermaal
12-persoons en twaalfmaal 6-persoons, en een hoofdgebouw met receptie,
zwembad en horeca. Dit hoofdgebouw komt in de plaats van het nimmer gebouwde motel. In de voortoets worden de nieuwe ontwikkelingen getoetst ten
opzichte van de feitelijke situatie, dus niet ten opzichte van de huidige planologische mogelijkheden. Het project wordt uitgevoerd door Ontwikkelingsmaatschappij Dunimar BV.
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Figuur 3. Geplande ontwikkelingen Duinresort Dunimar

Zoals op figuur 3 is te zien, gaat het om inbreiding van het terrein. Er is geen
sprake van fysieke aantasting van landbouw- of natuurgebied. De verlichting op
het terrein zal mogelijk in geringe mate toenemen. De mogelijk nieuw aan te
leggen armaturen zoals op de parkeerplaats, zullen zo worden vormgegeven
dat lichtstraling naar boven en naar de zijkant zoveel mogelijk wordt beperkt.

10
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G e b i e d s b e s c h e r m i n g
N a t u r a

2 0 0 0

3.1

Inleiding
In de Natuurbeschermingswet 1998 is de bescherming van specifieke gebieden
geregeld, te weten Natura 2000-gebieden, Wetlands (Verdrag van RAMSAR) en
beschermde natuurmonumenten. Gezien de ligging van het plangebied zijn
voor onderhavige toetsing enkel Natura 2000-gebieden relevant.
De Natuurbeschermingswet 1998:
-

verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande
uit speciale beschermingzones op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande (staats)natuurmonumenten onder deze wet;

-

vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen;

-

legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Natuurbeschermingswetvergunningen bij de provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland en van de provincie Zuid-Holland). Het
is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te
realiseren of andere handelingen te verrichten, die - gelet op de instandhoudingsdoelstelling - de kwaliteit van het gebied kunnen verslechteren

of

een

verstorend

effect

kunnen

hebben.

Voor

vergunningverlening is dan een habitattoets nodig.
Een voortoets is aan de orde indien één of meerdere activiteiten worden voorzien, die significante gevolgen kunnen hebben op een Natura 2000-gebied.
Indien met een plan of een project eventuele significant negatieve effecten op
Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dient een passende
beoordeling te worden uitgevoerd.
In de voortoets dient de volgende vraag te worden beantwoord:
Kunnen de ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 - gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000-gebieden in het plangebied en
de directe omgeving - de kwaliteit van de natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten in die gebieden, verslechteren of een significant verstorend
effect hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen?
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3.2

Natura 2000-gebieden
Binnen de gemeentegrens van Noordwijkerhout is een klein deel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid gelegen. Binnen een straal van 20 km rond
het plangebied liggen verder de Natura 2000-gebieden Coepelduyen (op circa
7 km afstand), Mijendel & Berkheide (op circa 11 km afstand) en De Wilck (op
circ 18 km afstand). Figuur 4 geeft een overzicht van de ligging van Natura
2000-gebieden binnen en direct rond de gemeente Noordwijkerhout.

Figuur

4.

Kaart

met

ligging

Natura 2000-gebieden

binnen en

rond de gemeente

Noordwijkerhout (rood omlijnd)

Gebiedsbeschrijvingen
De volgende gebiedsbeschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van de aanwijzingsbesluiten en omvatten waar van toepassing een overzicht van de aangewezen soorten en habitattypen, de geohydrologie van het gebied met
eventuele herstelmaatregelen.
3 . 2 . 1

Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid

Kennemerland-Zuid is op 7 december 2004 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is op 25 april 2013 door de staatssecretaris van het Ministerie
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van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het
bevoegd gezag voor het gebied, de provincie Noord-Holland, is in 2012 gestart
met het beheerplanproces. De verwachting is dat in de loop van 2015 het beheerplan in concept gereed is. Er is reeds een rapport gereed waarin de huidige activiteiten in en om het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid worden
beoordeeld op negatieve effecten op door Natura 2000 beschermde natuur.
Stikstofemissie/depositie is niet meegenomen in de huidige gebruik, aangezien
dit in de Programmatische Aanpak wordt meegenomen. De conclusie van het
rapport is dat alle huidige activiteiten zonder beperkingen doorgang kunnen
vinden. Het gaat om het natuurbeheer, de recreatie en de waterwinning in het
gebied en het diverse gebruik rondom het gebied, zoals de landbouw. Deze
activiteiten hebben niet geleid tot achteruitgang van de beschermde natuur
sinds de aanwijzing van het Natura 2000-gebied in 2004 en kunnen daarom
gewoon worden voortgezet (Grontmij, 2013).
Het Natura 2000-gebied omvat (delen van) vier voormalige beschermde natuurmonumenten: Duinen bij Overveen, Duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout, Duinen bij Vogelenzang en Huis te Manpad. Ingevolge artikel 15a, derde
lid, Natuurbeschermingswet 1998, heeft de bescherming van dat deel van het
gebied, dat zijn status als beschermd natuurmonument heeft verloren, mede
betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, het herstel en de
ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis
van het gebied zoals bepaald in het van rechtswege vervallen besluit. Het deel
van het Natura 2000-gebied binnen de gemeentegrens heeft betrekking op het
voormalig beschermde natuurmonument Duinen Vogelenzang.
Kennemerland-Zuid is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het
Noordzeekanaal. Het is een reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied,
dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang tussen de kalkrijke
jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties
in het open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes,
goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. Vegetaties van
vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan het Houtglob het best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei
is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral rondom Zandvoort groot. Hier
komen voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere duinen van
het zuidoostelijke gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland.
Ook zijn in het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met embryonale duinen en
een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de
binnenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier is een aantal oude
buitenplaatsen gelegen, die voor een aanzienlijk deel bebost zijn met naaldbos
en loofbos, waaronder oude bossen met rijke stinzeflora (Ministerie van Economische Zaken).
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In tabel 3.1 is een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid per zogenoemde habitattype en habitatsoort opgenomen.
Tabel 3.1

Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
(bron: Essentietabel Kennemerland-Zuid, Ministerie van Economische Zaken)
Doelstellingen
Oppervlakte

Kwaliteit

Habitattypen
H2110
Embryonale duinen

=

=

H2120
H2130A

Witte duinen
Grijze duinen (kalkrijk)

>
>

>
>

H2130B

Grijze duinen (kalkarm)

=

>

H2130C
H2150

Grijze duinen (heischraal)
Duinheiden met struikhei

>
=

>
=

H2160

Duindoornstruwelen

= (<)

=

H2170
H2180A

Kruipwilgstruwelen
Duinbossen (droog)

= (<)
=

=
=

H2180B
H2180C

Duinbossen (vochtig)
Duinbossen (binnenduinrand)

=
=

>
=

H2190A

Vochtige duinvalleien (open water)

>

>

H2190B
H2190C

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

>
=

>
=

H2190D

Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

Populatie

>

>

H2110
Embryonale duinen
Habitatsoorten

=

=

H1014

Nauwe korfslak

=

=

=

H1318
H1903

Meervleermuis
Groenknolorchis

=
>

=
>

=
>

=
>

:
:

=(<) :

behoudsdoelstelling
verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
aanwijzingsbesluit heeft ‘ten gunste van’ formulering

Voor een eerste verkenning naar kansen op mogelijke significante effecten is
gebruikgemaakt van de Effectenindicator van het Ministerie van Economische
Zaken. De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten
en habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren, gebaseerd op
absolute getallen voor biotische randvoorwaarden en kennis van ruimtelijke
randvoorwaarden. Deze informatie is indicatief. In het navolgende (tabel 3.2)
is de opgave van de Effectenindicator voor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid opgenomen.
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Tabel 3.2

Opgave van de Effectenindicator voor Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
(bron: Ministerie van Economische Zaken)
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Tabel 3.3

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof toegepast op habitattypen van het Natura 2000gebied Kennemerland-Zuid (bron: Van Dobben en Hinsberg, 2013)

Habitattypen

Kritische depositiewaarde (Mol/N/ha/j)

H2110

Embryonale duinen

1.429

H2120
H2130A

Witte duinen
Grijze duinen (kalkrijk)

1.429
1.071

H2130B
H2130C

Grijze duinen (kalkarm)
Grijze duinen (heischraal)

714
714

H2150

Duinheiden met struikhei

1.071

H2160
H2170

Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen

2.000
2.286

H2180Abe

Duinbossen (droog)

1.071

H2180Ao
H2180B

Duinbossen (droog)
Duinbossen (vochtig)

1.429
2.214

H2180C

Duinbossen (binnenduinrand)

1.786

H2190A
H2190B

Vochtige duinvalleien (open water)
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

2.143
1.429

H2190C
H2190D

Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)

1.071
>2.400

Groen = minder/niet gevoelig
Geel = gevoelig
Rood = zeer gevoelig

Aan het deel van het Natura 2000-gebied dat binnen de gemeentegrens ligt, is
onder meer het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) toegekend. Dit
habitattype ligt op circa 500 m ten noorden van het plangebied. Zoals uit vorenstaande tabel blijkt, is dit habitattype zeer gevoelig voor stikstofdepositie.
De bestaande achtergronddepositie van stikstof ligt voor het gehele Natura 2000-gebied boven de 1.000 Mol/N/ha/j. Op die delen die dichtbij het plangebied zijn gelegen, is de depositie iets hoger dan 1.500 mol N/ha/jaar (zie
figuur 5). Op circa 100 m afstand ligt het habitattype Duinheide met struikhei.
Ook dit habitattype is verzurings- en vermestingsgevoelig en ook daar ligt de
achtergronddepositie hoger dan de kritische depositiewaarde (zie ook figuur 6).
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Figuur 5. Achtergronddepositie stikstof 2014 ( bron RIVM, 2015)
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Figuur 6. Habitattypen- en overschrijdingskaart Kennemerland-Zuid,
Ster: Plangebied (bron Royal Haskoning, 2013)
3 . 2 . 2

Coepelduynen

De Coepelduynen omvatten de smalle strook kustduinen tussen Katwijk en
Noordwijk. Het relatief kleine gebied is van bijzondere waarde omdat er op
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850.21.02.00.00 - Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout - 11 februari 2015

grote schaal goed ontwikkeld, kalkrijk duingrasland voorkomt dat kenmerkend
is voor het zeedorpenlandschap. Andere habitattypen nemen in het gebied een
marginale plaats in. De Coepelduynen bestaan uit een zeereep met daarachter
een reeks van jonge paraboolduinen. Het duingebied, van oudsher sterk beïnvloed door menselijk gebruik vanuit de nabijgelegen vissersdorpen Katwijk en
Noordwijk, is een klassiek voorbeeld van een zeedorpenlandschap met een
fijnschalig mozaïek van open en gesloten grasland. Activiteiten als de aanleg
van akkertjes, het kappen van hout, het weiden van vee en het drogen en
boeten van netten leidden tot een lichte verrijking met voedingsstoffen en
plaatselijk ook tot verstuivingen, waarbij kalkrijk zand aan het oppervlak
kwam.
De Coepelduynen zijn geselecteerd onder de Habitatrichtlijn vanwege de graslanden van het prioritaire habitattype Grijze duinen (kalkrijk). Over grote
oppervlakten komen hier de twee belangrijkste vegetatietypen van het zeedorpenlandschap voor, de associaties Sileno-Tortuletum rura liformis en Anthyllido-Silenetum. Het Sileno-Tortuletum is een relatief open grasland op
kalkrijk zand met in de Coepelduynen onder meer kegelsilene (Silene conica),
knolbeemdgras (Poa bulbosa), kandelaartje (Saxifraga tridactylites), liggende
asperge (Asparagus officinalis subsp. prostrata), ruw gierstgras (Milium vernale), opvallend veel duinaveruit (Artemisia campestris subsp. maritima) en hier
en daar de zeldzame Blauwe bremraap (Orobanche purpurea).
Tabel 3.4 Essentietabel Coepelduynen
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Figuur

7.

Habitattypen-

en

overschrijdingskaart

Coepelduynen

( bron

Royal

haskoning, 2013)

Vochtige duinvalleien zijn zeldzaam in het gebied. Een voorbeeld is de vallei
Guytendel die in het verleden als akker in gebruik is geweest en daarna is
dichtgegroeid met duinriet (Calamagrostis epigejos). Omdat de Coepelduynen,
in tegenstelling tot veel andere duingebieden, weinig met struweel is begroeid, vinden we hier nog steeds een goed ontwikkelde broedvogelbevolking
van relatief open duin. Kenmerkende soorten zijn wulp, veldleeuwerik, roodborsttapuit, kneu en de in ons land sterk achteruitgaande tapuit. Een broedplaats van de nog zeldzamere kuifleeuwerik was nog tot in de eenentwintigste
eeuw bezet, maar bleek in 2003 verlaten. Zoals uit figuur 7 blijkt, ligt voor
veel habitattypen ook hier de achtergronddepositie voor stikstof boven de
kritische depositiewaarde.
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3 . 2 . 3

Meijendel en Berkheide

Meijendel en Berkheide bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd
en uitgestrekt kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer
afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied Meijendel is een relatief laaggelegen
gebied met grote 'uitgestoven duinvlakten', dat in het zuidelijk deel minder
reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de
oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door
overstuiving van oude duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijendel. Het landschap
heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, waarin grote
valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed
ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien
bij de Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen zich uit. In Berkheide is,
met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk
duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van
het zogenaamde zeedorpenlandschap.
Tot de belangrijkste natuurwaarden in het gebied behoren de duingraslanden
en de vochtige duinvalleien. Wat het eerste betreft: deze worden in de afzonderlijke landschappen in verschillende hoedanigheid aangetroffen. Een centrale rol wordt daarbij ingenomen door het soortenrijke Taraxaco Galietum veri,
dat in de duinen van Meijendel en Berkheide bijzonder veel zeldzame duinpaardenbloemen herbergt en als grote bijzonderheid de fraaie kruisbladgentiaan. Deze associatie gedijt het best op wat vlakkere delen van het duin, die
droog tot iets vochtig zijn, betrekkelijk kalkrijk en bij voorkeur worden begraasd door konijnen. Eveneens soortenrijk zijn de graslanden van het AnthyllidoSilenetum en het Sileno-Tortuletum ruraliformis, die beide het best
ontwikkeld zijn in het zeedorpenlandschap. Het Anthyllido-Silenetum, dat
samen met het Taraxaco-Galietum deel uitmaakt van het verbond PolygaloKoelerion, groeit optimaal op kalkrijke noordhellingen en staat wel bekend als
het 'kalkgrasland van de duinen'.
De toename van waterpartijen en bijbehorende moerasvegetatie in het duin
reflecteert zich in een sterke toename van moeras- en watervogels. Watervogels als dodaars, geoorde fuut, fuut, kuifeend en slobeend hebben vanaf het
begin van de jaren negentig van de vorige eeuw weer een belangrijk deel van
de winst moeten inleveren. Recente nieuwkomers zijn aalscholver en blauwborst. Van aalscholver, die zich in 1991 in Meijendel vestigde, zijn inmiddels
enkele honderden paren aanwezig. Blauwborst vestigde zich in het begin van
de jaren 1990 en is nu met enige tientallen paren vertegenwoordigd. In het
broedseizoen van 2006 werden zowel van roerdomp als van de zeldzame woudaap een territorium in Meijendel opgemerkt. Krooneend lijkt eveneens vaste
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voet aan de grond te krijgen, al gaat het vooralsnog om slechts enkele paartjes. Door begrazing van moerasvegetatie heeft een deel van de gewone moerasvogels, zoals kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors, het moeilijk. Zoals
uit figuur 8 blijkt, ligt voor veel habitattypen ook hier de achtergronddepositie
voor stikstof boven de kritische depositiewaarde.

Figuur 8. HabitattypenRoyal Haskoning, 2013)
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Tabel 3.5 Essentietabel Meiendel & Berkheide
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E f f e c t e n
N a t u r a

4
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2 0 0 0 -

g e b i e d e n

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied, maar

INVENTARISATIE

ligt er wel dicht tegen aan, zie figuur 6. De afstand van het plangebied tot de
dichtstbij gelegen habitattypen van het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid bedraagt circa 100 m. De afstand tot de overige Natura 2000-gebieden
bedraagt minimaal 7 km. Gezien de geplande ontwikkelingen kan op voorhand
worden gesteld dat alle andere Natura 2000-gebieden buiten de invloedssfeer
van de geplande ontwikkelingen vallen. Uit de ammoniakdepositiekaarten (zie
figuur 9) blijkt dat dit ook voor de toename van stikstofdepositie geldt. Deze is
op alle andere Natura 2000-gebieden, behoudens Kennemerland-Zuid, niet
meetbaar (<0,01). Zoals uit figuur 9 is af te leiden, is een meetbare toename
slechts terug te vinden op zeer korte afstand van het plangebied en de N206.
In de gebruiksfase zijn geen betekenisvolle toenames te verwachten van licht

LICHT EN GELUID

en geluid: Er zullen geen hoge lichtmasten worden opgericht. Vanaf het hoofdgebouw en de parkeerplaatsen zal de verlichting wellicht iets toenemen. Ten
noorden van de Ruigenhoekerweg liggen bossen die het lichtinval op het Natura
2000-gebied in belangrijke mate tegengaan. Bovendien zijn de habitattypen en
de doelsoorten niet erg gevoelig voor licht. Dit geldt niet voor de meervleermuis, maar deze soort is in het deel van het Natura 2000-gebied, dat op relatief korte afstand van het plangebied is gelegen, zeker niet te verwachten.
Deze soort komt met name veel noordelijker voor, in het infiltratiegebied. Ook
de aanwezige broedvogels in de bossen ten noorden van het plangebied zijn
niet in belangrijke mate gevoelig voor licht. De nieuwe armaturen zullen zo
worden aangelegd dat lichtuitstraling naar boven en naar de zijkant zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Vanwege de beperkte toename van het licht en het
afwezig zijn van voor licht gevoelige soorten, treden geen negatieve effecten
op ten gevolge van licht.
Door de huidige activiteiten op het bungalowpark en de bestaande verkeersintensiteit op de aangrenzende wegen is er al een bepaalde mate van verstoring
door geluid aanwezig. Ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal de
verstoring als gevolg van geluid niet in betekenisvolle mate toenemen. Dit
geldt zeker voor de omliggende wegen, maar ook vanuit het bungalowterrein is
niet te verwachten dat de geluidsbronnen sterk zullen toenemen. Dit wordt als
volgt gemotiveerd: ten aanzien van verstoring op fauna zijn vooral de piekbelastingen (Lamax) van belang, zoals het dichtslaan van autoportieren. Terwijl
de gemiddelde etmaalwaarden (Laeq) bij meer activiteiten wel wat kunnen
toenemen, is dit bij de Lamax bij de geplande ontwikkelingen niet of nauwe-
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lijks het geval, althans in de gebruiksfase. Daar komt bij dat de gestelde instandhoudingsdoelen voor Kennemerland-Zuid niet gevoelig zijn voor geluid.
Dit geldt niet voor de meervleermuis, maar zoals hiervoor reeds vermeld,
wordt deze soort niet in dit deel van het Natura 2000-gebied verwacht. Significant negatieve effecten ten aanzien van licht en geluid op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in de gebruiksfase, treden daarom zeker
niet op. De nader te onderzoeken effecten beperken zich daarom tot:
-

Gebruiksfase:
Toename recreatie en toename stikstofdepositie wegverkeer

-

Bouwfase:
Geluid

4.1

Recreatie
Ten gevolge van de nieuwe bungalows en horeca- en zwemfaciliteiten, waarin
de geplande ontwikkelingen voorzien, neemt het aantal bezoekers van het
bungalowpark Dunimar toe. Een toename van recreatie kan extra verstoring
veroorzaken op bijvoorbeeld broedvogels en niet broedvogels. In de directe
omgeving van het recreatieterrein is dit echter niet te verwachten, omdat
rond dit terrein al een aanzienlijke verstoringszone aanwezig is ten gevolge
van het bestaande geluid en menselijke activiteiten. Verstoringsgevoelige
soorten komen daardoor in de directe omgeving van het plangebied niet voor.
De aanwezigheid van meer mensen op het terrein zelf, zal daarom geen effecten hebben op verstoringsgevoelige fauna in de directe omgeving van het recreatieterrein.
In theorie kan het hogere aantal bezoekers van het bungalowpark Dunimar ook
leiden tot een hogere recreatiedruk in het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid. In dit gebied kan het aantal bezoekers, ten opzichte van de huidige aantallen, in geringe mate toenemen. De toename wordt ingeschat als gering,
omdat de huidige aantallen bezoekers van het natuurgebied, zeker op zon- en
feestdagen al hoog zijn. Ten opzichte daarvan is het aantal bungalows dat
bijgebouwd wordt (20) gering. Ook de toename van de bezoekers ten gevolge
van het zwembad en de horecafaciliteiten is beperkt. Bovendien zal maar een
deel van de gasten van de bungalows en een deel van de bezoekers van het
zwembad en de horeca, na afloop of vooraf daadwerkelijk het Natura 2000gebied bezoeken. De relatieve toename van het totaal aantal bezoekers van
het Natura 2000-gebied ten gevolge van de ontwikkelingen in Dunimar, mag
daarom als gering worden ingeschat. Er mag bovendien van worden uitgegaan
dat alleen de bestaande recreatieve infrastructuur zal worden gebruikt, zodat
geen betreding van kwetsbare vegetaties plaatsvindt. Tot slot kan worden
gesteld dat de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied in directe
zin, geen verstoringsgevoelige fauna betreft.
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In zekere zin maken niet aangewezen soorten broedvogels als veldleeuwerik,
wulp en roodborsttapuit echter wel onderdeel uit van de habitattypen van
Kennemerland-Zuid. Mede omdat deze vogels zich toch meer in de rustige
delen van het Natura 2000-gebied zullen vestigen en er geen aanleg van nieuwe recreatieve infrastructuur plaatsvindt, zal er ook op deze soorten zeker
geen significant negatief effect optreden ten gevolge van de ontwikkelingen op
Dunimar.
4 . 1 . 1

Stikstofdepositie

In zijn algemeenheid zijn veel Natura 2000 gebieden in meer of mindere mate
gevoelig voor verzuring, vermesting en verdroging. Aan zure en vermestende
depositie (hoofdzakelijk stikstof) wordt daarom in deze voortoets ruim aandacht gegeven. Stikstofdepositie kan worden veroorzaakt door de landbouw
(ammoniak), maar in dit geval is sprake van NO2 ten gevolge van een toename
van het wegverkeer. De hoeveelheid depositie die een ecosysteem nog kan
verdragen zonder schade te ondervinden, wordt de kritische depositiewaarde
of kritische belasting genoemd. Bij de meeste Natura 2000-gebieden in Nederland overschrijdt de huidige belasting met stikstof in ruime mate de kritische
depositiewaarde, zowel voor het habitattype dat het gevoeligst is voor de invloed van stikstof, als voor diverse (iets) minder gevoelige habitattypen. Dat
geldt ook voor Kennemerland-Zuid. Een beperkte toename van depositie kan
dus al snel significant negatieve effecten hebben. Hoge stikstofdepositie kan
leiden tot verslechtering van de biodiversiteit van deze ecosystemen. Overmatige depositie van stikstof leidt tot verstoring van de voedingstoffenbalans in
de bodem en verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater, wat kan
leiden tot de achteruitgang of zelfs het verdwijnen van karakteristieke soorten
in bossen en natuurterreinen.
Zoals gezegd, gaat het hier om een mogelijke toename van het verkeer ten
gevolge van de faciliteiten die de geplande ontwikkelingen op Dunimar bieden.
Voor de stikstofberekeningen zijn vaste uitgangspunten gehanteerd op basis
van een worst-case aanname voor de vestiging van 20 bungalows, een zwembad en horeca. Door de uitbreiding van Dunimar neemt het verkeer over de
Ruigenhoekerweg en provinciale weg N206 toe. De verkeersgeneratie van het
project is berekend op gemiddeld 143 mvt/etmaal. De berekening is opgenomen in de bijlagen. De verdeling van de verkeerstoename over de wegenstructuur is tevens weergegeven in de bijlagen.
In dit geval is het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied met verzuringgevoelige habitattypen Kennemerland-Zuid. Uit de berekening is naar voren gekomen
dat er geen meetbare toename van stikstofdepositie is op alle andere Natura
2000-gebieden die in de omgeving liggen. De toename is op alle andere gebieden lager dan 0.01 mol N/ha/jaar. De berekeningen tonen verder aan dat de
maximale toename van het wegverkeer een depositietoename veroorzaakt van
0,22 mol/ha/jaar (zie figuur 9A) zowel op het habitattype Grijze duinen
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kalkarm als op het habitattype Duinheide met struikheide (zie ook figuur 6).
(De toename van 0,22 mol volgt niet rechtreeks uit het figuur, maar is met een
puntberekening nagemeten.)

Figuur
9A.
De
toename
planontwikkelingen

van

de

stikstofdepositie

ten

gevolge

van

de

Deze toename doet zich voor in een smalle strook (circa 15 m, vanaf de grens
van het Natura 2000-gebied). Voor de effectbeoordeling van stikstofdepositie
wordt verwezen naar het rapport: “Stikstof en zwavel in de grijze duinen,
aanvulling op het Arcadis-rapport uit 2008, naar aanleiding van het Stab advies
over de stikstofdepositie van de energiecentrales van Nuon en RWE Essent,
Arcadis, 2011”. In dit rapport wordt onderbouwd dat een toename van 4 mol
op een overbelaste situatie van het verzuringsgevoelige habitattype Grijze
duinen met wetenschappelijke zekerheid geen negatieve effecten zal hebben.
In hetzelfde rapport wordt gesteld dat dit ook in meer of mindere mate geldt
voor andere kritische habitattypes. Naar analogie hiervan kan worden gesteld
dat een toename van 0,22 mol stikstof/ha/jaar op geen enkele wijze een
meetbaar effect kan hebben op welk habitattype dan ook. Dit kan als volgt
worden gemotiveerd:
0,22 mol stikstof komt overeen met 2,8 gram/ha/jaar. Deze hoeveelheid wordt
verdeeld over een jaar, uitgespreid over een hectare. Het is niet moeilijk om
voor te stellen dat dit absoluut onmeetbaar is en dat dit geen enkel meetbaar
effect kan hebben op de plant (Arcadis, 2011). In de bodem bevindt zich ongeveer 70.000 mol stikstof per ha, die in meer of mindere mate beschikbaar is
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voor de plant. Voorts komt 0,2 mol ongeveer overeen met 0,002 % van jaarlijkse stikstofbehoefte van een plant. Verandering van de vegetatiesamenstelling
ten gevolge van deze toename is onmogelijk. Met wetenschappelijke zekerheid
kan dus worden gesteld dat een toename van 0,22 mol N/ha/jaar op geen enkel habitattype geen meetbare en zeker geen significant negatieve effecten
zal veroorzaken. Geredeneerd vanuit de fysiologie van de plant, de actuele
stikstofhoeveelheden in de bodem van de duinen, alsmede de dagelijkse stikstofbehoefte van de plant, kan met wetenschappelijke zekerheid worden uitgesloten dat deze hoeveelheid leidt tot effecten op de vegetatiesamenstelling
van deze kwetsbare habitattypen (zie ook Arcadis, 2011). Significant negatieve
effecten ten gevolge van stikstofdepositie treden derhalve niet op.

Figuur 9B. De toename van de stikstofdepositie ten gevolge van de planontwikk elingen met topgrafische ondergrond
4 . 1 . 2

Bouwfase

In de bouwfase is het mogelijk dat gedurende een korte periode (hooguit twee
weken) heiwerkzaamheden plaatsvinden. In dat geval zal er een tijdelijke hoge
geluidsbelasting zijn op het Natura 2000-gebied. Over het algemeen treedt
verstoring op, bijvoorbeeld op vogels, bij een Lamax van 42 d(B)A. Ingeschat
wordt dat de 42 d(B)A zone (Lamax) tijdens het heien op ruim 1 km afstand
rond het plangebied komt te liggen. Dit kan negatieve effecten veroorzaken op
vogels en zoogdieren. Zoals reeds eerder is betoogd, omvatten de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid geen voor geluid-
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gevoelige soorten. Dit geldt niet voor de meervleermuis, maar deze soort
wordt niet in de omgeving van het plangebied verwacht. Wel is het van belang
dat verstoring op alle broedvogels wordt voorkomen. Dit is vooral noodzakelijk
vanwege de Flora- en faunawet. Het heien zal in het kader van de Flora- en
Faunawet in elk geval buiten de periode half maart- half juli moeten plaatsvinden. Om verstoring helemaal te voorkomen, kunnen in plaats van het heien
ook palen worden geschroefd. Indien niet wordt geheid of het heien buiten het
broedseizoen plaatsvindt, treden geen significant negatieve effecten op Natura
2000-gebieden in de bouwfase op.

30
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E c o l o g i s c h e

H o o f d s t r u c t u u r

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en
vormt de basis voor het natuurbeleid. De Ecologische Hoofdstructuur is als
beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De
begrenzing en ruimtelijke bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zuid-Holland (2015) en Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland.
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur,

INVENTARISATIE EN

maar grenst er wel aan (zie figuur 10). Open Duin, Duinheide en Duinbossen

EFFECTEN

liggen op korte afstand van het plangebied. Tevens maakt het gebied onderdeel uit van een akkerfaunagebied. Uitgezonderd het akkerfaunagebied overlapt de Ecologische Hoofdstructuur grotendeels met het Natura 2000-gebied
Zuid-Kennemerland. Tot de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur behoren naast de vegetaties die onder het Natura 2000gebied al uitgebreid zijn beschreven ook de fauna, waaronder de broedvogelbevolking die in het gebied aanwezig is. In het akkerfaunagebied kunnen boeren op vrijwillige basis beheerpakketten afsluiten ten behoeve van broedende
akkervogels of overwinterende ganzen. Deze aanduiding wil dus niet zeggen
dat hier actuele waarden aanwezig zijn. Omdat het gebied hoofdzakelijk in
gebruik is als bollengebied, zal het gebied voor akkerbroedvogels weinig waarde hebben. Wel kan het gebied voor overwinterende ganzen enige waarde
hebben.
Tussen de EHS-gebieden grenzend aan het plangebied ligt de Ruigenhoekerweg. Er is geen sprake van fysieke aantasting van EHS-gebied: de uitbreidingen
vinden plaats op het terrein dat reeds is ingericht als bungalowterrein. De
verkeersintensiteit op de omliggende wegen zal in zeer geringe mate toenemen. Een toename van geluidsoverlast zal hooguit alleen in de bouwfase aan
de orde zijn. Indien de werkzaamheden buiten de broedperiode van vogels
plaatsvinden, vindt geen aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden
van de Ecologische Hoofdstructuur, ten noorden van de Ruigenhoekerweg,
plaats.
Ten aanzien van het akkerfaunagebied kan worden gezegd dat alleen in de
bouwfase op overwinterende ganzen enige verstoring kan plaatsvinden op het
omringende akkerfaunagebied. Er is echter voldoende alternatief foerageergebied in de omgeving aanwezig en de bouwfase is slechts tijdelijk. Door de aard
van de plannen, het feit dat er geen fysieke aantasting van de Ecologische
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Hoofdstructuur plaatsvindt en een mogelijk lichte verstoring van vogels tijdens
de bouwfase tijdelijk van aard is, worden op voorhand geen effecten verwacht
op de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische Hoofdstructuur.

Figuur

10.

Natuurdoeltypen

Ecologische

Hoofdstructuur

Zuid -

Holland: Open duin (geel), Duinbos (groen), Duinheide (roze), A kkerfaunagebied (gearceerd), bron provincie Zuid-Holland, 2015
CONCLUSIE

De activiteit is op het punt van de Ecologische Hoofdstructuur niet in strijd
met de regelgeving omtrent de Ecologische Hoofdstructuur. Het is aan het
bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie ZuidHolland, om deze visie te bevestigen.
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6

e n

u i t v o e r b a a r h e i d

p l a n n e n

De beoogde ontwikkelingen veroorzaken geen negatieve effecten op Natura
2000-gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en natuurgebieden buiten de
Ecologische Hoofdstructuur. Voorwaarde is wel dat de bouwwerkzaamheden
buiten het broedseizoen van vogels plaatsvinden. Het is aan het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland, om deze conclusie te bevestigen. De activiteit
is op het punt van de Ecologische Hoofdstructuur niet in strijd met de regelgeving omtrent de Ecologische Hoofdstructuur. Het is aan het bevoegd gezag, het
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, om deze visie
te bevestigen.
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B i j l a g e n

Bijlage
Uitgangspuntenberekeningen

stikstofdepositie

uitbre i-

ding Dunimar t.g.v. verkeer

Invoergegevens
Door de realisatie van Dunimar neemt het verkeer over de Ruigenhoekerweg en
provinciale weg N206 toe. De verkeersgeneratie van het project is berekend op
gemiddeld 143 mvt/etmaal. De berekening hiervan is als bijlage toegevoegd.
De verdeling van de verkeerstoename over de wegenstructuur is weergegeven
in navolgende tabel.
Toename verkeer
Weg

Wegvak

Ruigenhoekerweg

Dunimar-westelijke aansluiting N206

N206

(mvt/etm)
143

Westelijke-oostelijke aansluiting N206

83

oostelijke aansluiting N206-Lisse
Oostelijke toerit

23
30

Westelijke afrit
Westelijke toerit

30
30

Oostelijke afrit

30

Zuidelijk deel N206
Noordelijk deel N206

60
60

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programmapakket OPSPro. In OPS kunnen geen lijnbronnen worden ingevoerd. Om deze reden is de
emissie van het verkeer verdeeld over een reeks van punten, die elk representatief zijn voor een wegvak van 50 m. Voor de emissieberekening van het verkeer

is

gebruikgemaakt van

de

meest

recente

emissiefactoren

voor

snelheidscategorie buitenweg. Dit betreffen de emissiefactoren voor wegverkeer die op 28 februari 2014 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
zijn vastgesteld.
Emissieberekening verkeer
Toename
intensiteit

Emissiefactoren
(gr NOx/km/

Emissie
per 50 m

Weg

Wegvak

(mvt/dag)

voertuig)

(g/dag)

Ruigen-

Dunimar-westelijke aansl. N206

120

0.22

1.57

0.22

0.91

Hoekerweg

Westelijke-oostelijke aansl.
N206

60

Oostelijke
Lisse

0.22

0.25

23

N206

aansluiting

N206-

Oostelijke toerit

30

0.22

0.33

Westelijke afrit
Westelijke toerit

30
30

0.22
0.22

0.33
0.33

Oostelijke afrit

30

0.22

0.33

Zuidelijk deel N206
Noordelijk deel N206

60
60

0.22
0.22

0.66
0.66

Resultaten berekeningen
Op bijgevoegde kaart zijn de rekenresultaten van de berekeningen weergegeven.
Conclusie
Ten gevolge van de realisatie van het project neemt de emissie van NOx door
toename van het verkeer toe. De toename van emissies van NOx resulteren in
een toename van de depositie van stikstof in het nabijgelegen verzuringsgevoelige Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. De depositiebijdrage van
het project ter hoogte van de onderzochte locaties varieert van 0,003 tot
0,22 mol/ha/jaar.

Bijlage
Verkeersgeneratie
Aan de hand van CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (oktober 2012) is de verkeersgeneratie van de uitbreiding berekend.
Op basis van deze publicatie is berekend dat het zwembad tussen de 28 en
33 ritten per etmaal genereert. De recreatiewoningen genereren tussen de
52 en 56 ritten per etmaal.
In de genoemde publicatie zijn geen gegevens omtrent de verkeersgeneratie
van restaurants opgenomen. Meestal wordt in dit geval een link gelegd met het
aantal benodigde parkeerplaatsen en de te verwachten bezetting daarvan.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de situatie in het weekend en de werkdagen.
verkeersgeneratie restaurant obv benodigde parkeergelegenheid
periode

bezetting bezette park.pl. wisselingen per verkeersgeneratie
bezette park.pl

min

werkdag middag

park.pl
40%

min
11

max
13

3

68

78

werkdag avond

90%

25

29

2

102

116

170

194

55%

16

18

4

124

142

100%

28

32

2

113

129

238

271

totaal
weekenddag overdag
weekenddag avond
totaal

max

Tezamen genereren alle nieuwe functies tussen de 249 en 283 ritten per etmaal op de werkdagen en 317 tot 360 ritten op de weekenddagen. Dit houdt in
dat op weekdagen gemiddeld 287 ritten worden gegenereerd.
In een aantal gevallen worden het zwembad en het restaurant door dezelfde
bezoekers gebruikt. Daarnaast worden deze functies ook gebruikt door de bezoekers van het park. Dit houdt in dat de toename van het verkeer aanzienlijk
lager zal zijn. Ingeschat is dat de werkelijke toename van het verkeer ongeveer 143 ritten per etmaal zal bedragen.
Op basis daarvan zijn de berekeningen naar de depositie van stikstof uitgevoerd.

Invoerbestand Ops-Pro 2014
Emissiebestand
snr x(m) y(m) q(g/s) hc(MW) h(m) r(m) s(m) dv cat area ps
1001 095977 478617 1.82E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1002 096027 478610 1.82E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1003 096077 478602 1.82E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1004 096122 478582 1.06E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1005 096167 478562 1.06E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1006 096209 478534 1.06E-05 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1007 096252 478507 2.93E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
1008 096296 478483 2.93E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2001 096241 478590 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2002 096261 478627 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2003 096280 478663 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2004 096303 478708 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2005 096325 478752 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2006 096352 478794 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2007 096378 478836 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2008 096407 478877 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2009 096436 478918 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
2010 096469 478956 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3001 096502 478993 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3002 096533 479032 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3003 096564 479071 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3004 096595 479111 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3005 096626 479151 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3006 096656 479191 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3007 096686 479231 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3008 096716 479271 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3009 096746 479311 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3010 096773 479353 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3011 096800 479394 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
3012 096827 479436 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4001 096087 478651 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4002 096106 478690 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4003 096138 478731 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4004 096181 478761 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4005 096228 478778 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4006 096275 478794 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4007 096317 478822 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4008 096358 478849 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4009 096395 478883 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4010 096431 478917 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
4011 096096 478648 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5001 096119 478694 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5002 096149 478723 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5003 096202 478731 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5004 096230 478690 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5005 096216 478643 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5006 096190 478601 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5007 096164 478558 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5008 096140 478515 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5009 096115 478471 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5010 096092 478427 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5011 096068 478383 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5012 096046 478338 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5013 096024 478292 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
5014 096003 478247 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
6001 095982 478201 7.64E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7001 096186 478494 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7002 096156 478456 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7003 096125 478418 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7004 096095 478378 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7005 096065 478338 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7006 096038 478296 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
7007 096011 478253 3.82E-06 0.000 1.0
0 0.0+0030006 528
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1

I n l e i d i n g

Landal Dunimar is voornemens om het recreatiepark in Noordwijkerhout op

geringe schaal uit te breiden. Het gaat om de bouw van een hoofdgebouw met
receptie, een zwembad en horeca faciliteiten. Daarnaast worden er circa 30
bungalows bijgebouwd. Genoemde uitbreidingen vinden alle op het bestaande
terrein plaats. Er vindt geen fysieke uitbreiding van het terrein plaats. Het
terrein grenst aan een bos- en natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het
Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.
In dit kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar effecten op de natuurwaarden (soortenbescherming en gebiedsbescherming). Het onderzoek naar de
gebiedsbescherming is reeds uitgevoerd: Voortoets Natuurbeschermingswet
Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, BügelHajema Adviseurs, 2015.
Het rapport behandelt de ecologische beoordeling van de bovengenoemde

DOEL VAN HET ADVIES

activiteit in het kader van de Flora- en faunawet (soortenbescherming). Nadere informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. Op
grond van de Flora- en faunawet dient de initiatiefnemer te onderzoeken in
hoeverre deze ontwikkelingen kunnen leiden tot verbodsovertredingen in het
kader van de Flora- en faunawet. Uitgaande van de huidige situatie en de beoogde ontwikkelingen (hoofdstuk 2) zijn de mogelijke effecten als gevolg van
de toekomstige ontwikkelingen bepaald en beoordeeld in het kader van de
natuurwetgeving (hoofdstuk 3).
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H u i d i g e
e n

2

s i t u a t i e

p l a n n e n

Landal Dunimar ligt in Noordwijkerhout, een toeristische bestemming op een

HUIDIGE SITUATIE

kleine 5 km van het strand. Het vakantiepark ligt precies tussen Noordwijk aan
Zee en Zandvoort in. Het park ligt op de hoek Ruigenhoekerweg/N206 te
Noordwijkerhout. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de
N206, aan de zuid- en westzijde door bollenvelden en aan de noordzijde door
de Ruigenhoekerweg met daarboven het Natura 2000-gebied KennemerlandZuid. Landal Dunimar is een kleinschalig park met ongeveer 120 bungalows, dat
zich vooral richt op de activiteiten in de omgeving. Op het park zelf is verder
een speeltuin te vinden en er zijn vismogelijkheden.
De omgeving van Landal Dunimar biedt veel recreatiemogelijkheden: wandelen
door natuurgebied 'De Amsterdamse Waterleiding Duinen', fietsen door Nationaal Park Zuid-Kennemerland en niet te vergeten uitwaaien en ontspannen op
het strand.

Figuur 1. Ligging plangebied en omgeving
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Het park grenst aan het bollengebied

Figuur 2. Huidige inrichting van het terrein
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De centrale open ruimte in het park

Voorgenomen plannen
Van oorsprong is het project vergund als motelcomplex met logeergebouwen.
Deze mogelijkheden zijn ook in het huidige bestemmingsplan opgenomen. Het
motel is echter nooit gerealiseerd. Wel zijn er bungalows gebouwd. Het ligt in
de bedoeling het resort nu af te ronden door de realisatie van een derde fase.
Deze bestaat uit de bouw van circa 30 bungalows, een hoofdgebouw met receptie, zwembad en horeca, zie figuur 3. Dit hoofdgebouw komt in de plaats
van het nimmer gebouwde motel. Het project wordt uitgevoerd door Ontwikkelingsmaatschappij Dunimar BV.

Figuur 3. Geplande ontwikkelingen Duinresort Dunimar
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Zoals op figuur 3 is te zien, gaat het om inbreiding van het terrein. Er is geen
sprake van fysieke aantasting van landbouw- of natuurgebied. De verlichting op
het terrein zal mogelijk in geringe mate toenemen. De mogelijk nieuw aan te
leggen armaturen zoals op de parkeerplaats, zullen zo worden vormgegeven
dat lichtstraling naar boven en naar de zijkant zoveel mogelijk wordt beperkt.
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S o o r t e n b e s c h e r m i n g
e n

e f f e c t b e p a l i n g

Een deel van het nog onbebouwde gebied van Dunimar

Relevante wet- en regelgeving op het gebied van de soortenbescherming betreft de Flora- en faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Nadere
informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van bestaande gegevens en een verkennend
veldbezoek.
Op basis van de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet

BESCHERMINGSREGIME

worden de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes ingedeeld. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige
soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel 3). Om verwarring te voorkomen, worden in dit rapport respectievelijk de
benamingen licht, middelzwaar en streng beschermd gehanteerd (zie bijlage 1). De inheemse vogelsoorten hebben een eigen afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime.
Geraadpleegde databanken (Nationale Databank Flora en Fauna (Quick-

BRONNEN

scanhulp/NDFF), zie samenvatting bijlage 2), verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en rapporten zijn met een eigen nummer in de
literatuurlijst opgenomen. Gegevens uit deze bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben.
Het plangebied is op 8 juli 2015 bezocht om een beeld te krijgen van de ter-

VELDONDERZOEK

reinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende flora
en fauna. Op basis van het veldonderzoek, de kennis over leefgebieden van
soorten en de beschikbare gegevens, kan van alle soortengroepen met vol-
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doende zekerheid een oordeel worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het gebied.
Vaatplanten
INVENTARISATIE

Door het huidige gebruik als recreatieterrein is de natuurlijke vegetatie in het
plangebied van beperkte omvang en waarde. Het gebied is aangelegd, dus de
beplanting bestaat voor een deel uit spontane opgekomen vegetatie op de
braakliggende, open delen. Mogelijk is plaatselijk ook een bloemenmengsel
ingezaaid. Omdat de bodem voedselarm is, is er wel sprake van een gevarieerde en bloemrijke begroeiing. Zo zijn onder meer teunisbloem, vertakte leeuwetand, duizendblad, duinroos en slangenkruid aangetroffen. Tijdens het
veldbezoek zijn op deze plaatsen echter geen beschermde soorten planten
aangetroffen.

Voorkomende kruiden in het plangebied, onder meer slangenkruid
en teunisbloem

Op basis van de Quick-scanhulp (bijlage 2) komt naar voren dat in de omgeving
van het plangebied groeiplaatsen bekend zijn van veel beschermde planten
zoals verschillende soorten orchideeën, hondskruid, gele helmbloem en wilde
marjolein. Nabij het plangebied ligt het Noord-Hollands Duinreservaat waar
veel van deze en andere beschermde planten voorkomen.
EFFECTEN

CONCLUSIE

Negatieve effecten op beschermde plantensoorten worden niet verwacht.
Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep vaatplanten ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen verbodsovertredingen ten aanzien van wilde beschermde
vaatplanten verwacht.
Zoogdieren - vleermuizen

INVENTARISATIE

Het is waarschijnlijk dat er in en rond het plangebied verschillende soorten
vleermuizen foerageren zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Deze
soorten zijn ook naar voren gekomen op basis van de gegevens van de Quickscanhulp (bijlage 2). Het huidige receptiegebouw in het plangebied is geïn-
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specteerd op mogelijke invliegopeningen en mogelijke verblijfplaatsen voor
vleermuizen. De bebouwing lijkt niet bijzonder geschikt voor verblijfplaatsen
voor vleermuizen. Daarnaast hebben alle bungalows in het plangebied vergelijkbare dakconstructies. Omdat het bestaande receptiegebouw alleen intern
verbouwd wordt, worden mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen niet aangetast. Om deze reden bestaat er geen noodzaak hiernaar nader onderzoek uit
te voeren. Gezien de aard van de terreinomstandigheden (weinig structuurrijke
beplanting) vormt het plangebied, een matig waardevol foerageergebied voor
vleermuizen. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen treden
niet op.

Mogelijke invliegopeningen voor vleermuizen

Het bestaande receptiegebouw wordt alleen intern verbouwd. Mogelijke ver-

CONCLUSIE

blijfplaatsen van vleermuizen worden niet aangetast. Om deze reden bestaat
er geen noodzaak hiernaar nader onderzoek uit te voeren. Negatieve effecten
op verblijfplaatsen van vleermuizen treden niet op.
Door de ontwikkelingen zal het foerageergebied voor vleermuizen binnen het
plangebied veranderen, maar niet geheel verloren gaan. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn in bebouwde gebieden algemene soorten. Daarnaast is
in de omgeving veel foerageergebied voor deze soorten aanwezig. Ten aanzien
van vliegroutes en foerageergebieden voor vleermuizen, worden er geen negatieve effecten verwacht.
Zoogdieren - overige
Het plangebied heeft voor overige zoogdieren slechts een beperkte waarde.

INVENTARISATIE

Binnen het plangebied, zijn licht beschermde soorten zoals veldmuis, bosspitsmuis en egel te verwachten. Zwaarder beschermde soorten worden op
basis van de geraadpleegde bronnen en het veldbezoek niet binnen het plangebied verwacht. Eekhoorn, boommarter en waterspitsmuis zijn volgens de
gegevens van de Quick-scanhulp (bijlage 2) in de omgeving van het plangebied
aangetroffen. Waterspitsmuis is bekend van kruidenrijke oevers van beken en
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sloten en zal vooral langs duinbeken in nabijgelegen natuurgebieden aangetroffen kunnen worden. Eekhoorn zal met name voorkomen in de nabijgelegen
duinbossen en hooguit incidenteel het plangebied bezoeken. Ook boommarter
zal zich hoofdzakelijk in de nabijgelegen bossen ophouden.
EFFECTEN

Ten behoeve van de ontwikkelingen zal vegetatie worden verwijderd en de
bodem worden vergraven, waardoor leefgebied van de voorkomende licht beschermde soorten verstoord en/of verloren gaat. De verwachting is dat het
plangebied na inrichting een min of meer vergelijkbare waarde voor grondgebonden zoogdieren zal hebben. Omdat het bebouwde gebied iets toeneemt,
zal de waarde iets lager zijn ten opzichte van de huidige waarde.

CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep overige zoogdieren ontstaan. In het plangebied
komen enkele licht beschermde soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze
soorten kunnen bij de realisatie van het plan worden verstoord en vernietigd
(artikel 11). Ook kunnen enkele exemplaren worden verwond of gedood (artikel 9). In het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde
soorten een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling
zijn geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel
blijft de zorgplicht van toepassing.
Vogels

INVENTARISATIE

De open terreindelen met hier en daar aangrenzende struweel zullen een zekere mate enige waarde hebben als broed- en foerageergebied voor vogels van
bebouwde gebieden. In de aanwezige opgaande begroeiing (bomen en struiken) kunnen soorten zoals merel, vink en winterkoning nestelen. De kruidenrijke open terreindelen bieden een geschikt foerageergebied voor soorten als
vink, groenling en witte kwikstaart.
Alle inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd. Over het algemeen is het
nest van vogels alleen beschermd wanneer dit in gebruik is om een broedsel
groot te brengen (tijdens het broedseizoen). Bij enkele vogelsoorten is het
nest echter jaarrond beschermd (dus ook buiten het broedseizoen). In de omgeving van het plangebied zijn onder meer ransuil en huismus waargenomen
(bijlage 2). Geschikte broedplaatsen voor deze soorten ontbreken echter in het
plangebied. Voor ransuil is er te weinig opgaand struweel en bomen en voor de
huismus zijn de strakke pannendaken, zonder geschikte holtes en ruimtes onder de pannen, minder geschikt als nestplaats.

EFFECTEN

Het broed- en foerageergebied van een aantal vogelsoorten zal als gevolg van
de ontwikkelingen veranderen, maar niet als geheel verloren gaan. Indien de
werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden opgestart, kunnen nesten
van broedvogels worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele
dieren en eieren respectievelijk worden verwond en gedood of beschadigd en
vernield.
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Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de voorkomende soor-

CONCLUSIE

ten en functies van het plangebied ontstaan. Alle inheemse vogelsoorten zijn
beschermd. In het plangebied komen geen nestplaatsen van jaarrond beschermde soorten voor. Voor overige vogelsoorten kan men er in dit plangebied
van uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtreden als buiten het
broedseizoen wordt gewerkt of als voor het broedseizoen wordt begonnen en
de werkzaamheden continu voortduren. Als de werkzaamheden voor het
broedseizoen worden gestart en continu voortduren, zullen broedvogels een
rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en niet door de werkzaamheden
worden gestoord. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het
broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer
15 maart tot 15 juli loopt. Wanneer men de werkzaamheden tijdens het broedseizoen wil opstarten, dient het terrein vooraanvang van de werkzaamheden
door een deskundige te worden onderzocht op het voorkomen van broedvogels.
Wanneer broedvogels worden aangetroffen, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld of moet rond het nest een 'werkvrije' zone in acht worden genomen. In deze zone mag dan niet worden gewerkt teneinde verstoring van de
broedende vogel(s) te voorkomen.

Amfibieën
Behoudens de omliggende watergangen vormt het plangebied geen hoogwaar-

INVENTARISATIE

dig leefgebied voor amfibieën. De open terreindelen zijn zodanig droog en kaal
dat hier zich hooguit incidenteel licht beschermde soorten zoals gewone pad
en bruine kikker in kunnen worden aangetroffen. De aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten wordt gezien de terreinomstandigheden en ligging,
niet binnen het plangebied verwacht. In de omgeving van het plangebied is
rugstreeppad aangetroffen. Ook deze soort zal gezien het ontbreken van geschikte ondiepe poelen niet in het plangebied aanwezig zijn.
Ten behoeve van de ontwikkelingen zal vegetatie worden verwijderd en de

EFFECTEN

bodem worden vergraven, waardoor secundair leefgebied van de voorkomende
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soorten wordt verstoord en mogelijk enkele vaste verblijfplaatsen worden
vernietigd. Ook kunnen enkele exemplaren worden verwond of gedood.
CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep amfibieën ontstaan. In en rond het plangebied komen enkele licht beschermde
soorten voor. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten kunnen worden verstoord
en vernietigd (artikel 11) als gevolg van de ontwikkelingen. Ook kunnen enkele
exemplaren worden verwond of gedood (artikel 9). In het geval van ruimtelijke
ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten een vrijstelling voor de
artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen
gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de zorgplicht van toepassing.
Reptielen

INVENTARISATIE

Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor reptielen aanwezig; de
meeste in de omgeving aanwezige soorten houden van een combinatie van
open zandige plekken met voldoende dekking in de vorm van struweel rondom.
Met name voldoende dekking en structuurvariatie in plantengroei ontbreekt
binnen het plangebied. In het direct aangrenzende duingebied komen zandhagedis en hazelworm voor. Hoewel het plangebied hiervan gescheiden wordt
door een drukke verharde weg is het niet uitgesloten dat een enkel zwervend
exemplaar in het plangebied kan worden aangetroffen. Omdat het hier in dat
geval om incidenten gaat behoeft hier in de planontwikkeling geen rekening
mee te worden gehouden.

EFFECTEN/CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende
beeld van de soortengroep reptielen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen effecten op reptielen verwacht.
Vissen

INVENTARISATIE

Binnen dat deel van het plangebied waar de werkzaamheden zijn gepland, is
geen permanent oppervlaktewater aanwezig. Langs de randen van het plangebied, ten westen en zuiden van het plangebied zijn watergangen aanwezig die
in verbinding staan met poldersloten. Volgens de opgave van de Quickscanhulp komen er in de omgeving van het plangebied kleine modderkruiper en
bittervoorn voor. Deze soorten kunnen zich ook ophouden in de aan het plangebied grenzende watergangen. In deze watergangen zijn echter geen ingrepen gepland.

CONCLUSIE

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep vissen
ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen verbodsovertredingen
verwacht. In principe worden er geen werkzaamheden aan de watergangen
voorzien.
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Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden
Door de huidige inrichting en het gebruik is het plangebied geen hoogwaardig

INVENTARISATIE

leefgebied voor ongewervelden. De bloemrijke open delen van het terrein
vormen wel een goed biotoop voor diverse algemene soorten vlinders zoals
kleine vos en distelvlinder. Het plangebied vormt echter geen geschikt onderdeel van het leefgebied van beschermde dagvlinders, libellen en overige ongewervelden. Rouwmantel is een dagvlinder die naar voren komt op basis van
de gegevens van de Quick-scanhulp (bijlage 2). Dit is in Nederland echter een
incidentele zwerver, die hier geen vaste standplaats heeft.
Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroepen

CONCLUSIE

dagvlinders, libellen en overige ongewervelden ontstaan. Als gevolg van de
ontwikkelingen worden geen verbodsovertredingen verwacht.
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C o n c l u s i e

4

e n

c o n s e q u e n t i e s

4.1

Beschermde soorten
Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een beperkte natuurwaarde kent. Desondanks zijn binnen het plangebied enige beschermde soorten aanwezig en te verwachten. In het kader van de Flora- en faunawet zijn de
navolgende aspecten van belang.
Er is een zeer geringe kans dat in het receptiegebouw verblijfplaatsen van

VLEERMUIZEN

vleermuizen aanwezig zijn. Omdat het bestaande receptiegebouw alleen intern verbouwd wordt, worden mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen niet
aangetast. Om deze reden bestaat er geen noodzaak hiernaar nader onderzoek
uit te voeren. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen treden
niet op.
In het struweel op sommige terreindelen van het plangebied kunnen vogels in

BROEDVOGELS

de bomen en struiken tot broeden komen. Alle inheemse vogelsoorten zijn
streng beschermd. Voor de broedvogels binnen het plangebied, geldt dat de
nesten alleen beschermd zijn als ze in gebruik zijn ten behoeve van het uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van de jongen, dus tijdens het
broedseizoen. Voor het verstoren en vernietigen van in gebruik zijnde nesten
kan in eerste instantie geen ontheffing worden verkregen. Bij de planning en
uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden dient daarom voldoende rekening
wordt gehouden met het broedseizoen van vogels om zo een verbodsovertreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Omdat het gebied waar vogels
tot broeden kunnen komen heel beperkt is, kan ook tijdens het broedseizoen
worden gewerkt onder de voorwaarde dat het gebied vooraf aan de werkzaamheden wordt onderzocht op eventuele aanwezigheid van nesten. Indien de
initiatiefnemer/uitvoerder bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden voldoende rekening houdt met broedvogels, kan een verbodsovertreding
ten aanzien van broedvogels (artikel 11 en 12 van de Flora- en faunawet) worden voorkomen.
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4.2

Uitvoerbaarheid
Met inachtneming van de hierboven genoemde opmerkingen ten aanzien van
vleermuizen en broedvogels vormt de Flora- en faunawet geen belemmering
voor de uitvoering van het plan.

4.3

Bronnen
Veldbezoeken
VERKENNEND VELDBEZOEK

Het plangebied en omgeving zijn op 8 juli 2015 door de heer drs. A. Brouwer
bezocht om een indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen van planten- en diersoorten. Tijdens het bezoek zijn dier- en plantensoorten genoteerd, maar zijn verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het was
een bewolkte dag met een maximumtemperatuur van 18°C en een matige
westenwind.

4.4

Gegevens
Quick-scan-hulp/Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de
meeste complete natuurdatabank van Nederland. De Quick-scanhulp/NDFF
geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en
dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit
Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Informatie is te vinden op
www.Quick-scanhulp.nl. Een overzicht van waargenomen soorten is te vinden
in de bijlagen.

4.5

Literatuur
-

Voortoets Natuurbeschermingswet Uitbreiding Landal Dunimar Noordwijkerhout, BügelHajema Adviseurs, 2015;

-

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Soortenstandaard Gewone
dwergvleermuis, versie 1.1, RVO-S12-401/BF15896, maart 2014;

-

Stichting RAVON, Waarnemingenoverzicht 2013 (verspreidingsperiode
2003 2012), RAVON 55, jaargang 16 (4): blz. 119-132.
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Bijlagen
1.

Wet- en regelgeving natuurwaarden

2.

Samenvatting Quick-scanhulp Flora en Fauna

Bijlage 1. Wet- en regelgeving natuurwaarden
Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot soortenbescherming betreft de Flora- en
faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gebiedsbescherming betreft de Natuurbeschermingswet 1998 en het beschermingsregime van de Ecologische Hoofdstructuur. In het navolgende wordt een toelichting op
deze wet- en regelgeving gegeven.
Flora- en faunawet
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbeleid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie is hiermee in de
nationale wetgeving verwerkt.
Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende dieren
en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun leefomgeving. Die zorgplicht houdt

ZORGPLICHT

in ieder geval in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of
nalaten nadelige gevolgen heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan
te maken (artikel 2).
Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te verwijderen of te
beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen (artikel 9) of

VERBODEN

opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te
beschadigen (artikel 11). Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is
verboden (artikel 12). Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat
enkele van deze verboden indirect worden overtreden door aantasting van bijvoorbeeld het
foerageergebied en migratieroutes.
Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, bruine rat en zwarte
rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige planten, vissen, vlinders, libel-

BESCHERMDE SOORTEN

len, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaardslak en Bataafse stroommossel.
Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet in

BESCHERMINGSREGIMES

werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes in. In de 'Lijst van alle soorten beschermd onder de Flora- en faunawet' worden
de soorten ingedeeld in drie tabellen. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit
tabel 1), overige soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit tabel
3). Om verwarring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de benaming licht,
middelzwaar en streng beschermd gehanteerd.
Licht beschermde soorten (algemene soorten) zijn in Nederland zo algemeen voorkomend dat

TABEL 1

wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van
deze soorten niet negatief beïnvloeden. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor de
artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de wet, gelden in
het geheel niet ten aanzien van mol, bosmuis en veldmuis. Daarnaast gelden ze niet ten
aanzien van huisspitsmuis voor zover dit dier zich in of op gebouwen of daarbij behorende
erven of roerende zaken bevindt.
Voor middelzwaar beschermde soorten (overige soorten) en vogels geldt een vrijstelling in het
kader van de Flora- en faunawet, mits wordt gewerkt volgens een door het Ministerie van
Economische Zaken goedgekeurde gedragscode (zie hierna). Deze gedragscode moet door de
sector of de ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor goedkeuring. Zolang geen
gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten ontheffing worden aange-

TABEL 2

vraagd. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing bij middelzwaar beschermde
soorten zijn:

TABEL 3

-

de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat

-

van instandhouding van de soort;
de activiteit moet een redelijk doel dienen.

Ontheffing voor streng beschermde soorten en vogels wordt alleen verleend onder strikte
voorwaarden. De algemene beleidslijn hierbij is dat de ingrepen zodanig worden gemitigeerd
dat er geen effecten zijn te verwachten op het goede voortbestaan van de soort op de locatie
van de ingreep. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing zijn:

ACTIVITEITENPLAN

-

er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit zijn;

-

de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding van de soort;

-

er moet een in of bij de wet genoemd belang zijn;

-

er wordt zorgvuldig gehandeld;
er vindt geen benutting of economisch gewin plaats.

Ten behoeve van een ontheffingsaanvraag artikel 75 Flora- en faunawet dient een activiteitenplan te worden opgesteld. In het activiteitenplan worden het doel van de aanvraag en een
uitgebreide onderbouwing van de activiteit beschreven. Het vormt de basis van de beoordeling door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken.

AFWIJZING

Wanneer door middel van het nemen van mitigerende maatregelen een verbodsovertreding
wordt voorkomen, kan het eveneens goed zijn om een activiteitenplan op te stellen om het
'zorgvuldig werken' vast te leggen. Dit activiteitenplan kan via de aanvraagprocedure voor een
ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet ter beoordeling aan de Dienst Regelingen worden
voorgelegd. Hierbij wordt dan ingezet op een goedkeuring van de maatregelen, maar een
afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Door uitvoering van de maatregelen die in het activiteitenplan zijn beschreven, wordt een overtreding van de Flora- en faunawet namelijk voorkomen en is een ontheffing niet nodig.

GEDRAGSCODE

Een gedragscode is een document waarin wordt aangegeven hoe bij het uitvoeren van activiteiten of werkzaamheden schade aan beschermde planten en dieren wordt voorkomen of tot
een minimum wordt beperkt. Ook wordt in de gedragscode aangegeven hoe in de praktijk
zorgvuldig wordt gehandeld.

BEOORDELING

Om te voldoen aan de onderzoeksverplichting naar andere eventueel belemmerende regelgeving zoals gesteld in artikel 3.1.6 Bro, is het voldoende dat een ecoloog vaststelt dat er geen
ontheffingen volgens artikel 75 Flora- en faunawet nodig zijn of dat deze kunnen worden
verkregen (ABRvS 23 augustus 2006). Dit oordeel is geldig wanneer het is gebaseerd op goed
onderzoek en juridisch navolgbaar is gedocumenteerd, zoals in voorliggende rapportage is
gebeurd. De begrippen 'ecoloog', 'goed onderzoek' en 'rapportage' zijn beschreven in de 'Handreiking Flora- en faunawet, 31 oktober 2008' van de Dienst Landelijk Gebied.
Besluit Rode lijsten flora en fauna
De Rode lijsten zijn officieel door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora en fauna, november 2004, gedeeltelijk herzien en
aangevuld per september 2009) op grond van de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het
behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Verdrag van Bern). Voor het Ministerie van Economische Zaken zijn de rode lijsten
mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Veel rode lijstsoorten (vooral planten)
worden niet door de Flora- en faunawet beschermd en hebben daardoor geen (duidelijke)
juridische status.

De rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten de trend en de
zeldzaamheid. De rode lijstsoorten worden ingedeeld in de volgende categorieën, met de

SAMENSTELLING

daarbij behorende trend en zeldzaamheid:
-

UW uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu afwezig op wereldschaal;

-

UWW in het wild uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu in het
wild afwezig op wereldschaal, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden
of gekweekt;

-

VN verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu afwezig in Nederland;
VNW in het wild verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu in het wild
afwezig in Nederland, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden of ge-

-

kweekt;
EB ernstig bedreigd: zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam;

-

BE bedreigd: sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afge-

-

nomen en nu zeldzaam;
KW kwetsbaar: matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk

-

afgenomen en nu vrij zeldzaam;
GE gevoelig: stabiel of toegenomen, maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk
afgenomen, maar nog algemeen.

Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet uit 1967 voldeed niet meer aan de eisen die internationale verdragen en Europese verordeningen aan natuurbescherming stellen. Daarom is op 1 oktober 2005 de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden, die de gebiedsbescherming
van nationaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daarmee zijn de bepalingen vanuit de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt.
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998:
-

Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);

-

staatsnatuurmonumenten en beschermde natuurmonumenten;
Wetlands.

BESCHERMDE GEBIEDEN

Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan (structuurvisie) waarin de
Ecologische Hoofdstructuur is geregeld.
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten

VERGUNNING

die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen Gedeputeerde Staten van
de provincies de vergunningen, maar bij landsbelangoverschrijdende gebieden doet de minister van Economische Zaken dit.
Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een beschermd gebied moet in
een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (samen met zijn ecologisch

ORIËNTATIEFASE/VOORTOETS

adviseur), worden ingeschat of de voorgestane ontwikkeling een significant negatief effect op
dit gebied tot gevolg kan hebben. In deze oriëntatiefase vindt een globale toetsing plaats, de
zogenaamde voortoets, waardoor een indicatie van de mogelijke negatieve gevolgen wordt
verkregen. Op deze manier kan worden bepaald hoe de verdere procedure dient te worden
doorlopen en of vergunningverlening aan de orde is. Het bevordert de voortgang van het
proces wanneer de initiatiefnemer een aantal globale onderzoeksgegevens voor dit vooroverleg aanlevert. In voorliggend rapport heeft de ecoloog die gegevens beschreven.
In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door de ecoloog wordt gegeven, is voor de Natuurbeschermingswet 1998 het oordeel van het bevoegd
gezag nodig (zie ook Vergunning). Teneinde te voldoen aan artikel 3.1.6 Bro moet het oordeel
van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in de planologische procedure,

BEOORDELING

tenzij het objectief overduidelijk is dat beschermde gebieden niet kunnen worden geschaad
door de getoetste ontwikkeling.
VERGUNNINGAANVRAAG

Wanneer er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant negatief effect
is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien er mogelijk wel een negatief
effect is, maar dit zeker niet significant is, moet een verslechterings- en verstoringstoets
worden gedaan. Voor beide toetsen moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de
vorm van een natuurbeschermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op
verzoek van de initiatiefnemer. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een vergunning
als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van het gebied niet
aantast. Indien een gebied alleen of mede op grond van een eerdere aanwijzing als natuurmonument is aangewezen, geldt voor dat zelfstandige gebied of voor die specifieke aanwijzingscriteria een lichter afwegingskader met een zekere bestuurlijke vrijheid.

ADC-CRITERIA

Wanneer het bevoegd gezag een passende beoordeling nodig acht, moet rekening worden
gehouden met de ADC-criteria. Het project moet dan achtereenvolgens worden beoordeeld
op: mogelijke (A) alternatieven, (D) dwingende reden van groot openbaar belang en verplichte (C) compensatie. Veel projecten zullen niet aan deze criteria voldoen. Het kan daarom
gunstig zijn om bij twijfel over effecten een uitgebreider vooronderzoek te doen in de vorm
van een natuurbeschermingswetonderzoek. Een interactief proces tussen de onderzoekers, de
initiatiefnemer en zijn ontwerpers, biedt daarnaast de mogelijkheid om het plan zo bij te
stellen dat significant negatieve effecten worden voorkomen.

INSTANDHOUDINGSDOELEN

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het
betreffende beschermd gebied. Deze doelstellingen zijn of worden opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen. In het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied
staat vanwege welke soorten en habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De
instandhoudingsdoelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad.

AANGEWEZEN

Ten tijde van het schrijven van dit rapport zijn nog niet alle aanwijzingsbesluiten voor de 162
Natura 2000-gebieden klaar. De laatste stand van zaken met betrekking tot de (definitieve)
aanwijzingsbesluiten is te vinden op de internetsite van het Ministerie van EZ (gebiedendatabase). Zolang definitieve aanwijzing nog niet heeft plaatsgevonden, wordt getoetst aan de
bestaande gebiedsdocumenten of de conceptaanwijzingsbesluiten.

BEHEERPLANNEN

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. In een beheerplan
wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied worden gehaald (instandhoudingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie,
waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan worden geregeld, waarmee een integrale aanpak wordt bewerkstelligd. Een beheerplan moet binnen drie jaar na aanwijzing als Natura 2000-gebied worden vastgesteld. Sinds 1
september 2009 zijn voor ruim 80 van de 168 gebieden conceptbeheerplannen beschikbaar.
Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een
speciale natuurkwaliteit (doelen). De EHS moet biodiversiteit en duurzame natuurkwaliteit in
Nederland waarborgen. De EHS is een beleidsconcept dat zijn wortels heeft in het Nationaal
Natuurbeleidsplan van 1990. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de
plannen van de rijksoverheid met betrekking tot de EHS. Provincies zijn verantwoordelijk voor
de realisering van de EHS. In de Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening is dit als beleidsdoel opgenomen.

De EHS bestaat uit:
-

bestaande natuurgebieden;

-

toekomstige natuurgebieden;
beheergebieden.

Voor de EHS geldt het beschermings- en compensatieregime uit de Nota Ruimte, zoals uitgewerkt in de Spelregels EHS (Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en

BESCHERMDE GEBIEDEN

BESCHERMING

herbegrenzen EHS). In het geval van een ruimtelijke procedure worden ingrepen bij EHSgebieden door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie,
getoetst. Wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. Aantasting wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot openbaar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zogenaamde 'nee,
tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet
worden gecompenseerd.
In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door een
ecoloog wordt gegeven, is in het geval van effecten op de EHS het oordeel van het bevoegd
gezag nodig. Dit komt overeen met de Natuurbeschermingswet 1998. Het college van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is gewoonlijk het bevoegd gezag. In voorliggend
rapport levert de ecoloog wel de argumenten voor dat besluit. Teneinde te voldoen aan artikel 3.1.6 Bro moet het oordeel van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in
de planologische procedure, tenzij het objectief overduidelijk is dat beschermde gebieden
niet kunnen worden geschaad door de getoetste ontwikkeling.
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Kwaliteitszorg
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008.
Betrouwbaarheid
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem,
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt.
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor
de juistheid en volledigheid van deze informatie.
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1

INLEIDING

Econsultancy heeft van BügelHajema Adviseurs bv opdracht gekregen voor het uitvoeren van een
verkennend bodemonderzoek aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de gemeente
Noordwijkerhout.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de herinrichting van en nieuwbouw op de onderzoekslocatie, waarbij sprake is van een aanvraag van een omgevingsvergunning.
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de planontwikkeling.
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013)
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM,
2007.
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000.
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden.

2
2.1

VOORONDERZOEK
Geraadpleegde bronnen

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de Omgevingsdienst IJmond aanwezige informatie (digitaal loket), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon de heer
W. Bomhof) en informatie verkregen uit de op 6 juli 2015 uitgevoerde terreininspectie.
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld
over:






het historische, huidige en toekomstige gebruik;
eventuele calamiteiten;
eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;
de bodemopbouw en geohydrologie;
verhardingen, kabels en leidingen.

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. Bijlage 7 bevat door de Omgevingsdienst IJmond verstrekte bodeminformatie over de onderzoekslocatie.
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2.2

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter.
De onderzoekslocatie (± 12.500 m²) ligt aan de Ruigenhoekerweg 5, circa 3,7 kilometer ten noordoosten van de kern van Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout (zie bijlage 1).
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummer 6308 (zie bijlage 2c).
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 24 H, (schaal 1:25.000), bevindt het maaiveld zich op een hoogte tussen circa 1 en 5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de
onderzoekslocatie X = 95.940, Y = 478.535.
2.3

Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie
e

Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het begin van de 17 eeuw betrof het
plangebied een natuurlijk gebied, deel uitmakend van het duinenlandschap en specifiek op een
strandwal. Ten zuidenoosten van het plangebied was een (onverharde) weg aanwezig die langs de
onderzijde van de strandwal liep. De strandvlakte verder ten zuidoosten van het plangebied was al
ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen. In noordwestelijke richting vanaf het plangebied vond
een overgang plaats naar een strandvlakte waar zoetwatermeren aanwezig waren. Verder in noordwestelijke richting was weer een overgang aanwezig naar de volgende strandwal. Voor het plangebied vinden tot aan de jaren van de Tweede Wereldoorlog geen noemenswaardige veranderingen
plaats. Het plangebied bleef een natuurlijk gebied, deel uitmakend van de Oost Duinen. Op de
strandwal was sprake van zowel een open duinenvegetatie als bos. Ten noorden van het plangebied
was aan het begin van de 20e eeuw de voorloper van de Ruigenhoekerweg aanwezig en werd aangeduid als de Zegweg. Ten oosten lag het buurtschap Ruigenhoek en betrof niet meer dan enkele (boeren)erven nabij de kruising waar heden de Delfweg onder de Provinciale weg doorloopt. De strandwallen verder ten noordwesten van het plangebied werden wel ontgonnen en in agrarisch gebruik
genomen.
In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog is ten zuidwesten van het plangebied een groot deel
e
van de strandwal afgegraven en vervolgens in agrarisch gebruik genomen. In de jaren ’60 van de 20
eeuw is de watergang die door het uiterst noordoostelijke deel van het plangebied liep niet meer
aanwezig. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid zijn gedempt. Het plangebied betrof verder een natuurlijk gebied met een halfopen vegetatie. Wel waren enkele zandwegen ontstaan. Binnen het natuurlijke duinenlandschap vindt regeneratie van bos plaats. De weg langs de onderzijde van de
strandwal was rechtgetrokken en in de planning stond de aanleg van de provinciale weg. Deze weg is
vervolgens in de jaren ’70 van de 20e eeuw aangelegd. Ook het wegenpatroon in de omgeving van
het plangebied werd verder aangepast, ook om aan te sluiten op de provinciale weg. In de jaren ’80
en begin jaren ’90 van de 20e eeuw waren er brede zandpaden aanwezig binnen het plangebied.
Vermoed wordt dat er zandafgravingen plaatsvonden. De aanleg van het recreatiepark en de bouw
van de rondom het plangebied al aanwezige bungalows heeft rond 2009 plaatsgevonden.
De onderzoekslocatie betreft het deel van recreatiepark Landal Dunibar dat nog niet bebouwd is en
tot op heden in gebruik is als groenstrook/grasveld. Op het centrale deel van de onderzoekslocatie
staan enkele speeltoestellen.
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's
van de onderzoekslocatie.
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Voor zover bij de opdrachtgever en de omgevingsdienst bekend, heeft er op de onderzoekslocatie
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.
Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de
onderzoekslocatie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.
2.4

Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de omgevingsdienst blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.
2.5

Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
2.6

Belendende percelen/terreindelen

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen.
Het recreatiepark wordt grotendeels omgeven door soms brede watergangen. Ten zuiden en westen
van het plangebied bevinden zich voornamelijk agrarische percelen. Ten noorden bevindt zich een
natuurgebied (bos afgewisseld met een open duinenlandschap). Ten oosten van het plangebied bevindt zich de Provinciale weg N206.
Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende
verontreinigingen zijn te verwachten.
2.7

Terreininspectie

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging.
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.
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2.8

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal
bergingen en een berging voor fietsenverhuur te realiseren. Het noordelijke deel van de onderzoekslocatie zal worden ingericht als parkeerterrein.
2.9

Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten

Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de
grond.
Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.
2.10 Bodemopbouw
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een vorstvaaggrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand. Deze gronden zijn kenmerkend voor de
strandwallen die tot de oude duin- en strandafzettingen behoren. In zijn natuurlijke staat komt onder
een strooisellaag meestal een dunne humushoudende bovengrond voor die overgaat in een bruine of
oranjegeel gekleurde, zwak ontwikkelde B-horizont. Naar onderen wordt de kleur licht grijsgeel. In
deze gronden heeft al een zodanige bodemvorming plaatsgevonden dat ze vaak tot 1,5 m -mv of veel
dieper zijn ontkalkt.
2.11 Geohydrologie
Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen het duingebied van Nederland. De ontstaanswijze
van dit gebied hangt nauw samen met de zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de periode van snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca.7000 voor Chr.) zijn buiten de
huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen gevormd door sedimenttransport onder invloed van getijden, golfwerking en wind. Deze strandwallen werden bij een snel stijgende zeespiegel echter na
korte tijd weer afgebroken. Aan het einde van het Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca.
3900 voor Chr.) bereikte de zee zijn maximale uitbreiding, waarna door een minder snel stijgende
zeespiegel uitbouw van de kust in westelijke richting kon plaatsvinden (‘progradatie’). Daardoor werd
een serie kustparallelle strandwallen gevormd, waarbij steeds een jongere strandwal ten westen van
de oude werd gevormd.
Tussen de strandwallen lagen de lager gelegen strandvlakten, welke in een latere fase meestal zijn
opgevuld met jongere klei- en veenlagen. Aan de kustuitbouw kwam rond 500 voor Chr. een einde.
Op de strandwallen zijn onder invloed van een aanlandige wind duinen gevormd: de Oude Duinen (ter
onderscheid van de pas in de Late-Middeleeuwen gevormde Jonge Duinen). Deze duinen zijn vrijwel
altijd afgegraven. De duin- en strandzanden behoren tot de Formatie van Naaldwijk, onderverdeeld in
het Laagpakket van Schoorl gelegen op het Laagpakket van Zandvoort. De strandwal waar het plangebied op ligt dateert uit de periode 3000-2000 v. Chr. De strandwallengordel werd in MiddenNederland oorspronkelijk op drie plaatsen onderbroken door riviermondingen (estuaria). De dichtstbijzijnde doorbraak ligt 11 kilometer ten zuiden van het plangebied en betreft het Oude Rijn-estuarium,
welke zich gelijktijdig vormde met de kustuitbreidingen en de daarbij behorende vorming van strandwallen, tussen 4400 vóór Chr. en 1122 na Chr. Hoewel de fluviatiele activiteit een belangrijke zo niet
bepalende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit gebied, ontbreken de kenmerkende afzettingen van een meanderende rivier, zoals duidelijk ontwikkelde kronkelwaarden en oeverwallen. Het
ontbreken van vooral kronkelwaarden duidt vermoedelijk op een vrij grote mariene invloed, waardoor
zich in het kweldergebied en verder naar het noorden tussen de strandwallen getijdenkreken vormden. Hiervan slingeren zich enkele tot in de strandvlaktes nabij Voorhout, een plaats die eveneens op
een nog vrij grote afstand ten zuiden van het plangebied ligt. Na het gesloten raken van de duinenrij
verminderde de mariene invloed.
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De Oude Rijn kreeg een meanderend karakter binnen de oorspronkelijke Oude Rijn-estuarium, met
de vorming van kronkelwaarden en oeverwallen. Na de actieve periode van de Oude Rijn is vanuit
zee nog een pakket klei afgezet, voorheen aangeduid als Afzettingen van Duinkerke IIIB, nu het
Laagpakket van Walcheren. Het plangebied zelf heeft altijd buiten deze zone van rivier- en zeeinvloed
gelegen.
Binnen het gemeentegebied van Noordwijkerhout zijn de strandwallen met tussengelegen strandvlakten ontstaan vanaf ongeveer 2500 voor Chr. In het oostelijke deel van de gemeente ontstond een
zeer breed strand met een strandwal net buiten de gemeentegrenzen ter hoogte van Lissen en Hillegom. Dit strand werd tussen 2500 en 2250 voor Chr. zo breed dat er opnieuw een strandwal ontstond
ten westen van waar nu de provinciale weg N206 loopt, vrijwel direct ten oosten van het plangebied.
Tussen 2250 en 1950 voor Chr., in de laatste fase van het Laat-Neolithicum, ontstond een 500 meter
brede strandwal, waar het plangebied op ligt. Weer ongeveer honderd jaar later vormden zich in westelijke richting nog een aantal kleinere strandwallen, waarna een periode van uitbouw van het strand
volgde. Na de vorming van deze strandwallen en strandvlaktes vormde deze ideale vestigingsgebieden ten opzichte van het uitgestrekte veengebied dat zich tussen de kust en de huidige provincie
Utrecht uitstrekte.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bevindt zich gemiddeld op NAP-niveau, waardoor
het grondwater zich tussen 1,5 en 3,5 m -mv zou bevinden. Er is geen duidelijke grondwaterstromingsrichting af te leiden.
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie.

3

CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen. Verspreid over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en extensief gebruik (eenduidig geringe antropogene beïnvloeding) en weinig tot geen bebouwing. Het oppervlak is groter dan 1,0 ha. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie
onderzocht dient te worden volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

4
4.1

VELDWERK
Algemeen

Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van bodemlagen
door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen worden
hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten worden op
kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt
de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Voor
de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt gebruik gemaakt van te
plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen is beschreven in
paragraaf 4.3.
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Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen.
4.2
4.2.1

Grondonderzoek
Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 6 juli 2015 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer
A.F.W. Geven. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren
veldwerker voor het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek".
In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 21 boringen geplaatst; 11 boringen tot 0,5 m -mv, 4
boringen tot 1,0 m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 2 boringen tot maximaal 5,5 m -mv. Deze diepe
boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform
de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m,
waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd
zijn.
4.2.2

Zintuiglijke waarnemingen

De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De ondergrond bestaat uit zwak
siltig, matig fijn zand. Op wisselende dieptes is zowel de bovengrond als de ondergrond bovendien
zwak grindig.
De bovengrond is plaatselijk matig tot sterk puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk in het opgeboorde
materiaal geen verontreinigingen waargenomen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief.
4.3
4.3.1

Grondwateronderzoek
Uitvoering veldwerk

Op de onderzoekslocatie zijn 2 peilbuizen (filterstelling 4,5-5,5 en 3,3-4,3 m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 6
juli 2015 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de
ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis
kunnen migreren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal
een week is het grondwater bemonsterd.
4.3.2

Bemonstering

De grondwaterbemonstering is op 14 juli 2015 uitgevoerd door de heer P. Toebes. Deze medewerker
van Econsultancy in Doetinchem staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002
van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek".
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De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden met inachtneming van het voorgeschreven
afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de
bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in
het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde
waarde van de troebelheid.
Tabel I.

Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater

Peilbuisnummer

Situering peilbuis

Filterstelling
(m -mv)

Grondwaterstand (m -mv)
14 juli 2015

Troebelheid
(NTU)

03

zuidelijk deel van de onderzoekslocatie

4,5-5,5

4,01

12,5

16

noordelijk deel van de onderzoekslocatie

3,3-4,3

2,90

13,5

Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen.

5

LABORATORIUMONDERZOEK

5.1

Uitvoering analyses

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het
laboratorium zijn in totaal 4 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten:
- standaardpakket grond:
droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) en minerale olie;
- standaardpakket grondwater:
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.
Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten.
Tabel II.

Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

Grondmengmonster

Traject
(cm -mv)

MM1

01 (0-50) + 02 (0-50) + 05 (0-50) + 07 (0-50) +
14 (0-50) + 16 (0-50) + 19 (0-50)

standaardpakket

bovengrond
(zintuiglijk schoon)

MM2

10 (0-50) + 11 (0-50) + 12 (0-50) + 13 (0-50)

standaardpakket

bovengrond
(matig tot sterk puinhoudend)

MM3

03 (100-150) + 03 (150-200) + 04 (100-150) +
20 (100-150) + 20 (150-200)

standaardpakket

ondergrond zuidelijk deel
(zintuiglijk schoon)

MM4

08 (50-100) + 08 (100-150) + 11 (100-150) +
11 (150-200) + 16 (100-150) + 16 (150-200)

standaardpakket

ondergrond noordelijk deel
(zintuiglijk schoon)
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5.2

Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1),
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus:
- achtergrondwaarde:
deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van
natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen;
- streefwaarde:
deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te
waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht;
- tussenwaarde:
deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige
bodemverontreiniging bestaat;
- interventiewaarde:
deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek
meestal niet noodzakelijk.
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst.
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:
Grond:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet;
gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde;
gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
gehalte > interventiewaarde.

Grondwater:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:

concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet;
concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde;
concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde;
concentratie > interventiewaarde.
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5.3

Resultaten grond- en grondwatermonsters

Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden.
Tabel III.

Overschrijdingen toetsingskaders grond

Gronmengmonster

Traject
(cm -mv)

Gehalte > AW

Gehalte > T

Gehalte > I

(licht verontreinigd)

(matig verontreinigd)

(sterk verontreinigd)

MM1

01 (0-50) + 02 (0-50) + 05 (0-50) + 07 (0-50) +
14 (0-50) + 16 (0-50) + 19 (0-50)

-

-

-

MM2

10 (0-50) + 11 (0-50) + 12 (0-50) + 13 (0-50)

PCB
PAK

-

-

MM3

03 (100-150) + 03 (150-200) + 04 (100-150) +
20 (100-150) + 20 (150-200)

-

-

-

MM4

08 (50-100) + 08 (100-150) + 11 (100-150) +
11 (150-200) + 16 (100-150) + 16 (150-200)

-

-

-

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader
overschrijden.
Tabel IV.
Grondwatermonster

Overschrijdingen toetsingskader grondwater
Situering
peilbuis

Concentratie > S

Concentratie > T

Concentratie > I

(licht verontreinigd)

(matig verontreinigd)

(sterk verontreinigd)

03

zuidelijk deel van de onderzoekslocatie

-

-

-

16

noordelijk deel van de onderzoekslocatie

-

-

-

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten.
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6

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van BügelHajema Adviseurs bv een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de herinrichting van en nieuwbouw op de onderzoekslocatie, waarbij sprake is van een aanvraag van een omgevingsvergunning.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De ondergrond bestaat uit zwak
siltig, matig fijn zand. Op wisselende dieptes is zowel de bovengrond als de ondergrond bovendien
zwak grindig.
De bovengrond is plaatselijk matig tot sterk puinhoudend. Verder zijn er zintuiglijk in het opgeboorde
materiaal geen verontreinigingen waargenomen.
De puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PCB en PAK. In de zintuiglijk schone bovengrond en in de ondergrond zijn analytisch geen verontreinigingen geconstateerd.
In het grondwater zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond.
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van
verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de herinrichting van de onderzoekslocatie.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Econsultancy
Doetinchem, 24 juli 2015
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Bijlage 1

Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht
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Legenda
Boringen
Omschrijving

Symbool

Boringen
Omschrijving

Symbool

Symbolen
Omschrijving

Symbool

Verontreiniging
Omschrijving

Symbool

Boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50

Asfalt

Ontgravingsvak

Boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Beton

Niet verontreinigd

Boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Boom

AW/S-waarde contour

Boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Bos

T-waarde contour

Boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Braak

I-waarde contour

Boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Depothoogte

Boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Fotoname

Licht verontreinigd

Boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Mangat

Matig verontreinigd

Boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Gras

Sterk verontreinigd

Boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 4,5 m -mv

Grind

Verspreiding
verontreiniging onbekend

Peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Haag

Peilbuis (diep)

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis

Klinker

Voorgaande
boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +
peilbuis (diep)

Olie/vetafscheider

Voorgaande
boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Voorgaande
boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 0,5 m -mv

Ontluchtingspunt

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,0 m -mv

Onverhard

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 1,5 m -mv

Parkeerplaats

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,0 m -mv

Pomp

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 2,5 m -mv

Puinverharding

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,0 m -mv

Sleuf 200x40x50cm

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 3,5 m -mv

Spoorbaan

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,0 m -mv

Stelconplaat

Voorgaande
boring tot 4,5 m -mv
Voorgaande
boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 4,5 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 4,0 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 3,5 m -mv

..

Voorgaande
boring tot 3,0 m -mv

.....
......
..

Voorgaande
boring tot 2,5 m -mv

-x,x

...

Voorgaande
boring tot 2,0 m -mv

Ontgravingsdiepte

x,x

P

Struik

Voorgaande peilbuis

Asbestgat 100x100x50 +
boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis

Kernboring 80 mm

Asbestgat 100x100x50 +
peilbuis (diep)

Kernboring 120 mm +
boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 0,5 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring 120 mm +
boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 2,5 m -mv +

Hekwerk

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,0 m -mv +

Toekomstige bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 3,5 m -mv +

Voormalige bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,0 m -mv +

Bebouwing

Kernboring 120 mm +
boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 4,5 m -mv +

Locatiegrens

Kernboring 120 mm +
boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + asbestgat 30x30 +
Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring 120 mm

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis

Talud
Tegel
Vloeistofdichte vloer
Vulpunt
Water

Kernboring + asbestgat 30x30 +
peilbuis (diep)

Zeshoek tegel
Zinkput
Asbestverdacht
plaatmateriaal op maaiveld

X

Niet verontreinigd

?
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Bijlage 2c Kadastrale gegevens

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 15035321
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Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 juni 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345
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Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

NOORDWIJKERHOUT
E
6308

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

Boring:

01

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

0

0
1

50

50

Boring:

0

0
1

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, licht bruingrijs,
Edelmanboor

0

1
50

04
0

0
1

50

50
2

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
Edelmanboor

3
150

100

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
bruinbeige, Edelmanboor

3
150

150
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, licht grijsbruin,
Edelmanboor

4

200

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
schelphoudend, zwak
wortelhoudend, bruinbeige,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, donker geelbeige,
Edelmanboor

2
100

100

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht beigebruin,
Edelmanboor

50

50

03

0

02

200

200

250

300

350

350

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

400
420

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Zuigerboor
450

500
520
530
550

550

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, donkergrijs,
Zuigerboor
Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak veenhoudend,
donkerbruin, Zuigerboor

Boring:

05

Boring:
0

0
1
50

50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker
geelbruin, Edelmanboor

06
0

0
1
50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

50
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Boorprofielen

Boring:

07

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

0

0
1

50

50

08
0

0
1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
Edelmanboor

2
100
3
150
4
200

200

Boring:

09

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, licht grijsbruin,
Edelmanboor

0

0
1

50

50

10
0

0
1

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

2
100

100

Boring:

11

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig schelphoudend,
matig puinhoudend, matig keien,
licht bruingrijs, Edelmanboor

0

0
1
50

12
0

0
1

2

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigebruin, Edelmanboor

3

100

100

150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

4
200

200

Boring:

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbeige, Edelmanboor

2
100

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
puinhoudend, matig keien, licht
roodbruin, Edelmanboor

50

50

100

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
schelphoudend, matig
puinhoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

13

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, matig puinhoudend,
beigegrijs, Edelmanboor

0

0
1

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, beigegrijs, Edelmanboor

2
100

14
0

0
1
50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, bruingrijs, Edelmanboor

50

100
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Boorprofielen

Boring:

15

Boring:
gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sterk puinhoudend,
bruingrijs, Edelmanboor

0

0
1

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

2
100

100

16
0

0
1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, licht beigegrijs,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbeige, Edelmanboor

2
100
3
150
4
200
230

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

250

300
320

Zand, matig fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Zuigerboor
350

400
430

Boring:

17

Boring:
0

0
1

50

50

Boring:

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

1

Boring:
0

1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

50

50

0

0

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

50

50

19

0

18

20
0

0
1

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak keien, donkerbruin,
Edelmanboor

2
100

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker
grijsbeige, Edelmanboor

3
150
4
200

Boring:

200

21
0

0
1
50

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
beigegrijs, Edelmanboor

50
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Bijlage 4a Analysecertificaten

Econsultancy
T.a.v. J. Winkelhorst
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analysecertificaat
Datum: 13-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015075338/1
15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Bruil
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

4

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

98.2

96.9

95.9

96.1

Eenheid

Analyse

2015075338/1
06-07-2015
13-07-2015/09:12
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

0.7

1.7

<0.7

<0.7

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

99.0

98.3

99.2

99.9

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.5

<2.0

3.1

<2.0

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

44

<20

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

4.1

6.2

4.7

4.9

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

<10

21

<10

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

31

<20

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

15

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

6.4

9.8

<5.0

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

36

<35

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50)

06-Jul-2015

8639814

2

MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

06-Jul-2015

8639815

3

MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (100-150) 20 (100-150) 20 (150-200)

06-Jul-2015

8639816

4

MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (100-150) 11 (150-200) 16 (100-150) 16 (150-200)

06-Jul-2015

8639817

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Bruil
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2015075338/1
06-07-2015
13-07-2015/09:12
A,B,C
2/2

1

2

3

4

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

0.0014

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

0.0016

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

0.0016

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

0.0074

0.0049

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

1)

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

0.57

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.34

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

1.3

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.70

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

0.72

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

0.32

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.61

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

0.42

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

0.48

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

1)

5.5

0.35

<0.050
1)

0.35

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50)

06-Jul-2015

8639814

2

MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

06-Jul-2015

8639815

3

MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (100-150) 20 (100-150) 20 (150-200)

06-Jul-2015

8639816

4

MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (100-150) 11 (150-200) 16 (100-150) 16 (150-200)

06-Jul-2015

8639817

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015075338/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8639814

01

1

0

50

0532609521

8639814

02

1

0

50

0532609520

8639814

05

1

0

50

0532530722

8639814

07

1

0

50

0532315801

8639814

14

1

0

50

0532596280

8639814

16

1

0

50

0532596278

8639814

19

1

0

50

0532609654

8639815

10

1

0

50

0532596291

8639815

11

1

0

50

0532609910

8639815

12

1

0

50

0532596301

8639815

13

1

0

50

0532530448

8639816

03

3

100

150

0532609355

8639816

04

3

100

150

0532609516

8639816

20

3

100

150

0532609519

8639816

03

4

150

200

0532609361

8639816

20

4

150

200

0532609514

8639817

08

2

50

100

0532609523

8639817

08

3

100

150

0532609527

8639817

11

3

100

150

0532609350

8639817

16

3

100

150

0532609360

8639817

11

4

150

200

0532609525

8639817

16

4

150

200

0532609356

Monsteromschrijving

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07

MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13

MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (1

MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (10
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015075338/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015075338/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

8639815
2015075338
MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
V
2000
1000

0

pA

C30-C35
C35-C40

C21-30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

1000

C10

pA

2000

C40

Sample ID.:
Certificate no.:
Sample description.:

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Minutes

80

80

60

60

C30-C35
C35-C40

C21-30

C16-C21

40

C40

20

C10

C12-C16

C10-C12

40

20

pA

100

pA

100

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0
0.8

1.0

1.2

1.4
Minutes

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Econsultancy
T.a.v. J. Winkelhorst
Fabriekstraat 19c
7005 AP DOETINCHEM

Analysecertificaat
Datum: 20-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015079066/1
15035321
NOO.BHA.NEN
14-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Toebes
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2015079066/1
14-07-2015
20-07-2015/13:13
A,B,C
1/2

2

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

43

32

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

2.3

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

5.5

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

<10

<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

<0.20
1)

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

03-1-1

14-Jul-2015

8650627

2

16-1-1

14-Jul-2015

8650628

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

15035321
NOO.BHA.NEN

Monsternemer
Monstermatrix

Toebes
Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

1

2

<0.10

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

2015079066/1
14-07-2015
20-07-2015/13:13
A,B,C
2/2

<0.10
1)

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

03-1-1

14-Jul-2015

8650627

2

16-1-1

14-Jul-2015

8650628

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015079066/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

8650627

03

1

400

550

0800364643

8650627

03

2

400

550

0680133253

8650627

03

3

400

550

0680133265

8650627

Barcode

Monsteromschrijving

03-1-1

0680133253

8650628

16

1

330

430

0800365525

8650628

16

2

330

430

0680133270

8650628

16

3

330

430

0680133247

8650628

16-1-1

0680133270
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015079066/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015079066/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

1

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
3,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

98,2
0,7
99
3,5

0,7000
3,5

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
4,1
<10
<20

45,68
0,2356
6,342
6,885
0,0490
1,050
10,63
10,72
30,87

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
6,4
<6,0
<35

122,5

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
1

Monster
MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 05 (0-50) 07 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

2

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

170,5
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
18,08
33,06
73,56

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

180

-

35

190

2600

5000

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1,7
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

96,9
1,7
98,3
<2,0

1,700
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

44
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
6,2
21
31

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
15
9,8
<6,0
36
Zie bijl.

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0014
0,0016
0,0016
0,0074

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0070
0,0080
0,0080
0,0370

*

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,57
0,34
1,3
0,7
0,72
0,32
0,61
0,42
0,48
5,5

0,0350
0,5700
0,3400
1,300
0,7000
0,7200
0,3200
0,6100
0,4200
0,4800
5,495

*

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
2

Monster
MM2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

3

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
3,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

95,9
<0,7
99,2
3,1

0,4900
3,100

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
4,7
<10
<20

47,69
0,2370
6,590
6,977
0,0494
1,050
12,56
10,80
31,46

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

122,5

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
3

Monster
MM3 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (100-150) 20 (100-150) 20 (150-200)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
06-07-2015
Bruil
2015075338
06-07-2015
13-07-2015

Analyse

Eenheid

4

GSSD

Oordeel

RG

AW

T

I

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

0,7
2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

96,1
<0,7
99,9
<2,0

0,4900
1,400

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
4,9
<10
<20

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
14,29
11,02
33,22

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

122,5

-

35

190

2600

5000

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

Legenda
Nr.
4

Monster
MM4 08 (50-100) 08 (100-150) 11 (100-150) 11 (150-200) 16 (100-150) 16 (150-200)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
14-07-2015
Toebes
2015079066
14-07-2015
20-07-2015

Analyse

Eenheid

1

GSSD

Oordeel

RG

S

T

I

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

43
<0,20
<2,0
<2,0
<0,050
<2,0
<3,0
<2,0
<10

43
0,14
1,4
1,4
0,035
1,4
2,1
1,4
7

-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21
0,63
0,014
0,14

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
1,12
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

35

-

50

50

325

600

Legenda
Nr.
1

Monster
03-1-1

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Eindoordeel
Voldoet aan Streefwaarde

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

15035321
NOO.BHA.NEN
14-07-2015
Toebes
2015079066
14-07-2015
20-07-2015

Analyse

Eenheid

2

GSSD

Oordeel

RG

S

T

I

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

32
<0,20
<2,0
2,3
<0,050
<2,0
5,5
<2,0
<10

32
0,14
1,4
2,3
0,035
1,4
5,5
1,4
7

-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21
0,63
0,014
0,14

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
1,12
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

35

-

50

50

325

600

Legenda
Nr.
2

Monster
16-1-1

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Eindoordeel
Voldoet aan Streefwaarde

Bijlage 5

Toetsingskader Circulaire bodemsanering
AW = achtergrondwaarde
S = streefwaarde
I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek)

voorkomen in:

Grondwater
(μg/l opgelost, tenzij
anders vermeld)

Grond/sediment
(mg/kg droge stof)

Stof/niveau
AW

I

S

I

I.

Metalen
antimoon (Sb)
arseen (As)
barium (Ba)
cadmium (Cd)
chroom (Cr)
chroom III
chroom VI
cobalt (Co)
koper (Cu
kwik (Hg)
kwik (anorganisch)
kwik (organisch)
lood (Pb)
molybdeen (Mo)
nikkel (Ni)
tin (Sn)
vanadium (V)
zink (Zn)

4,0
20
0,60
55
15
40
0,15
50
1,5
35
6,5
80
140

22
76
920*
13
180
78
190
190
36
4
530
190
100
720

10
50
0,4
1
20
15
0,05
15
5
15
65

II.

Anorganische verbindingen
chloride
cyaniden-vrij
cyaniden-complex
thiocyanaat

3
5,5
6,0

20
50
20

100 (mg/l)
5
10
-

1500
1500
1500

III.

Aromatische verbindingen
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen
styreen (vinylbenzeen)
fenol
cresolen (som)
dodecylbenzeen
aromatische oplosmiddelen (som)

0,20
0,20
0,20
0,45
0,25
0,25
0,30
0,35
2,5

1,1
110
32
17
86
14
13
-

0,2
4
7
0,2
6
0,2
0,2
-

30
150
1000
70
300
2000
200
-

1,5

40

0,01
0,0007
0,003
0,003
0,0001
0,003
0,0005
0,0003
0,0004
0,0004
-

70
5
5
1
0,5
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05

Gechloreerde koolwaterstoffen
vinylchloride
dichloormethaan
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-)
dichloorpropanen
trichloormethaan (chloroform)
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen (Tri)
tetrachloormethaan (Tetra)
tetrachlooretheen (Per)

0,10
0,10
0,20
0,20
0,30
0,30
0,80
0,25
0,25
0,3
0,25
0,30
0,15

0,1
3,9
15
6,4
0,3
1
2
5,6
15
10
2,5
0,7
8,8

0,01
0,01
7
7
0,01
0,01
0,8
6
0,01
0,01
24
0,01
0,01

5
1000
900
400
10
20
80
400
300
130
500
10
40

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

0,20
2,0
0,015
0,0090
0,0025
0,0085

15
19
11
2,2
6,7
2,0

7
3
0,01
0,01
0,003
0,0009

180
50
10
2,5
1
0,5

monochloorfenolen(som)
dichloorfenolen (som)
trichloorfenolen (som)
tetrachloorfenolen (som)
pentachloorfenol

0,045
0,20
0,0030
0,015
0,0030

54
22
22
21
12

0,3
0,2
0,03
0,01
0,04

100
30
10
10
3

PCB's (som 7)
chloornaftaleen (som)
monochlooranilinen (som)
dioxine (som I-TEQ)

0,020
0,070
0,20

1
23
50
0,00018

0,01
-

0,01
6
30
-

IV.

V.

Polycyclische aromatische
waterstoffen (PAK's)
naftaleen
antraceen
fenantreen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluoranteen
indeno(1,2,3cd)pyreen
PAK (som 10)

pentachlooraniline

20
60
625
6
30
100
75
0,3
75
300
75
800

kool-

0,000055
0,15

-

-

-

-

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.

Bijlage 5

Toetsingskader Circulaire bodemsanering

voorkomen in:

Grondwater
(μg/l opgelost, tenzij
anders vermeld)

Grond/sediment
(mg/kg droge stof)

Stof/niveau
AW
VI.

VII.

Bestrijdingsmiddelen
chloordaan
DDT (som)
DDE (som)
DDD (som)
DDT/DDE/DDD (som)
aldrin
dieldrin
endrin
drins (som)
-endosulfan
-HCH
-HCH
-HCH (lindaan)
HCH-verbindingen (som)
heptachloor
heptachloorepoxide (som)
hexachloorbutadieen
organochloorhoudende
bestrijdingsmiddelen(som landbodem)
azinfos-methyl
organotin verbindingen (som)
tributyltin (TBT)
MCPA
atracine
carburyl
carbofuran
4-chloormethylfenolen (som)
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)

Overige verontreinigingen
asbest
cyclohexanon
dimethyl ftalaat
diethyl ftalaat
di-isobutylftalaat
dibutyl ftalaat
butyl benzylftalaat
dihexyl ftalaat
di(2-ethylhexyl)ftalaat
ftalaten (som)
minerale olie
pyridine
tetrahydrofuran
tetrahydrothiofeen
tribroommethaan
ethyleenglycol
diethyleenglycol
acrylonitril
formaldehyde
isopropanol (2-propanol)
methanol
butanol (1-butanol)
butylacetaat
ethylacetaat
methyl-tert-butyl ether (MTBE)
methylethylketon

I

S

I

0,0200
0,20
0,10
0,020
0,015
0,00090
0,0010
0,0020
0,0030
0,00070
0,0020
0,003
0,40

4
1,7
2,3
34
0,32
4
4
17
1,6
1,2
4
4
-

0,02 ng/l
0,004 ng/l
0,009 ng/l
0,1 ng/l
0,04 ng/l
0,2 ng/l
33 ng/l
8 ng/l
9 ng/l
0,05
0,005 ng/l
0,005 ng/l
-

0,2
0,01
0,1
5
1
0,3
3
-

0,0075
0,15
0,065
0,55
0,035
0,15
0,017
0,60
0,090

2,5
4
0,71
0,45
0,017
-

0,05-16 ng/l
0,02
29 ng/l
2 ng/l
9 ng/l
-

0,7
50
150
50
100
-

2,0
0,045
0,045
0,045
0,070
0,070
0,070
0,045
190
0,15
0,45
1,5
0,20
5,0
8,0
2,0
2,5
0,75
3,0
2,0
2,0
2,0
0,20
2,0

100
150
82
53
17
36
48
220
60
5000
11
7
8,8
75
-

0,5
0,5
50
0,5
0,5
0,5
-

15000
5
600
30
300
5000
630
-

Bodemtypecorrectie
Anorganische verbindingen

Lb = Lst *

a + b * % lut. + c * % org.st.
a + b * 25 + c * 10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem;
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.

Bijlage 5

Toetsingskader Circulaire bodemsanering

STOF
arseen
barium
beryllium
cadmium
chroom
cobalt
koper
kwik
lood
nikkel
tin
vanadium
zink

a
15
30
8
0,4
50
2
15
0,2
50
10
4
12
50

b
0,4
5
0,9
0,007
2
0,28
0,6
0,0034
1
1
0,6
1,2
3

c
0,4
0
0
0,021
0
0
0,6
0,0017
1
0
0
0
1,5

Organische verbindingen

Lb = Lst *

% org.st.
10

Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door
achtergrondwaarde.

Nader onderzoek
De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader
onderzoek.
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan
is een nader onderzoek, op korte termijn,
noodzakelijk

T = 0,5 * (AW + I)

T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.

Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen

Informatiebron

Geraadpleegd
(ja/nee)

Toelichting
Datum
kaartmateriaal

Informatie uit kaartmateriaal etc.
Historische topografische kaart

ja

1811 – 2012

Luchtfoto

ja

2009

Opmerkingen

Datum bron/
kaartmateriaal

Informatie uit themakaarten
Bodemkaart Nederland

ja

1985

Grondwaterkaart Nederland

ja

-

Bodemloket.nl

ja

18 juni 2015

Informatie van eigenaar / terreingebruiker /
opdrachtgever

Datum uitgevoerd

Opmerkingen

datum van raadplegen
Contactpersoon

Historisch gebruik locatie

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Huidig gebruik locatie

ja

18 juni 2015

Dhr. W. Bomhof

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit
onderzoekslocatie)

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Toekomstig gebruik locatie

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Verhardingen/kabels en leidingen locatie

ja

20 maart 2015

Dhr. W. Bomhof

Informatie van gemeente

Datum uitgevoerd

Contactpersoon

Opmerkingen

Opmerkingen

Archief Bouw- en woningtoezicht

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Archief ondergrondse tanks

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Archief bodemonderzoeken

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Gemeenteambtenaar milieuzaken

ja

23 juni 2015

digitaal loket

Informatie uit terreininspectie

Datum uitgevoerd

Historisch gebruik locatie

ja

6 juli 2015

Huidig gebruik locatie

ja

6 juli 2015

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit
onderzoekslocatie)

ja

6 juli 2015

Verhardingen

ja

6 juli 2015

Opmerkingen

Bijlage 7

Informatie Omgevingsdienst

Uittreksel bodeminformatie
perceel NWK04 (Noordwijkerhout), sectie E, nummer 6308

Geselecteerd perceel

Hbb locaties

25-meter buffer

Ondergrondse tanks

Perceelgrenzen

Saneringscontour

Locatiecontouren

Verontreinigingscontour

Rapportcontouren
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 95939
Y 478459
Buffer: 25 meter
Datum rapportage: 23-06-2015
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Toelichting op de informatie

Inleiding

Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op
de eerste pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het
bodeminformatiesysteem (bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst
voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Noordwijkerhout,
Oostzaan, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort.
Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het
bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.
Welke informatie bevat het bodeminformatiesysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke bodemtaken ontvangen wij bodemrapporten bij grondwerken,
bodem- en tanksaneringen, grondtransacties en het behandelen van aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De resultaten van de bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis van
Omgevingsdienst IJmond.
Geen informatie aanwezig

Indien er in het bis geen informatie over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd worden dat er dan
ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een volledig verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid worden verkregen. Indien u onderzoek
wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te nemen met een SIKB BRL 2000 gecertificeerd
adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau worden voor
overheidsbeslissingen in behandeling genomen.
Locaties met historisch bodembedreigende activiteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de locaties met
een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn afkomstig uit oude bestanden en
tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze
historische informatie zegt iets over het vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een
risicoanalyse die kan leiden tot vervolgonderzoek.
Deze locaties zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal van locaties
met de meest verdachte bodembedreigende activiteiten en waar nog niet eerder bodemonderzoek heeft
plaatsgevonden, heeft inmiddels oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden.
Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn ingevoerd,
is met behulp van software gecontroleerd of er op het perceel of in de directe omgeving hiervan gegevens
over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze informatie aanwezig is dan wordt deze getoond
in de onderstaande volgorde:
Informatie over de milieukwaliteit op de locatie
• Overzicht locatiegegevens
• Overzicht bodemonderzoeken
• Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
• Overzicht ondergrondse tanks
Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel
gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informatie aanwezig is, dan wordt deze
getoond onder het hoofdstuk:“Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie”.
Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de locatiegegevens, de historische
bodembedreigende activiteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.
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Toelichting bij informatie over de bodemkwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens
Onder deze paragraaf worden de locatiegegevens getoond zoals deze in het bis van Omgevingsdienst
IJmond bekend zijn. Een bodemlocatie is bij ons bekend zowel onder de adresgegevens als een locatiecode.
Een locatiecode begint met AA of NZ. De locatiecode is een unieke zoekingang in ons systeem en kan
worden gebruikt bij eventuele vragen. Onder de locatiegegevens wordt ook de status van de bodemlocatie,
eventuele verontreinigingen en de vervolgactie aangeven.
Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de locatie zijn uitgevoerd
weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie en resultaat Wet
bodembescherming.
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende activiteiten getoond zoals deze in het bis
van Omgevingsdienst IJmond bekend zijn.
Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis van Omgevingsdienst
IJmond bekend zijn.
Informatie over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de locatie
Idem als informatie over de bodemkwaliteit op de locatie maar dan binnen een straal van 25 meter rond de
locatie.
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

Overzicht locatiegegevens
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar
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Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de
locatie

Overzicht locatiegegevens
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Binnen Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar
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Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingsituatie.
Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:
• Dominante UBI: De UBI-code (Uniforme Bron Indeling) wordt gebruikt om bronnen van
bodemverontreiniging, in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten, te voorzien van een uniforme en landelijk
gebruikte codering. De code wordt gebruikt om mogelijk verontreinigde locaties van een
onderzoeksprioriteit te voorzien. In het model zijn daartoe per UBI (lees vervuilende activiteit) gegevens
over stoffen, risico’s en productieprocessen verwerkt. De meest risicovolle activiteit op
bodemverontreiniging is de Dominante UBI.
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
• PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. De
locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
• Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in
de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.
• Beperkt of indicatief onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of
een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
• Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO =
oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN
=verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
• Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later (in een
eindsituatiebodemonderzoek) blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan
kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op
een locatie die potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.
• BOOT (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks, thans Activiteitenbesluit): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om
vast te stellen of zich bij een ondergrondse brandstoftank verontreinigingen bevindt.
• Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
• Nader onderzoek: Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie c.q. spoedeisendheid (NTA 5755).
• Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek,
een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
• Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode
en/of de saneringstechnieken.
• Saneringsevaluatie uitgevoerd: een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.
• BUS melding: een melding voor een gestandaardiseerde saneringen op grond van Besluit Uniforme
Saneringen, feitelijk is dit een vereenvoudigde saneringsplan met kortere proceduretijd.
• BUS evaluatie: een verslag en opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een
sanering onder BUS-regime.
Analyseresultaten in conclusie

De letters AW (achtergrondwaarde), S (streefwaarde), T (tussenwaarde) en I (interventiewaarde) geven in
combinatie met de afkorting van de aangetroffen stof de verontreinigingsgraad aan. De toetsing is
gebaseerd op de circulaire bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit. In het kader van het Besluit
bodemkwaliteit is de achtergrondwaarde de van nature in de bodem aanwezige gehalte aan
“verontreinigende” stoffen. Bij gehalten onder de streefwaarde is sprake van schone grond of grondwater,
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geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van één of meerdere stoffen de streefwaarde of
achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als
van één of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een matige
bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interventiewaarde: is de waarde waarbij mogelijk maatregelen (interventies) noodzakelijk
zijn. Als van één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is sprake van een sterke
bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor de volksgezondheid, ecologische
risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de urgentie c.q. spoedeisendheid van het geval.
Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd
opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een bodemverontreiniging
veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het
Activiteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschriften zoals
keuringen en monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks moeten vanaf 1993 worden gereinigd en
vervolgens worden verwijderd of gevuld met zand. Alleen hierin gespecialiseerde bedrijven mogen deze
werkzaamheden uitvoeren. De eigenaar van de tank dient van de sanering te beschikken over een Kiwa
saneringscertificaat. Vanaf 1998 moeten buitengebruik gestelde tanks die niet eerder zijn behandeld worden
verwijderd. Een eindonderzoek naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.

Omgevingsdienst IJmond - Pagina 8 van 9 - 23-06-2015

Disclaimer

De informatie die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een inschatting
van de situatie. Aangezien de informatie is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben
plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de actuele kwaliteit is van grond en
grondwater. Omgevingsdienst IJmond is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte
incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als
derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het
vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij
adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar
de aanwezigheid van een tank.
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw
afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al heeft er op een locatie eerder bodemonderzoek plaatsgevonden is
het niet uitgesloten dat de gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informatie kan
verouderd zijn, ook kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast. Daarnaast kan een locatie
verdacht zijn ten aanzien van het voorkomen van asbest (er zit bijvoorbeeld puin in de bodem). In een
dergelijk geval dient ook een asbest in grond onderzoek en/of asbest in puinonderzoek te worden
uitgevoerd.
Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie Bodemloket
(www.bodemloket.nl) te raadplegen. Het Bodemloket is een initiatief van de gezamenlijke (provinciale)
overheden die bevoegd zijn in het kader van de Wet Bodembescherming, waaronder de provincie NoordHolland. Op Bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie in het kader van de Wet
bodembescherming bevoegd gezag is. Dit zijn de locaties met een geval van ernstige bodemverontreiniging
en saneringslocaties. Het betreft informatie over bodemonderzoek, vervolgstappen en saneringen.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen
kunt u zich wenden tot Omgevingsdienst IJmond.
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Over Econsultancy..
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Diensten
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.
Werkwijze
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.
Kennis
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.
Creativiteit
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de
opdrachtgever te bereiken.
Kwaliteit
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.
Opdrachtgevers
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft.
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Bijlage 4. Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronde rzoek, Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout, 13 juli 2015, Econsu ltancy, project NOO.BHA.ARC.
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Administratieve gegevens plangebied
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Gemeente

Noordwijkerhout
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Noordwijkerhout

Provincie

Zuid-Holland

Kadastrale gegevens

Gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummer 6308 (ged.).

Omvang plangebied

Circa 1,25 hectare (12.500 m²)

Kaartblad

24 H (1:25.000)

Coördinaten centrum plangebied

X: 95.965 / Y: 478.513

Bevoegd gezag

Gemeente Noordwijkerhout
Postbus 13
2210 AA Noordwijkerhout
Tel. 0252-343737 (1400252)
Email: gemeente@noordwijkerhout.nl

ARCHIS3

Bureauonderzoek
2684287100

Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.)

Booronderzoek
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Archeoregio NOaA

Hollands duingebied

Beheer en plaats documentatie

Econsultancy, Doetinchem / Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland

Uitvoerders

Econsultancy, Ir. E.M. ten Broeke

Kwaliteitszorg
Econsultancy beschikt over een eigen opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE). De opgravingsvergunning geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die
de RCE stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en
onderzoeksprotocollen. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven
(NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg
voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie
(VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.
Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booronderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis
van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van
archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en
volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
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SAMENVATTING
Econsultancy heeft in opdracht van BügelHajema Adviseurs bv, een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied gelegen aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de
gemeente Noordwijkerhout (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal bergingen en een berging voor fietsenverhuur te realiseren. Het
noordelijke deel van het plangebied zal worden ingericht als parkeerterrein. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen
worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3).
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning.
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout ligt het plangebied in een
gebied met een hoge archeologische verwachting vanaf het Neolithicum (AWV 3). In deze gebieden
dient bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening, bij een plangebied groter dan 100 m²
en bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv, vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te
worden uitgevoerd
Gespecificeerde archeologische verwachting
In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen vanaf het Laat-Neolithicum. De kans op
het voorkomen van resten uit de perioden Laat-Neolithicum t/m Middeleeuwen wordt hoog geacht,
conform de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout. Voor de periode Nieuwe
tijd is de verwachting laag, omdat beschikbaar historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen gegeven
dat er in deze periode bewoningsactiviteit heeft plaatsgevonden. Archeologische resten uit de perioden Laat-Neolithicum worden verwacht aan het maaiveld dan wel binnen het pakket duinzand, in oudere niveaus die overstoven zijn/bedekt zijn geraakt door duinzand tijdens deze periode (tussen 2250
en 1950 voor Chr.). Archeologische resten uit de periode vanaf de Bronstijd worden verwacht aan het
maaiveld en in de (top van de) strandwal/duinzanden. Uit de bovengenoemde perioden kunnen complextypes als nederzettingsterreinen en huisplaatsen (boerderijplattegronden), grafvelden en afvaldumps worden verwacht.
Resultaten inventariserend veldonderzoek
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit zwak siltige, matig fijne tot zeer fijne, kalkrijke zanden met kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort.
Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde
bodemprofiel volledig is verstoord dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van het plangebied zijn
bodemverstoringen waargenomen tot gemiddeld 150 cm -mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat
uit grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm is
zeer beperkt humeus. Vermoedelijk gat het om opgebracht zand, aangevoerd tijdens de inrichting van
het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld
50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Het van
nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven.
Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top
van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe
bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een diepte van 4 m -mv.
15035322 NOO.BHA.ARC

Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In
geen van de boringen zijn archeologisch relevante indicatoren waargenomen.
Conclusie
Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische
indicatoren kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet (meer) worden verwacht
binnen het plangebied.
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek alleen bevestigd voor wat betreft de landschappelijke ligging van
het plangebied. Door de waarschijnlijk diverse bodemverstorende ingrepen die hebben plaatsgevonden, het ontbreken van mogelijk oudere bewoningsniveaus in de diepere ondergrond en het verder
ontbreken van archeologisch vondstmateriaal, wordt de verwachting niet bevestigd voor wat betreft
het te verwachten bodemprofieltype en de archeologie. De hoge archeologische verwachtingswaarde
voor het plangebied zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout, kan naar onze mening bijgesteld worden naar een lage archeologische verwachtingswaarde.
Selectieadvies
Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden en
de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de
geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit
selectieadvies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Noordwijkerhout), die vervolgens een selectiebesluit
neemt.
Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Noordwijkerhout hiervan per direct in kennis te stellen.
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1

INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van BügelHajema Adviseurs bv, een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied gelegen aan de Ruigenhoekerweg 5 te Noordwijkerhout in de
gemeente Noordwijkerhout (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zal de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal bergingen en een berging voor fietsenverhuur te realiseren. Het
noordelijke deel van het plangebied zal worden ingericht als parkeerterrein. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen
worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3).
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning.
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van
de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in
welke vorm (hoofdstuk 5). Dit advies dient te worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente
Noordwijkerhout, waarna een besluit zal worden genomen of het plangebied kan worden vrijgegeven
of dat vervolgstappen nodig zijn.

2

DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied op te stellen. De archeologische verwachting is gebaseerd op bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden in en om het plangebied.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:




Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is
er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen of landinrichting?
Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge strandwal)?
Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied?

Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel de
in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te
toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen
het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en
kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van
het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verdwenen zijn.
Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen:



Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien
verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring?
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Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied.

Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 24 en 25 juni 2015 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector). Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 6 juli 2015 door ir. E.M. ten Broeke (senior
prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/kwaliteitscontroleur).

3
3.1

BUREAUONDERZOEK
Methoden

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te Gouda.
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en
1
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:






afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik (LS01);
beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02);
beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03);
beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke
gegevens (LS04);
opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05).

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd:













1

het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS);
de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);
geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten;
de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLoket);
literatuur en historisch kaartmateriaal;
bouwhistorische gegevens;
de recente topografische kaart (schaal 1:25.000);
recente luchtfoto’s;
het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout (gecombineerd met de gemeenten Lisse en Hillegom);
plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging;

Beschikbaar via www.sikb.nl
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3.2

Afbakening van het plangebied

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 km rondom
het plangebied.
Het plangebied heeft oppervlakte van circa 1.25 hectare (12.500 m²) en ligt aan de Ruigenhoekerweg
5, circa 3,7 kilometer ten noordoosten van de kern van Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout (zie figuren 1 en 2). Volgens het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt het maaiveld op
een hoogte variërend tussen circa 0,1 m -NAP en 4,7 m +NAP. Het plangebied is kadastraal bekend
als gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummer 6308 (ged.).
3.3

Huidige situatie

Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en bebouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.
Het plangebied betreft het deel van recreatiepark Landal Dunibar dat nog niet bebouwd en top op
heden gebruikt wordt als groenstrook/grasveld. In het centrale deel van het plangebied staan enkele
speeltoestellen. De Ruigenhoekerweg loopt langs de noordzijde van het plangebied. Het recreatiepark wordt grotendeels omgeven door soms brede watergangen. Ten zuiden en westen van het plangebied bevinden zich voornamelijk agrarische percelen. Ten noorden bevindt zich een natuurgebied
(bos afgewisseld met een open duinenlandschap). Ten oosten van het plangebied bevindt zich de
Provinciale weg N206 (zie figuur 3).
2

Bodemloket
Met het bodemloket wil de overheid inzicht geven in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn
om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben plaatsgevonden die
extra aandacht verdienen. Na controle in het bodemloket blijkt dat binnen het plangebied voor zover
bekend geen milieuhygiënische onderzoeken zijn uitgevoerd.
3.4

Toekomstige situatie

Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De manier waarop het plangebied wordt ingericht
kan tot gevolg hebben dat eventueel aanwezige archeologische waarden (deels of geheel) onverstoord (kunnen) blijven. Ook kan besloten worden de inrichting zo aan te passen dat archeologische
waarden alsnog onverstoord kunnen blijven liggen.
In het plangebied zal de nieuwbouw van een hoofdgebouw, 16 bungalows, een tweetal bergingen en
een berging voor fietsenverhuur te realiseren (zie bijlage 4). Ter plaatse van de toekomstige bebouwing zal naar verwachting, bij de aanleg van een standaard staalfundering op het gele zand (top van
de C-horizont), de bodem tot een diepte van minimaal 1 m -mv worden afgegraven (bouwput). Binnen
het hoofdgebouw zal tevens een zwembad worden aangelegd, waarvoor diepere graafwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

2

http://www.bodemloket.nl/kaart
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Het noordelijke deel van het plangebied zal worden ingericht als parkeerterrein. Voor de aanleg het
parkeerterrein zal de huidige bouwvoor (eerste 30 cm) worden verwijderd, ten behoeve van de aanleg
van een halfverhardingslaag en/of een laag cunet-/stabilisatiezand.
3.5

Beschrijving van het historische gebruik

In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettingsvormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft
e
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20 eeuw een incompleet beeld van het historisch
landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd.
Historisch kaartmateriaal
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt:
Geraadpleegd historisch kaartmateriaal3

Tabel I.
Bron

Periode

Kaartblad

Schaal

Omschrijving plangebied

Bijzonderheden/directe omgeving

Fl. Balthasar en B. Florisz.
van Berckenrode

1615

Noordwijkerhout en
Langeveld

1:25.000

Natuurlijk gebied, duinenlandschap

Weg aanwezig langs de onderzijde van
de strandwal, ten zuidoosten van het
plangebied. Strandvlakte verder ten
zuidoosten reeds ontgonnen, in agrarisch gebruik. In noordwestelijke richting eerst overgang naar een strandvlakte waar zoetwatermeren aanwezig
waren. Vervolgens in noordwestelijke
richting weer de overgang naar de
volgende strandwal.

Kadastrale kaart (Minuutplan)

18111832

Gemeente
Noordwijkerhout,
sectie E,
Blad 02

1:2.500

Nog steeds natuurlijk gebied,
plangebied maakt deel uit van de
Oost Duinen.

Geen noemenswaardige veranderingen.

Militaire topografische
kaart (Bonneblad)

1900

364

1:50.000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Op de strandwal zowel een open
duinenvegetatie als bos. Ten noorden
van het plangebied voorloper van de
Ruigenhoekerweg aanwezig, aangeduid als de Zegweg. Ten oosten het
buurtschap Ruigenhoek, betrof niet
meer dan enkele (boeren)erf nabij de
kruising waar heden de Delfweg onder
de provinciale weg doorloopt. Ontginning van het strandwallengebied verder
ten noordwesten van het plangebied.

Militaire topografische
kaart (Bonneblad)

1929

364

1:50:000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Geen noemenswaardige veranderingen.

25
februari
1945

Fotonr.
4150

1:25:000

Uiterst noordoostelijke deel plangebied binnen een gegraven watergang, overige deel natuurlijk gebied.

Watergang stond in verbinding met een
antitankgracht die ten zuidoosten,
oosten en noordoosten van het plangebied liep. Langs de oude weg en
binnen de strandwal waren enkele
loopgraven aangelegd.

Militaire luchtfoto (RAF)

3

www.watwaswaar.nl
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Topografische kaart

1949

24 H

1:25:000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Ten zuidwesten van het plangebied is
een groot deel van de strandwal afgegraven en vervolgens in agrarisch
gebruik genomen.

Topografische kaart

1969

24 H

1:25:000

Watergang die door het uiterst
noordoostelijke deel van het plangebied liep is niet meer aanwezig/gedempt. Merendeel plangebied
nog wel natuurlijk gebied/halfopen
vegetatie. Groot deel plangebied
betrof bos. Wel lopen enkele
zandwegen door het plangebied.

Regeneratie van bos binnen het natuurlijke duinenlandschap. Weg langs
de onderzijde van de strandwal is
rechtgetrokken en in de planning staat
de aanleg van de provinciale weg.

Topografische kaart

1981

24 H

1:25:000

Geen noemenswaardige veranderingen.

Provinciale weg, wegenpatroon in de
omgeving van het plangebied ook
verder aangepast om aan te sluiten op
de provinciale weg.

Topografische kaart

1993

24 H

1:25:000

Brede zandpaden aanwezig binnen
het plangebied, lijkt meer op een
zandafgraving.

Merendeels huidige situatie.

e

Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal uit het begin van de 17 eeuw betrof het
plangebied een natuurlijk gebied, onderdeel uitmakend van het duinenlandschap en specifiek op een
strandwal. Ten zuidenoosten van het plangebied was een (onverharde) weg aanwezig die langs de
onderzijde van de strandwal liep. De strandvlakte verder ten zuidoosten van het plangebied was al
ontgonnen en in agrarisch gebruik genomen. In noordwestelijke richting vanaf het plangebied vond
een overgang plaats naar een strandvlakte waar zoetwatermeren aanwezig waren. Verder in noordwestelijke richting was weer een overgang aanwezig naar de volgende strandwal (zie figuur 4).
Voor het plangebied vinden tot aan de jaren van de Tweede Wereldoorlog geen noemenswaardige
veranderingen plaats. Het plangebied bleef een natuurlijk gebied, deel uitmakend van de Oost Duinen
(zie figuur 5). Op de strandwal was sprake van zowel een open duinenvegetatie als bos. Ten noorden
e
van het plangebied was aan het begin van de 20 eeuw de voorloper van de Ruigenhoekerweg aanwezig en werd aangeduid als de Zegweg (zie figuur 6). Ten oosten lag het buurtschap Ruigenhoek en
betrof niet meer dan enkele (boeren)erf nabij de kruising waar heden de Delfweg onder de provinciale
weg doorloopt. De strandwallen verder ten noordwesten van het plangebied werden wel ontgonnen
en in agrarisch gebruik genomen (zie figuur 7).
Door de Duitse bezetter zijn in de Tweede Wereldoorlog in de nabijheid van het plangebied militaire
structuren aangelegd. Het uiterst noordoostelijke deel van het plangebied kwam te liggen binnen een
gegraven watergang die in verbinding stond met een antitankgracht die ten zuidoosten, oosten en
noordoosten van het plangebied liep. Langs de oude weg ten zuidoosten van het plangebied, en binnen de strandwal, waren enkele loopgraven aangelegd (zie figuur 8). Deze structuren waren aangelegd ter verdediging van het militaire vliegveld Ruigenhoek, dat circa 0,8 km ten westen van het plan4
gebied heeft gelegen, en vormde tevens ook onderdeel van de Atlantikwall. Het merendeel van het
plangebied bleef natuurlijk gebied.

4

De Jong, 1969 - 1994
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In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog is ten zuidwesten van het plangebied een groot deel
van de strandwal afgegraven en vervolgens in agrarisch gebruik genomen (zie figuur 9). In de jaren
e
’60 van de 20 eeuw is de watergang die door het uiterst noordoostelijke deel van het plangebied liep
niet meer aanwezig. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid zijn gedempt. Het plangebied betrof verder
een natuurlijk gebied met een halfopen vegetatie. Wel waren enkele zandwegen ontstaan. Binnen het
natuurlijke duinenlandschap vindt regeneratie van bos plaats. De weg langs de onderzijde van de
strandwal was rechtgetrokken en in de planning stond de aanleg van de provinciale weg (zie figuur
e
10). Deze weg is vervolgens in de jaren ’70 van de 20 eeuw aangelegd. Ook het wegenpatroon in de
omgeving van het plangebied werd verder aangepast, ook om aan te sluiten op de provinciale weg
e
(zie figuur 11). In de jaren ’80 en begin jaren ’90 van de 20 eeuw waren er brede zandpaden aanwezig binnen het plangebied. Vermoed wordt dat er zandafgravingen plaatsvonden (zie figuur 12). De
aanleg van het recreatiepark en de bouw van de rondom het plangebied al aanwezige bungalows
e
heeft pas vanaf het einde van de jaren ’90 van de 20 eeuw plaatsgevonden.
Bouwhistorische gegevens
e
Aangezien het plangebied vanaf het begin van de 17 eeuw tot heden niet bebouwd is geweest, wordt
het raadplegen van het archief Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Noordwijkerhout niet zinvol
geacht.
3.6

Aardwetenschappelijke gegevens

Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon van de mens. Bij
onderzoek naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe
het landschap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap
door de geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen.
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied:
Tabel II.

Aardwetenschappelijke gegevens plangebied
Type gegevens

Geologie

5

Gegevensomschrijving
Duinzand op strandzand van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl op het
Laagpakket van Zandvoort.

Geomorfologie6

Binnen een strandwal, al dan niet met vervlakte duinen (4K28).

Bodemkunde7

Vorstvaaggronden, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (Zb21).

8

Geologie
Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen het duingebied van Nederland. De ontstaanswijze
van dit gebied hangt nauw samen met de zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de periode van snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca.7000 voor Chr.) zijn buiten de
huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen gevormd door sedimenttransport onder invloed van getijden, golfwerking en wind. Deze strandwallen werden bij een snel stijgende zeespiegel echter na
korte tijd weer afgebroken. Aan het einde van het Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca.
3900 voor Chr.) bereikte de zee zijn maximale uitbreiding, waarna door een minder snel stijgende
zeespiegel uitbouw van de kust in westelijke richting kon plaatsvinden (‘progradatie’). Daardoor werd
een serie kustparallelle strandwallen gevormd, waarbij steeds een jongere strandwal ten westen van
de oude werd gevormd.
5

De Mulder et al., 2003
Alterra, 2003
7
Stichting voor Bodemkartering, 1992
8
Schute, 2007 / Berendsen, 2008
6
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Tussen de strandwallen lagen de lager gelegen strandvlakten, welke in een latere fase meestal zijn
opgevuld met jongere klei- en veenlagen. Aan de kustuitbouw kwam rond 500 voor Chr. een einde.
Op de strandwallen zijn onder invloed van een aanlandige wind duinen gevormd: de Oude Duinen (ter
onderscheid van de pas in de Late-Middeleeuwen gevormde Jonge Duinen). Deze duinen zijn vrijwel
altijd afgegraven. De duin- en strandzanden behoren tot de Formatie van Naaldwijk, onderverdeeld in
het Laagpakket van Schoorl gelegen op het Laagpakket van Zandvoort. De strandwal waar het plangebied op ligt dateert uit de periode 3000-2000 v. Chr.
De strandwallengordel werd in Midden-Nederland oorspronkelijk op drie plaatsen onderbroken door
riviermondingen (estuaria). De dichtstbijzijnde doorbraak ligt 11 kilometer ten zuiden van het plangebied en betreft het Oude Rijn-estuarium, welke zich gelijktijdig vormde met de kustuitbreidingen en de
daarbij behorende vorming van strandwallen, tussen 4400 vóór Chr. en 1122 na Chr. Hoewel de fluviatiele activiteit een belangrijke zo niet bepalende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit gebied, ontbreken de kenmerkende afzettingen van een meanderende rivier, zoals duidelijk ontwikkelde
kronkelwaarden en oeverwallen. Het ontbreken van vooral kronkelwaarden duidt vermoedelijk op een
vrij grote mariene invloed, waardoor zich in het kweldergebied en verder naar het noorden tussen de
strandwallen getijdenkreken vormden. Hiervan slingeren zich enkele tot in de strandvlaktes nabij
Voorhout, een plaats die eveneens op een nog vrij grote afstand ten zuiden van het plangebied ligt.
Na het gesloten raken van de duinenrij verminderde de mariene invloed. De Oude Rijn kreeg een
meanderend karakter binnen de oorspronkelijke Oude Rijn-estuarium, met de vorming van kronkelwaarden en oeverwallen. Na de actieve periode van de Oude Rijn is vanuit zee nog een pakket klei
afgezet, voorheen aangeduid als Afzettingen van Duinkerke IIIB, nu het Laagpakket van Walcheren.
Het plangebied zelf heeft altijd buiten deze zone van rivier- en zeeinvloed gelegen.
Binnen het gemeentegebied van Noordwijkerhout zijn de strandwallen met tussengelegen strandvlakten ontstaan vanaf ongeveer 2500 voor Chr. In het oostelijke deel van de gemeente ontstond een
zeer breed strand met een strandwal net buiten de gemeentegrenzen ter hoogte van Lissen en Hillegom. Dit strand werd tussen 2500 en 2250 voor Chr. zo breed dat er opnieuw een strandwal ontstond
ten westen van waar nu de provinciale weg N206 loopt, vrijwel direct ten oosten van het plangebied.
Tussen 2250 en 1950 voor Chr., in de laatste fase van het Laat-Neolithicum, ontstond een 500 meter
brede strandwal, waar het plangebied op ligt. Weer ongeveer honderd jaar later vormden zich in westelijke richting nog een aantal kleinere strandwallen, waarna een periode van uitbouw van het strand
volgde. Na de vorming van deze strandwallen en strandvlaktes vormde deze ideale vestigingsgebieden ten opzichte van het uitgestrekte veengebied dat zich tussen de kust en de huidige provincie
Utrecht uitstrekte.
9

DINO
Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd
door TNO.
10

In het Dinoloket zijn enkele boringen bestudeerd. Hieruit blijkt dat de ondergrond tot een diepte van
circa 15 m -mv bestaat uit bestaat uit zeer fijn tot uiterst fijn duinzand en behorend tot de Formatie
van Naaldwijk, onderverdeeld in het Laagpakket van Schoorl (Oud Duinzand) gelegen op het Laagpakket van Zandvoort. Hieronder liggen sterk siltige kleien (oude zeeklei) van de Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket van Wormer.

9

www.dinoloket.nl
DINO boornummers B24H0388 en B24H0500

10
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Geomorfologie
De Geomorfologische kaart geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap te onderscheiden zijn weer.
Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het plangebied binnen een strandwal, al dan niet met vervlakte duinen (4K28, zie figuur 13). Ten westen en zuiden van het plangebied
komt een gebied van afgegraven/geëgaliseerde duinen/strandwallen (1M49). Dit is ook duidelijk
zichtbaar vanuit het hoogtebeeld (zie hieronder).
11

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetailleerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Het AHN laat goed de zuidwest naar noordoost
gericht hoger gelegen strandwallen zien ten noorden van het plangebied, gescheiden door een tussengelegen en lager gelegen strandvlakte. De agrarische gebieden ten zuiden en oosten van het
plangebied zijn onderhevig geweest aan vergravingen en egalisatiewerkzaamheden (zie figuur 14).
Het aanwezige reliëf binnen het plangebied en de aangrenzende terreindelen komt niet goed overeen
met het natuurlijke reliëf van de strandwal ten noorden van het plangebied, aan de overzijde van de
Ruigenhoekerweg. Het AHN lijkt het vermoeden van zandafgravingen binnen het plangebied te ondersteunen.
Bodemkunde
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als een vorstvaaggrond, bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (Zb21, zie figuur 15). Deze gronden zijn kenmerkend voor de strandwallen die tot de oude duin- en strandafzettingen behoren. In zijn natuurlijke
staat komt onder een strooisellaag meestal een dunne humushoudende bovenvgrond voor die overgaat in een bruinen of oranjegeel gekleurde, zwak ontwikkelde B-horizont. Naar onderen wordt de
kleur licht grijsgeel. In deze gronden heeft al een zodanige bodemvorming plaatsgevonden dat ze
12
vaak tot 1,5 m of veel dieper zijn ontkalkt.
Grondwatertrap
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden gekarakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland
(1:50.000) weergegeven.
Tabel III geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een ' of een '' weergegeven: het
gaat hier om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen.

11
12

www.ahn.nl
Vos, 1992
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Tabel III.

Grondwatertrappenindeling13

Grondwatertrap

I

II'

III'

IV

V'

VI

VII"

GHG (cm -mv)

-

-

<40

>40

<40

40-80

>80

GLG (cm -mv)

<50

50-80

80-120

80-120

>120

>120

>120

')
")

Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden
Een met een ' of een '' achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor landbouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Het plangebied heeft een grondwatertrap VII'. Er zal binnen het plangebied waarschijnlijk altijd sprake zijn
geweest van relatief diepe grondwaterstanden.
3.7

Archeologische waarden

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze
door bevoegden te raadplegen.
De bekende archeologische waarden staan afgebeeld op figuur 16, een kaart met daarop, binnen een
straal van 1 km rondom het plangebied, de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen.
14

Archeologische beleidskaart gemeente Noordwijkerhout
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De
Archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeologisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout ligt het plangebied binnen
een strandwal, al dan niet met duinen. Dit landschappelijk element heeft een hoge archeologische
verwachting vanaf het Neolithicum (AWV 3, zie figuur 17). In deze gebieden dient bij planvorming en
voorafgaand aan vergunningverlening, bij een plangebied groter dan 100 m² en bodemingrepen dieper dan 30 cm -mv, vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

13
14

Locher & Bakker, 1990
Schute, 2007
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Indicatieve archeologische waarde
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per landen waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waarvan geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voornamelijk gebaseerd op de relatie die er bestaat tussen de bodemkundige of geologische kwalificaties
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Een punt van aandacht daarbij is dat de IKAW
grotendeels is gebaseerd op kaarten met een schaal van 1:50.000. De grenzen op de kaart zijn in
werkelijkheid globale overgangen, abrupte overgangen zijn het gevolg van bodemkundige of geologische kwalificaties. Op lokaal schaalniveau is de kaart daarom minder betrouwbaar.
Omdat de gemeentelijke beleidsadvieskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW (Indicatieve
Kaart Archeologische Waarde) is de IKAW voor het onderzoek niet geraadpleegd.
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in
Nederland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op verschillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde).
Op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waarde, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge archeologische waarde met een beschermde status.
Binnen zowel het plangebied als het onderzoeksgebied liggen géén AMK-terreinen (zie figuur 16).
In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende bedrijven en instellingen in
totaal zeven archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij alleen om bureau- en/of booronderzoeken (prospectief onderzoek) (zie tabel V en figuur 16).
Tabel IV.

Overzicht onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmeldingsnr.

Situering t.o.v. plangebied

Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek

59.123

350 meter ten noordwesten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Herenweg 362+430
Uitvoerder: IDDS Archeologie B.V.
Datum: 08-11-2013
Onderzoeksnummer: 47.928
Resultaat: gekoppeld aan onderzoeksmeldingsnr. 59.373, zelfde rapport. Betreft
bollengrond dat sterk omgewerkt is. Geadviseerd is geen vervolgonderzoek te
laten uitvoeren.

20.506

450 meter ten noordoosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerduinweg 20
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Datum: 12-01-2007
Onderzoeksnummer: 16.508
Resultaat: Er zijn tijdens het onderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Geadviseerd is om in het plangebied geen aanvullend archeologisch
onderzoek uit te voeren.

59.990

500 meter ten oosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Ruigenhoek 17
Uitvoerder: IDDS Archeologie B.V.
Datum: 27-01-2014
Onderzoeksnummer: 49.448
Resultaat: geen vervolg i.v.m. de lage verwachting vanwege de ligging in de
strandvlakte. Voor lokale amateurs wordt de mogelijkheid geboden om mee te
kijken bij de geplande graafwerkzaamheden.
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32.070

600 meter ten noordwesten

Type onderzoek: BOK
Toponiem: Delfweg
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf
Datum: 11-11-2008
Onderzoeksnummer: 24.977
Resultaat: Voor het plangebied geldt een lage verwachting. Het plangebied ligt op
een strandvlakte die is omgespoten ten behoeve van de bollenteelt. Op basis van
het bureauonderzoek en op basis van het beleid van de gemeente Noordwijkerhout is een archeologisch onderzoek in het plangebied niet noodzakelijk.

7.288

1.000 meter ten westen

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerbinnenweg 22
Uitvoerder: Jacobs & Burnier
Datum: 01-09-2004
Onderzoeksnummer: 3.056
Resultaat: Bouwvoor (0-80 cm dik) met daaronder strand- en wadafzettingen. In
tegenstelling tot verwachting op basis van CHS Zuid-Holland geen Oud Duin ter
plaatse. Geadviseerd is om in het plangebied geen aanvullend archeologisch
onderzoek uit te voeren.

13.249

1.000 meter ten oosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerbinnenweg Nr 50
Uitvoerder: Jacobs & Burnier
Datum: 03-08-2005
Onderzoeksnummer: 6.074
Resultaat: Op basis van zowel de geologische ondergrond als de bekende archeologische waarden kan gesteld worden dat de kans op de aanwezigheid van
archeologisch waarden op de locatie in principe zeer groot is. Op een diepte van
0.79 m - 1,05 m -NAP is de top van de ongestoorde strandwalafzettingen aangeboord. Hierboven ligt een 0.7 m tot 0.9 m dikke bouwvoor. Er zijn geen indicatoren
van archeologische waarden aangetroffen. Gezien de lage ligging van het maaiveld is de locatie in het verleden afgegraven. Door het ontbreken van archeologische waarden en de voorgenomen geringe verstoringsdiepte van 0.6 m is
aanvullend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

20.763

1.000 meter ten noordoosten

Type onderzoek: ABO
Toponiem: Zilkerbinnenweg 69
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Datum: 29-01-2007
Onderzoeksnummer: 17.117
Resultaat: Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid
van archeologische resten wordt ten aanzien van het plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied
zijn geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan zes waarnemingen geregistreerd (zie tabel VI en figuur 16).
Tabel V.

Overzicht ARCHIS-waarnemingen

Waarnemingsnr.

Situering t.o.v. plangebied

Aard van de melding

26.108

500 meter ten oosten

Bronstijd: speerpunten en kralen. Aangetroffen door een particulier tijdens nietarcheologische graafwerkzaamheden.

26.111 en 45.499

500 meter ten zuiden

Bronstijd: hielbijlen. Aangetroffen door een particulier tijdens niet-archeologische
graafwerkzaamheden.
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998, 26.118 en 26.238

900 meter ten westen

Bronstijd - IJzertijd - Romeinse tijd - Vroege Middeleeuwen: handgevormd aardewerk,
afslagen, sikkelmes, brokken en toiletgerei/toiletgarnituur. Over de hier beschreven
vondsten staat in het CAA weinig informatie. Duidelijk wordt in elk geval dat de vondsten gedaan zijn door G.P. Rodenburg, die ze inventariseerde onder het nummer
A.Z.1. Op grond van een brief d.d.4-12-1956 van deze Rodenburg aan de heren
Glazema en Modderman (kopie in het CAA) is het vermoeden dat de vondsten (kort?)
voor deze datum zijn gedaan. Een datering wordt in het CAA niet gegeven. Toch kan
op grond van de beschrijving van de vondsten zelf en van vondsten in de directe
omgeving een indruk van de ouderdom worden verkregen. Het Langeveld staat
bekend als een vindplaats uit de Late Bronstijd (met een mogelijke uitloper in de
(Vroege) IJzertijd (zie Van Heeringen 1992, 91-92 (175-176): 24-OOST-3, 183 (267)).
De coördinaten van deze nederzetting zijn 094.5/478.5. Het is niet onmogelijk dat de
vondsten van Rodenburg oorspronkelijk ook deel van dit complex hebben uitgemaakt.
De datering van de vondsten van Rodenburg, voor zover die te achterhalen is,
spreekt een dergelijke interpretatie niet tegen. Gezien het karakter van de vondsten is
een plaatsing in de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd het meest aannemelijk. De
twee 'vuursteensplintertjes' met hoogglans zijn naar alle waarschijnlijkheid sikkelfragmenten (zie ook de brief d.d. 4-12-1956). In het westelijk kustgebied worden sikkels in
de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd geplaatst (Van Heeringen 1992, 236 (320)).
Het geringe percentage besmeten scherven (het CAA zegt van de scherven 'zelden
besmeten') wijst eveneens in die richting (Van Heeringen 1992, 193 (277) e.v.),
waarbij de gedachten in het geval van de Late Bronstijd naar de 9e eeuw v.Chr.
uitgaan. De verschraling van het aardewerk, fijn steengruis (zeer wsch. vooral kwarts)
waaraan soms fijn scherfgruis is toegevoegd, duidt ook op een Late Bronstijd-Vroege
IJzertijd-ouderdom (ibidem). De dikte van de scherven varieert van 7 (4x), 8 (3x) tot
soms 9 mm. Landschappelijk gezien zijn de vondsten afkomstig uit een duingebied,
waarbij het onduidelijk is of de scherven en het steen van de duinen zelf of uit de
duinpannen afkomstig zijn. Het vermoeden is dat, gezien de diversiteit van de vondsten, hier sprake is van een nederzettingscomplex.

Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarnemingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen zowel het plangebied als het
onderzoeksgebied zijn géén vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 16).
3.8

Aanvullende informatie

Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling 6
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de Archeologische plaatselijke Werkgemeenschap Nederland, afdeling 6 Rijnstreek (contactpersoon de heer B. Zandbergen). Gemeld wordt dat
het plangebied zelfs buiten de historische dorpsbewoning ligt. In de buurt is op de bouwplek van het
huidige station Voorhout door de AWN enkele boringen gezet, waarbij een sterk verstoorde bodemopbouw is aangetroffen.
Tevens wordt opgemerkt dat het een plek is om de prehistorische verwachting na te gaan. Het zal
dan waarschijnlijk wel gaan om een toevalstreffer omdat dit gebied intensief is gebruik voor de
bloembollenteelt en daarom al reden is om de verwachting naar beneden bij te stellen.
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3.9

Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld:
Tabel VI.

Gespecificeerde archeologische verwachting

Archeologische
periode

Gespecificeerde
verwachting

Te verwachten resten en/of sporen

Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld

(Laat-)Paleolithicum Midden-Neolithicum

-

-

-

Laat-Neolithicum

Hoog

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden,
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, houtskool
en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld dan wel binnen het
pakket duinzand, in oudere niveaus die
overstoven zijn/bedekt zijn geraakt door
duinzand

Bronstijd - Romeinse
tijd

Hoog

Akkerlaag en/of nederzettingssporen, grafvelden,
rituele plaatsen: kleine fragmenten aardewerk, natuursteen en vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, botresten en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld en in de (top van de)
strandwal/duinzanden

Middeleeuwen

Hoog

Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld en in de (top van de)
strandwal/duinzanden

Nieuwe tijd

Laag

Bewoningssporen van een (boeren)erf: kleine fragmenten aardewerk, metaalresten, glasresten, houtskool, botresten, organische resten en gebruiksvoorwerpen

Aan het maaiveld en in de (top van de)
strandwal/duinzanden

Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen een strandwal die aan het einde van het Laat-Neolithicum is gevormd, tussen 2250 en 1950 voor Chr. Derhalve worden ter plaatse van het plangebied
geen archeologische resten ouder dan het Laat-Neolithicum verwacht. Door hun relatieve hoge ligging zijn de strandwallen vanaf de Prehistorie, tijdens en na hun perioden van vorming, geschikte
plaatsen geweest voor bewoning. Ook voor landbouwers leende het zich uitstekend voor bebouwing
en landbouw. De naastgelegen strandvlakten waren waterrijk en daarmee geschikt voor het houden
van vee (natuurlijke graslandgebied, hoge biodiversiteit).
Binnen de gebieden waar strandwallen reeds zijn afgegraven zijn een aantal vondsten gedaan van
archeologische resten daterend voornamelijk uit de Late-Prehistorie (Bronstijd t/m Romeinse tijd). Het
betreffen voornamelijk resten die zijn zowel aangetroffen door particulieren tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden. De archeologische waarnemingen liggen voornamelijk binnen die gebieden die voorheen de lager gelegen strandvlakte vormden en op de lager gelegen flank van de voorheen aanwezige strandwal. De hogere delen van de strandwallen werden waarschijnlijk minder geschikt bevonden, waarschijnlijk vanwege de diepere ligging van het grondwater (en dus moeilijker te
bereiken was/meer inspanning voor nodig door middel van het graven van bijvoorbeeld diepe waterputten/drenkkuilen voor het vee).
Op basis van bovenstaande uitgangspunten kunnen er in het plangebied archeologische resten voorkomen vanaf het Laat-Neolithicum. De kans op het voorkomen van resten uit de perioden LaatNeolithicum t/m Middeleeuwen wordt hoog geacht (zie tabel VI), conform de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout. Voor de periode Nieuwe tijd is de verwachting laag, omdat
beschikbaar historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen gegeven dat er in deze periode bewoningsactiviteit heeft plaatsgevonden.
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Archeologische resten uit de perioden Laat-Neolithicum worden verwacht aan het maaiveld dan wel
binnen het pakket duinzand, in oudere niveaus die overstoven zijn/bedekt zijn geraakt door duinzand
tijdens deze periode (tussen 2250 en 1950 voor Chr.). Archeologische resten uit de periode vanaf de
Bronstijd worden verwacht aan het maaiveld en in de (top van de) strandwal/duinzanden. Uit de bovengenoemde perioden kunnen complextypes als nederzettingsterreinen en huisplaatsen (boerderijplattegronden), grafvelden en afvaldumps worden verwacht.
Bodemverstoring
Als gevolg van bodemingrepen kunnen vindplaatsen geheel of gedeeltelijk verstoord zijn. De waarde
van archeologische vindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin vondsten in situ
bewaard zijn gebleven in de bodem en/of grondsporen intact zijn.
e

Op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal uit begin jaren ’90 van de 20 eeuw wordt vermoed
dat er zandafgravingen hebben plaatsvonden. Het hoogtebeeld lijkt dit vermoeden te ondersteunen.
Het aanwezige reliëf binnen het plangebied en de aangrenzende terreindelen komt namelijk niet goed
overeen met het natuurlijke reliëf van de strandwal ten noorden van het plangebied, aan de overzijde
van de Ruigenhoekerweg. Indien er zandafgravingen hebben plaatsgevonden dient rekening te worden gehouden dat in het verleden eventueel aanwezige archeologische resten of sporen niet meer
aanwezig zijn of deels in een verstoorde context voorkomen.
3.10 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek
Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd.


Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is
er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen of landinrichting?
e
Op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal uit begin jaren ’90 van de 20 eeuw wordt
vermoed dat er zandafgravingen hebben plaatsvonden. Het hoogtebeeld lijkt dit vermoeden
te ondersteunen. Het aanwezige reliëf binnen het plangebied en de aangrenzende terreindelen komt namelijk niet goed overeen met het natuurlijke reliëf van de strandwal ten noorden
van het plangebied, aan de overzijde van de Ruigenhoekerweg. Indien er zandafgravingen
hebben plaatsgevonden dient rekening te worden gehouden dat in het verleden eventueel
aanwezige archeologische resten of sporen niet meer aanwezig zijn of deels in een verstoorde context voorkomen.



Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid die vanuit archeologisch oogpunt
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge strandwal)?
Het plangebied ligt landschappelijk gezien binnen een strandwal die aan het einde van het
Laat-Neolithicum is gevormd, tussen 2250 en 1950 voor Chr. Derhalve worden ter plaatse
van het plangebied geen archeologische resten ouder dan het Laat-Neolithicum verwacht.
Door hun relatieve hoge ligging zijn de strandwallen vanaf de Prehistorie, tijdens en na hun
perioden van vorming, geschikte plaatsen geweest voor bewoning. Ook voor landbouwers
leende het zich uitstekend voor bebouwing en landbouw. De naastgelegen strandvlakten waren waterrijk en daarmee geschikt voor het houden van vee (natuurlijke graslandgebied, hoge
biodiversiteit).
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Binnen de gebieden waar strandwallen reeds zijn afgegraven zijn een aantal vondsten gedaan van archeologische resten daterend voornamelijk uit de Late-Prehistorie (Bronstijd t/m
Romeinse tijd). Het betreffen voornamelijk resten die zijn zowel aangetroffen door particulieren tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden. De archeologische waarnemingen liggen voornamelijk binnen die gebieden die voorheen de lager gelegen strandvlakte vormden
en op de lager gelegen flank van de voorheen aanwezige strandwal. De hogere delen van de
strandwallen werden waarschijnlijk minder geschikt bevonden, waarschijnlijk vanwege de
diepere ligging van het grondwater (en dus moeilijker te bereiken was/meer inspanning voor
nodig door middel van het graven van bijvoorbeeld diepe waterputten/drenkkuilen voor het
vee).


4

Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied?
In het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen vanaf het Laat-Neolithicum. De
kans op het voorkomen van resten uit de perioden Laat-Neolithicum t/m Middeleeuwen wordt
hoog geacht, conform de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout.
Voor de periode Nieuwe tijd is de verwachting laag, omdat beschikbaar historisch kaartmateriaal geen aanwijzingen gegeven dat er in deze periode bewoningsactiviteit heeft plaatsgevonden. Archeologische resten uit de perioden Laat-Neolithicum worden verwacht aan het
maaiveld dan wel binnen het pakket duinzand, in oudere niveaus die overstoven zijn/bedekt
zijn geraakt door duinzand tijdens deze periode (tussen 2250 en 1950 voor Chr.). Archeologische resten uit de periode vanaf de Bronstijd worden verwacht aan het maaiveld en in de
(top van de) strandwal/duinzanden. Uit de bovengenoemde perioden kunnen complextypes
als nederzettingsterreinen en huisplaatsen (boerderijplattegronden), grafvelden en afvaldumps worden verwacht.

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK

4.1

Methoden

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek,
conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek
is op 25 juni 2015 door ir. E.M. ten Broeke (senior prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld.
In totaal zijn er twaalf boringen gezet (zie figuur 16). Er is geboord tot een diepte van maximaal 3 m
-mv. De boringen zijn tot een diepte van 2 m -mv gezet met een Edelmanboor met een diameter van
10 cm. Vanaf 1,5 m -mv zijn de boringen doorgezet met een zuigerboor (diameter 5 cm). De boringen
zijn verspreid binnen het plangebied gezet. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische
15
Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven. De boringen zijn met meetlinten ingemeten (xen y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In Bijlage 5 worden overzichtsfoto’s van het plangebied en foto’s van de opgeboorde
profielen weergegeven.
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een
gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel
van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals
fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem en bot.

15

Bosch, 2005
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4.2

Resultaten

Geologie en bodem
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 6
weergegeven. De algemene bodemopbouw wordt als volgt weergegeven:
Tabel VII.

Bodemopbouw zuidelijke deel plangebied (boringen 1 t/m 4 en 7)

Diepte (cm -mv)

Samenstelling

Interpretatie

Vanaf maaiveld tot gemiddeld 150

Grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn
zand, kalkrijk, alleen bovenste 10 cm zeer beperkt
humeus

Geroerde/verstoorde lagen, opgebracht zand
tijdens de inrichting van het terrein t.b.v. recreatiedoeleinden

Vanaf gemiddeld 150

Lichtgrijs tot lichtbruingrijs gekleurd, zwak siltig, zeer
fijn tot matig fijn zand met kleine schelpresten, kalkrijk, bovenin plaatselijk zwak humeus

C-/Cr-horizont, strandwalzand, top bevat verstoord restant van de oorspronkelijke bouwvoor,
oorspronkelijk bodemprofiel reeds geheel verstoord

Tabel VIII.

Bodemopbouw centrale en noordelijke deel plangebied (boringen 5, 6 en 8 t/m 10)

Diepte (cm -mv)

Samenstelling

Interpretatie

Vanaf maaiveld tot gemiddeld 50

Grijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn zand, kalkrijk,
vooral veel resten betonpuin in de boringen 10 t/m 12

Geroerde/verstoorde grond

Vanaf gemiddeld 50

Lichtgrijs tot lichtbruingrijs gekleurd, zwak siltig, zeer
fijn tot matig fijn zand met kleine schelpresten, kalkrijk

C-/Cr-horizont, strandwalzand, oorspronkelijk
bodemprofiel reeds geheel verstoord

Binnen het plangebied ontbreekt het van nature gevormde bodemprofiel volledig/er hebben reeds
vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde bodemprofiel
volledig is verstoord dan wel weggegraven.
Binnen het zuidelijke deel van het plangebied bestaat de bodemopbouw tot gemiddeld 150 cm -mv uit
grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm is zeer
beperkt humeus. Het betreft geroerde/verstoorde grond en vermoedelijk grotendeels opgebracht
zand, aangevoerd tijdens de inrichting van het terrein als recreatiepark. Hieronder komt lichtgrijs tot
lichtbruingrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn, kalkrijk zand voor met veel kleine schelpresten. De bovenste 10 tot 20 cm is plaatselijk zwak humeus. Wellicht dat dit een verstoord restant van
de oorspronkelijke bouwvoor betreft. Een van nature gevormde bodemprofiel is echter niet waargenomen. De scherpe overgang naar het onverstoorde deel van de bodemopbouw betreft dan ook de
C-horizont. Waarschijnlijk betreft dit al direct strandzand van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket
van Zandvoort. Zeer diepe verstoringen zijn aangetroffen ter plaatse van boring 2, tot circa 380 cm
-mv. Tussen 155 en 380 cm -mv bestaat de bodem uit gevlekt, donkergrijs tot beigebruin gekleurd,
zwak tot matig humeus, zwak siltig, kalkrijk, matig fijn zand. Tevens komen er ook veel resten betonpuin in voor. Boring 7 is op 150 cm -mv gestuit op een massieve brok betonpuin.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld
50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Ter
plaatse van de boringen 10 t/m 12 komt in het verstoorde deel van de bodem ook veel resten betonpuin voor. Mogelijk dat deze laag gefungeerd heeft als halfverhardingslaag.
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Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top
van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe
bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. Op basis van het geraadpleegde kaartmateriaal
werd dit al vermoed en wordt dus bevestigd. De verstoringen kunnen ook mede zijn veroorzaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Duitse bezetter het terrein waarschijnlijk heeft aangepast
om onderdeel uit te maken van de Atlantikwall.
Op grotere diepte zijn binnen 4 meter (maximale einddiepte boringen) geen humeuze lagen en/of
lagen met een duidelijke verkleuring waargenomen die duiden op een begraven bodem, en dus mogelijk op een ouder bewoningsniveau.
Archeologie
Als eerste dient vermeld te worden dat het gaat om een verkennend bodemonderzoek, dat zich richt
op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of
sporen. In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren waargenomen in het opgeboorde en
vervolgens verkruimelde bodemmateriaal.
4.3

Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek

Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd;


Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied?
De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit zwak siltige, matig fijne tot zeer fijne,
kalkrijke zanden met kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort. Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van nature gevormde bodemprofiel volledig is verstoord
dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van het plangebied zijn bodemverstoringen
waargenomen tot gemiddeld 150 cm -mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat uit grijs tot
lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand. Alleen de bovenste 10 cm is zeer
beperkt humeus. Vermoedelijk gat het om opgebracht zand, aangevoerd tijdens de inrichting
van het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld 50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de Chorizont. Het van nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven.
Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een
diepte van 4 m -mv.



Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien
verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring?
Zie beantwoording van bovenstaande vraag.
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5
5.1

Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied.
Door de sterke verstoorde bodemopbouw, het (visueel) ontbreken van archeologisch relevante indicatoren en het ontbreken van begraven bodems (die kunnen duiden oudere bewoningsniveaus) is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het
plangebied te vermoeden. Er zijn dus geen gevolgen voor de voorgenomen bodemingrepen.

CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES
Conclusie

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied
zouden kunnen bevinden. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van
een verkennend booronderzoek uitgevoerd.
De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit zwak siltige, matig fijne tot zeer fijne, kalkrijke zanden met
kleine schelpresten. Het betreffen strandzandafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket
van Zandvoort. Er hebben reeds vergaande bodemverstoringen plaatsgevonden, waardoor het van
nature gevormde bodemprofiel volledig is verstoord dan wel weggegraven. In het zuidelijke deel van
het plangebied zijn bodemverstoringen waargenomen tot gemiddeld 150 cm -mv. De geroerde/verstoorde grond bestaat uit grijs tot lichtbeigegrijs gekleurd, zwak siltig, zeer fijn kalkrijk zand.
Alleen de bovenste 10 cm is zeer beperkt humeus. Vermoedelijk gat het om opgebracht zand, aangevoerd tijdens de inrichting van het terrein als recreatiepark.
In het centrale en noordelijke deel van het plangebied is de verstoringsdiepte beperkt tot gemiddeld
50 cm -mv, maar ook hieronder vindt een scherpe overgang plaats direct naar de C-horizont. Het van
nature gevormde bodemprofiel is volledig vergraven.
Al het opgeboorde materiaal is kalkrijk en bevestigt dat de door relatief zuur regenwater ontkalkte top
van de oorspronkelijke strandwal is afgegraven en dat door het gebruik van het terrein al reeds diepe
bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden. In de diepere ondergrond zijn geen door duinzand begraven bodems waargenomen tot in ieder geval een diepte van 4 m -mv.
Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In
geen van de boringen zijn archeologisch relevante indicatoren waargenomen.
Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische
indicatoren kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet (meer) worden verwacht
binnen het plangebied.
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek alleen bevestigd voor wat betreft de landschappelijke ligging van
het plangebied. Door de waarschijnlijk diverse bodemverstorende ingrepen die hebben plaatsgevonden, het ontbreken van mogelijk oudere bewoningsniveaus in de diepere ondergrond en het verder
ontbreken van archeologisch vondstmateriaal, wordt de verwachting niet bevestigd voor wat betreft
het te verwachten bodemprofieltype en de archeologie. De hoge archeologische verwachtingswaarde
voor het plangebied zoals aangegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordwijkerhout, kan naar onze mening bijgesteld worden naar een lage archeologische verwachtingswaarde.
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5.2

Selectieadvies

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden en
de verstoorde bodemopbouw binnen het plangebied adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de
geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.
Bovenstaand advies vormt een selectieadvies. Econsultancy wil de opdrachtgever erop wijzen dat dit
selectieadvies nog niet betekent dat de bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen eerst moeten worden
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente Noordwijkerhout), die vervolgens een selectiebesluit
neemt.
Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Noordwijkerhout hiervan per direct in kennis te stellen.

Econsultancy
Doetinchem, 13 juli 2015
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Figuur 1.

Situering van het plangebied binnen Nederland

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen Nederland (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms)
Legenda
Plangebied
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Figuur 2.

Detailkaart van het plangebied

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Detailkaart van het plangebied (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms)
Legenda
Plangebied
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Figuur 3.

Luchtfoto van het plangebied

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Luchtfoto van het plangebied (bron: gspot:LUFO_2010)
Legenda
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Figuur 4.

Situering van het plangebied binnen de historische kaart uit 1615 (Fl. Balthasar en B. Florisz. van
Berckenrode)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de historische kaart uit 1615 (Fl. Balthasar en B. Florisz. van Berckenrode)
(bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 5.

Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1811-1832 (Minuutplan)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Kadastrale kaart uit 1811-1832 (Minuutplan) (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 6.

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1900 (Bonneblad)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1900 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 7.

Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1929 (Bonneblad)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart uit 1929 (Bonneblad) (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 8.

Situering van het plangebied binnen een militaire luchtfoto (RAF) van 25 februari 1945

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen een militaire luchtfoto (RAF) van 25 februari 1945 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 9.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1949

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1949 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 10.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1969

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1969 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 11.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1981

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1981 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 12.

Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1993

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1993 (bron:www.watwaswaar.nl)
Legenda
Plangebied
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Figuur 13.

Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart van Nederland
Legenda
Plangebied
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Figuur 14.

Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Legenda
Plangebied
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Figuur 15.

Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart van Nederland
Legenda
Plangebied
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Figuur 16.

Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied met het AHN als achtergrond

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch informatiesysteem Archis2, AHN)
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Figuur 17.

Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Noordwijkerhout

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente Noordwijkerhout
Legenda zie volgende bladzijde
Plangebied
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Figuur 18.

Boorpuntenkaart

Noordwijkerhout (gemeente Noordwijkerhout) - Ruigenhoekerweg 5
Boorpuntenkaart
Legenda
Plangebied
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Bijlage 1
Ouderdom
in jaren

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
Chronostratigrafie

MIS

Holoceen
11.755
12.745
13.675
14.025

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

15.700

1
Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)
Vroege Dryas
(koud)
Bølling
(warm)

Lithostratigrafie
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

2

LaatPleniglaciaal
29.000

50.000

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

MiddenPleniglaciaal
VroegPleniglaciaal

3

Formatie
van
Kreftenheye

Formatie
van
Boxtel

4

75.000

VroegW eichselien
(VroegGlaciaal)
115.000
130.000

370.000
410.000

5a
5c
5d

Eemien
(warme periode)

5e

Saalien (ijstijd)

6

Holsteinien
(warme periode)

Formatie
van
Beegden

5b

Eem
Formatie
Formatie
van Drente

Formatie
van
Urk

Elsterien (ijstijd)
475.000

Cromerien
(warme periode)
850.000

Pre-Cromerien
2.600.000
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Formatie
van
Sterksel

Formatie
van Peelo

Cal. jaren
v/n Chr.

14

1950

C jaren

Chronostratigrafie

Pollen
zones

0

Vb2

1500

Subatlanticum
koeler
vochtiger

450
0
12

Vb1
Va

Vegetatie
Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
haagbeuk
veel cultuurplanten
rogge, boekweit,
korenbloem

Archeologische
perioden
Nieuwe tijd
Middeleeuwen
Romeinse tijd
IJzertijd

800
815

2650

IVb
Subboreaal
koeler
droger

2000

3755

IVa

5000

4900

5300

7020

8240

Atlanticum
warm
vochtig

III

Boreaal
warmer

II

Preboreaal
warmer

I

8000

9000

8800
11.755

10.150

12.745

10.800

13.675

11.800

14.025

12.000

15.700

13.000

LaatWeichselien
(LaatGlaciaal)

Late Dryas

LW III

Allerød

LW II

Vroege Dryas
LW I
Bølling

35.000

Loofbos
eik en hazelaar
overheersen
beuk>1% invloed
landbouw
(granen)

Bronstijd

Neolithicum

Loofbos
eik, els en hazelaar
overheersen
in zuiden speelt
linde een grote rol
den overheerst
hazelaar, eik, iep,
linde, es
eerst berk en later
den overheersend

Mesolithicum

parklandschap
dennen- en
berkenbossen
open
parklandschap
open vegetatie met
kruiden en
berkenbomen

MiddenWeichselien
(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en
perioden met een
toendra

VroegWeichselien
(VroegGlaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Laat-Paleolithicum

75.000

115.000
130.000

Eemien
(warme periode)

Midden-Paleolithicum
loofbos

Saalien (ijstijd)
300.000

Vroeg-Paleolithicum
Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
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Bijlage 2

Bewoningsgeschiedenis van Nederland

Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland weergegeven.
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca.
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Nederland geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veranderende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren,
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde
zwijnen en oerossen gejaagd.
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.)
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat
zich voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en
fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten:
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg,
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territoriumgebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jachttechniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er
werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met
de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan
toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars
wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de
rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrijke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrarische levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levensstijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale vernieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken)
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonumenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.)
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen.
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Nederlands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet,
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum koperen voorwerpen bekend.
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werktuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die mogelijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen.
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aangezien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in belangrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederlandse rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaamde 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd.
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelijker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aardewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de
Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van hane
delscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de 3 eeuw ontstond, onder
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen
e
voortduurde tot in de 5 eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van
de grensverdediging langs de Rijn.
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Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten
opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de
mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse
staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt
ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'.
e

e

Vanaf de 10 - 11 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrondbezitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en versterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimatologische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos,
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivaliteit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal geweld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen,
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen.
Nieuwe tijd (1500-heden)
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten,
handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke
belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële
revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste
deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In
e
verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19 tot het begin van de
e
20 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds
meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat
e
zich tot in het begin van de 20 eeuw uit in de kunsten.
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Bijlage 3

AMZ-cyclus

Het AMZ-proces
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die
elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke,
prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden
overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na
elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond
beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing.
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn.
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema).
De eerste fase: Bureauonderzoek
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap.
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO)
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale
begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit
het belopen van het maaiveld van het plangebied.
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange
sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden.
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO)
Archeologische Begeleiding
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan.
Opgraven
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgraving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden.
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg
Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling
▼
Toetsing aan archeologisch beleid
(Gemeente, Provincie, Rijk)
▼
Bureauonderzoek*
(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel)
▼
Selectiebesluit
(door bevoegd gezag op basis van resultaten)
▼
Inventariserend veldonderzoek*
▼
▼
Verkennend veldonderzoek ►**** Karterend veldonderzoek
Door middel van:
Door middel van:
- terreininspectie
- oppervlaktekartering
- booronderzoek**
- booronderzoek**
- proefsleuven***
▼
▼*****
Selectiebesluit
(door bevoegd gezag op basis van resultaten)
▼
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie
▼******
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven***
▼
Selectiebesluit
(door bevoegd gezag op basis van resultaten)
▼
▼
▼
Opgraven***
Begeleiding***
Beschermen
Verwijderen
Begeleiding
Bescherming
van de
van de
van de
archeologie
werkzaamheden
archeologie
door
door
door
archeologen
archeologen
planaanpassing
*
**
***
****
*****
******

► Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk
wordt geacht.

►

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***

►

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.***

►

Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering.
Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met
bouwkundige voorwaarden).

Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is.
Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag
Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag.
Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek
moet worden uitgevoerd.
Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is
mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag.
Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een
IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag.
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Inrichtingsplan

Bijlage 5

Overzichtsfoto’s plangebied en foto’s van de opgeboorde profielen

Vanuit zuidelijke richting nabij boring 1

Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 2

Vanuit zuidwestelijke richting nabij boring 4

Vanuit oostelijke richting nabij boring 7

Vanuit noordwestelijke richting nabij boring 11

Vanuit noordoostelijke richting nabij boring 12
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Boring 1

Boring 2

Boring 3
Boring 4

Boring 5
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Boring 6

Boring 7

Boring 8

Boring 9

Boring 10

Boring 11

Boring 12
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Boorprofielen

Bijlage 6

Boorstaten

01
X:
Y:

02
95945
478443

3,6

0

m +NAP

X:
Y:
0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, opgebrachte
laag, kalkrijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs, opgebrachte laag,
kalkrijk

100

95933
478470

3,7

0

m +NAP

0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, opgebrachte
laag, kalkrijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, opgebrachte laag, kalkrijk

100

150

150

160

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
bruingrijs, geroerde/verstoorde
oorspronkelijke bouwvoor, resten
bouwpuin, kalkrijk

200

250

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

250

180

300

155

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig puinhoudend,
donkergrijs, geroerde/verstoorde
laag, veel resten bouwpuin, kalkrijk

255

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, beigebruin,
geroerde/verstoorde laag,
teruggestorte grond, kalkrijk

300

350

350
370

400

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
Cr-horizont, strandwal, kalkrijk

03
X:
Y:
0

380
400

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

04
95962
478474

3,8

m +NAP

X:
Y:
0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, opgebrachte
laag, kalkijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs, opgebrachte laag,
kalkrijk

100

0

95919
478503

1,3

m +NAP

0
10

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor,
geroerde/verstoorde dan wel
opgebrachte laag, kalkrijk
Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs, geroerde/verstoorde
dan wel opgebrachte laag, kalkrijk

100
120
125

150

150

160
175

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
bruingrijs, geroerde/verstoorde
oorspronkelijke bouwvoor, resten
bouwpuin, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

250

300

350

400

450

400

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk
450

Zand, matig grof, zwak siltig, licht
grijsbruin, Cr-horizont, voormalige
depressie in strandwalstrandwal,
kalkrijk

500
530

550

550

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
humeus, donker bruingrijs,
Cr-horizont, strandwal, kalkrijk
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150

200
220

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin,
geroerde/verstoorde
oorspronkelijke bouwvoor, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin, C-horizont, strandwal,
kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk
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Boorstaten

05
X:
Y:

06
95927
478536

1,8

0

m +NAP

X:
Y:
0
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

50

2,1

0

m +NAP

0
10

100

150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

50

100

200

95953
478516

200
220

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

250

250
290

300

300

350

350

400

400

0

400

400

07
X:
Y:

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

08
95984
478499

2,1

m +NAP

X:
Y:
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, grijsbruin,
geroerde/verstoorde laag, kalkrijk

50

0

50

96021
478519

2,3

m +NAP

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

90

100

150

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig baksteenhoudend,
bruingrijs, geroerde/verstoorde
laag, veel resten betonpuin,
kalkrijk, boring gestuit op massieve
brok betonpuin

100

150

200

250

300

310

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

350

400
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400
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Boorstaten

09
X:
Y:

10
95984
478537

2,1

0

m +NAP

X:
Y:
0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs,
huidige bouwvoor, kalkrijk
50

50

95

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtbruin, C-horizont, strandwal,
kalkarm
Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

150

200

95955
478554

2,2

0

m +NAP

0
20

50

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, grijs,
geroerde/verstoorde
laag/halfverhardingslaag, veel
resten betonpuin, kalkrijk

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, licht grijsbruin,
geroerde/verstoorde laag, resten
betonpuin, kalkrijk

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

200
220

250
280

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

300

350

400

400

11
X:
Y:
0

50

12
95982
478575

2,3

m +NAP

X:
Y:
0

60

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbruin, C-horizont, strandwal,
kalkarm

100

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, grijs,
geroerde/verstoorde
laag/halfverhardingslaag, veel
resten betonpuin, kalkrijk

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

200

0

50

96016
478557

2,3

m +NAP

0

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, grijs,
geroerde/verstoorde
laag/halfverhardingslaag, veel
resten betonpuin, kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

100

150

200
220

225
230

Veen, sterk zandig, donker
zwartbruin, 2C-horizont, veraard
veen, veengroei in depressie
strandwal

250

300

300

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, C-horizont, strandwal,
kalkrijk

340
345

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

350

400

400

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, donkergrijs, Cr-horizont,
voormalige depressie in strandwal,
kalkrijk
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs, Cr-horizont, strandwal,
kalkrijk

Projectcode: 15035322
Projectnaam: NOO.BHA.ARC

Over Econsultancy..
Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Diensten
Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem,
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie
over de verschillende onderzoeken.
Werkwijze
Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd,
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.
Kennis
Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal.
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en
nieuwe verantwoordelijkheden.
Creativiteit
Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de
opdrachtgever te bereiken.
Kwaliteit
Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.
Opdrachtgevers
Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft.

Vestiging Limburg
Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475 - 504961
Swalmen@econsultancy.nl

Vestiging Gelderland
Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
Tel. 0314 - 365150
Doetinchem@econsultancy.nl

Vestiging Brabant
Rapenstraat 2
5831 GJ Boxmeer
Tel. 0485 - 581818
Boxmeer@econsultancy.nl

Bijlage 5. Berekeningen onderzoek geluidhinder

Resultaten en invoergegevens berekeningen waarneempunten

Colofon
Opdrachtgever
Gemeente Noordwijkerhout
Contactpersoon
dhr. G. Imthorn

Rapport
ing. N. Geurts
BügelHajema Adviseurs
Projectleiding
drs. J.W. Bomhof
BügelHajema Adviseurs
Projectnummer
856.00.01.00.00
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Bureau voor Ruimtelijke
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Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E amersfoort@bugelhajema.nl
W www.bugelhajema.nl
Vestigingen te Assen,
Leeuwarden en Amersfoort

